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Colofon 

Schrikkeljaar 

“De tijd gaat snel, gebruik hem 

wel”. Door de tijd, je ‘leef’tijd, 

en de ervaring die daarmee ge-

paard gaat, leer je dat dit een 

uitspraak is met een waarheid 

als een koe. Zeker als we het 

erg druk hebben en onze agen-

da helemaal vol staat, zijn de 

dagen veel te kort.  

Als kind kan de tijd ontzettend lang 

duren. Je verlangt naar je verjaar-

dag, je wilt dolgraag naar een ho-

gere groep of je mag gaan logeren, 

dan tel je de dagen af want soms 

wil de tijd maar niet opschieten. 

Ook als we in spanning zitten, pijn 

of hinderlijk ongemak hebben, kan 

een uur tergend lang duren. 

Het jaar 2016 is een bijzonder jaar. 

Dit jaar duurt ‘extra’ lang omdat 

het een bijzondere dag in petto 

heeft, we krijgen één dag extra, 

want het is schrikkeljaar. Eén keer 

in de vier jaar is er een 

schrikkeljaar. Het jaar telt dan 366 

dagen in plaats van 365 dagen. Dit 

is gedaan omdat anders de 

seizoenen niet meer kloppen. De 

lente zou dan steeds vroeger 

beginnen. Moeder aarde heeft ieder 

jaar een belangrijke baan te gaan: 

een baan om de zon. Maar de 

aarde is in een jaar niet helemaal 

rond de zon geweest. Zo’n rondje 

duurt niet 365 dagen maar 365 

dagen en 5 uren, 48 minuten en 

45,1814 seconden. Als men zich 

van dat verschil niets zou 

aantrekken, dan zou men na 4 jaar 

bijna een dag tekort komen. We 

zouden oud en nieuw dan bijna een 

dag te vroeg vieren. Om het 

verschil zo goed als ongedaan te 

maken, komt er na vier jaar één 

dag bij. In een schrikkeljaar heeft 

februari niet 28 maar 29 dagen. 

Wat zullen we nu op 29 februari 

eens gaan doen. De jarigen gaan 

natuurlijk op deze dag vier 

verjaardagen vieren. Dat wordt 

voor hen natuurlijk een uitbundige 

dag met veel toeters en bellen, 

maar dat hebben ze ook verdiend, 

ze hebben wat in te halen. En wat 

doen wij? Gaan we gewoon naar 

ons werk en wordt het een dag 

zoals alle andere dagen, of maken 

we er een lang weekend van, want 

29 februari valt op maandag, dus 

dat komt goed uit, maar dan moet 

je het de baas wel even laten 

weten! Laten we afspreken dat we 

met z’n allen van 29 februari een 

extra fijne dag maken! 

Veel leesplezier. 

Van de 
Redactie 
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Wilma van Eerdewijk. 
Via Monica de Haan hebben eerst 

mijn man en nu ik deze wisselpen in 

handen gekregen. 
Hier komt dan mijn verhaal. 
 
In 1958 ben ik geboren in het 

Noord-Limburgse dorpje Mook aan 

de Maas. Met mijn ouders, broer en 

zus samen woonde ik in een mooi 

vrijstaand huis 

met een flinke tuin rondom. Wij als 

kinderen konden er volop spelen.  

Er werden ook groenten en fruit 

gekweekt. Appels, peren, pruimen, 

kruisbessen, zwarte bessen enz. 

Mijn moeder maakte hier heerlijke 

jams en taarten van. Ook werd er 

ieder jaar geweckt. 
 
Mijn vader werkte in die tijd in Nij-

megen bij de luchtmacht. In 1964 

werd hij overgeplaatst naar vliegba-

sis Gilze Rijen. Er volgde een ver-

huizing. 
Met de grote 

verhuiswagen 

mee richting 

Rijen. Onder-

weg werd er 

gestopt om te 

lunchen 

(broodje kro-

ket). 
In Rijen kregen 

we een rijtjes-

huis met een 

voor ons veel 

kleinere tuin. 
We hebben er 

erg moeten 

wennen. 
Zes jaar later 

werd er nog 

eens verhuisd naar een groter huis 

met verwarming. We bleven wel in 

Rijen wonen. 
 
Na de lagere school, vervolgonder-

wijs, opleidingen en stages ben ik in 

de ouderenzorg terecht gekomen. 

Een hele gezellige tijd. 
Ik ben op een gegeven moment 

gaan werken in Rijen in het verzor-

gingstehuis. 
In 1978 heb ik samen met een 

vriendin dansles gevolgd in Til-

burg. 
Hier heb ik Herman leren kennen, 

hij studeerde en woonde daar. 
Na de dienstperiode [18 maan-

den] kon Herman beginnen bij 

Daf trucks. Hij woonde toen weer 

bij zijn vader en zusje in Gestel 

hier in Eindhoven. 
 
Halverwege 1980 hebben we ons 

huis gekocht aan de Merckthoef. 
Na veel voorbereidingen trouw-

den we eind oktober in de mooie 

herfstkleuren. Even werd er in-

gewoond, want ons huis was 

nog niet af. We waren zeer te-

vreden met ons nieuwe huis, ik 

heb me hier altijd goed gevoeld 

en heb geen heimwee gehad. 
 

Mijn werk in Rijen had ik ondertus-

sen achter me gelaten en ben ik bij 

Humanitas bij de gezinszorg gaan 

werken. Hierdoor leerde ik Eindho-

ven beter kennen. Je kwam overal. 

We moesten wel zuinig leven; geen 

auto, tv en telefoon.  

Maar wel op vakantie. Onze eerste 

vakantie was met de slaaptrein naar 

de Dordogne in Frankrijk. 
Veel fietsen en wandelen. Zelfs toen 

ik in verwachting was van Johan in 

1985, maakten we in de zomerva-

kantie nog bergtochten in Oosten-

rijk. 
Eind 1985 werd Johan geboren. En 

Ronald kwam begin 1989. Ze heb-

ben een hele fijne jeugd gehad hier 

op het plein. Er waren altijd veel 

kinderen buiten. 
Onze jongens waren echte buiten-
kinderen, lekker ravotten, hutten 

bouwen, in de winter sneeuwhutten 

enz. 
Nu zijn ze het huis uit en wonen en 

werken elders in Eindhoven. Maar 

geregeld komen ze hier eten met of 

zonder vriendin en dan kunnen ze 

genieten van mijn nieuwe recepten 

die ik uitprobeer. Koken doe ik 

graag. 
 
In onze vrije tijd fietsen Herman en 

ik. We weten inmiddels in de wijde 

omgeving wel de lekkerste koffiege-

legenheden te vinden. 
 

De  
Wisselpen 

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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Wilma recent gefotografeerd bij een restau-
rantje aan de Ring of Kerry (Ierland) 

De kinderen spelen op de Merckthoef (1988) 

vrijstaand huis 

Een hele gezellige tijd.

Ik ben op een gegeven moment 

gaan werken in Rijen in het verzor-

gingstehuis.

In 1978 heb ik samen met een 

vriendin dansles gevolgd in Til-

burg.

Hier heb ik Herman leren kennen, 

hij studeerde en woonde daar.

Na de dienstperiode [18 maan-

den] kon Herman beginnen bij 

Daf trucks. Hij woonde toen weer 

Wilma met haar ouders, broer en zus in de tuin in 

Mook. 
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Dit was mijn leven in het kort en 

dan geef ik nu de wisselpen aan 

Ronald van Laar, met een heel 

nieuw verhaal. 
 
groetjes Wilma van Eerdewijk. 

 
 

 

SENIORENTENNISCLUB 
NOG FIT 
is met meer dan 100 leden een 

bloeiende vereniging. 

Sinds 2014 is de thuisbasis op de 

TU/e campus. Er wordt gespeeld op 

all weather banen. 

Vanaf maart kunt u naar hartenlust 

tennissen in de ochtend van 8:30 

tot 12:00 uur. 

Er wordt gehusseld, een competitie 

opgezet en 2 keer per seizoen een 

gezellig toernooi georganiseerd. 

Kom erbij! U bent welkom!

 Hebt u er zin in? 

Neem contact met: 

Riette Scheerhoorn, 

E-mail: pie-ja@hotmail.com 

Tel: 06 46 4729 24 

 

 

 

 

VoorleesExpress 
Eindhoven zoekt 
vrijwilligers! 
De VoorleesExpress is een pro-

ject om kinderen met een taal-

achterstand vooruit te helpen. 

Voorlezen is een probaat middel 

om de taalontwikkeling van jon-

ge kinderen te stimuleren. Je 

laat aan de kinderen zien hoe 

leuk prentenboeken zijn. Samen 

plezier hebben bij het voorlezen 

is het belangrijkste om kinderen 

op een interactieve en speelse 

manier in aanraking te brengen 

met taal. 

In september 2016 starten we met 

een tussenseizoen van de Voorlees-

Express en daar hebben wij je hulp 

hard bij nodig. Wij zoeken vrijwil-

ligers voor de volgende twee func-

ties: 

1) Voorlezer 

Vind je het leuk om met kinderen te 

werken? Houd je van boeken en 

lezen? Dan is voorlezen bij de Voor-

leesExpress misschien iets voor jou! 

Als voorlezer bezoek je wekelijks 

een gezin met kinderen met een 

taalachterstand. Je leest interactief 

aan hen voor uit prentenboeken om 

hen te ondersteunen bij hun taal-

ontwikkeling. 

Als voorlezer word je gekoppeld aan 

een vast gezin. Je bezoekt dit gezin 

een uur per week, op een vaste dag 

en een vaste tijd. Het is fijn om een 

positieve 

bijdrage te 

leveren aan 

de taalont-

wikkeling 

van jonge 

kinderen. De 

gezinnen 

zijn blij dat 

je komt om 

hun kin-

deren te 

helpen. Bo-

vendien kom 

je in nauw 

contact met 

een gezin 

met een hele andere culturele ach-

tergrond dan je gewend bent. Het 

project duurt 20 weken. 

2) Coördinator 

Ben je een goede organisator? Vind 

je het leuk om met mensen te wer-

ken en hen te begeleiden? Dan is 

coördineren bij de VoorleesExpress 

iets voor jou! 

Als coördinator bij de VoorleesEx-

press stuur je een groepje van on-

geveer 5 voorlezers aan. Je onder-

houdt contact met je voorlezers 

over de voortgang van het voorle-

zen in de gezinnen. Je begeleidt de 

voorlezers tijdens het voorleestra-

ject van 20 weken. Je gaat een 

aantal keren mee met je voorlezers 

naar hun gezin en je organiseert 3 

terugkombijeenkomsten voor hen. 

Ook onderhoud je contact met de 

gezinnen over de voortgang van het 

voorlezen. Tot slot rapporteer je 

aan de projectleiding over de voort-

gang. 

Als coördinator kom je in aanraking 

met veel verschillende soorten 

mensen. Dit geldt zowel voor de 

voorlezers als de gezinnen. Dit 

maakt deze functie afwisselend en 

interessant. Je krijgt inzicht in de 

(culturele) achtergrond van de ge-

zinnen en de problematiek die 

speelt bij laaggeletterdheid en/of 

gebrekkige kennis van de Neder-

landse taal. Je doet in deze functie 

ook leidinggevende ervaring op. 

Wil je je aanmelden als vrijwilliger 

of wil je meer informatie over het 

project? Dan kun je contact opne-

men via e-mail: vrijwil-

ligers@bibliotheekeindhoven.nl of 

telefonisch: 040 2604260. Contact-

personen zijn Daphne Lemmens en 

Gaike van Enckevort. 
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Wilma op haar nieuwe fiets zonder hulpmotor, 
bij Neeltje Jans, bij de Zeeuwse wind route. 
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Buurtpreventie 

Geestenberg. 
 

In het gebied tussen de sporen, 

Geestenberg en Muschberg, is al 

lange tijd het buurtpreventieteam 

actief. Regelmatig hebben we 

overleg, waarbij ook de buurt-

agent Paul Rooijakkers en verte-

genwoordigers van de gemeente 

present zijn. We bespreken de ac-

tuele situatie in de wijk en onder-

nemen actie indien nodig en mo-

gelijk. De leden, ook wel straat-
coördinatoren genoemd, houden 

hun eigen woonomgeving extra in 

de gaten, trekken aan de bel, in-

dien nodig, en treden bemiddelend 

op. 

Bij buurtpreventie denkt men 

voornamelijk aan criminaliteit en 

surveilleren, maar bij ons is het 

sociale aspect naar bewoners toe 

ook erg belangrijk. We denken dat 

de woonsfeer in de wijk fijner 

wordt wanneer we er voor elkaar 

zijn. 

Enige tijd geleden kwamen we tot 

de slotsom dat het eigenlijk rede-

lijk rustig is in ons gebied. We 

vroegen ons natuurlijk af in hoe-

verre dat aan ons te danken is. 

Om er achter te komen of er mis-

schien meer in de wijk speelt dan 

ons bekend is, kwamen we op het 

idee van een moderner netwerk. 

We hebben daarom een buurtapp 

“Veilig Tussen De Sporen” opge-

start. Via deze toepassing van 

WhatsApp hebben we een nieuwe 

bron van contacten in de wijk aan-

geboord. 

Met enige regelmaat kan men ook 

enkele leden van ons team op 

straat zien, waarbij we vluchtig 

contact met wijkbewoners probe-

ren te leggen, (on)veilige situaties 

en mogelijke verbeteringen signa-

leren, en wijkbewoners attent ma-

ken op de risico’s dat ze bezocht 

worden door mensen met onvrien-

delijke bedoelingen. We attende-

ren mensen erop dat ze een uitno-

diging voor inbraak en diefstal af-

geven door zaken onbeheerd te 

laten, deuren niet afgesloten te 

hebben en huizen kennelijk als 

tijdelijk verlaten achter te laten. 

Veel inbraken vinden overdag 

plaats, als de bewoners naar hun 

werk zijn. 

Mocht u interesse hebben om in 

ons team mee te draaien dan kunt 

u dat laten weten aan één van de 

deelnemers, of door een mailtje te 

sturen naar Inge Huijbers via 

g.i.huijbers@hetnet.nl. 

Met name interesse voor de 

buurtapp Veilig Tussen de Sporen 

kunt u via, u raadt het al, 

veiligtussendesporen@gmail.com 

onder vermelding van naam, adres 

en mobiel nummer kenbaar 

maken. U helpt dan mee om een 

prettige en veilige buurt nog beter  

te maken. 

 

 

Werkplaats Financiën 
in Tongelre 
In Tongelre gaan we star-

ten met de werkplaats fi-

nanciën. 

Uit de cijfers blijkt dat steeds meer 

mensen hulp kunnen gebruiken 

om hun financiële situatie weer op 

orde te krijgen. Steeds meer men-

sen hebben financiële problemen. 

De wijkwerkers van Lumens zijn 

hierover in gesprek gegaan met 

enkele generalisten van Wij-
Eindhoven om te kijken wat we 

hier samen in kunnen betekenen. 

Al snel dachten we aan het opzet-

ten van een werkplaats Financiën 

in Tongelre. In Gestel zijn ze in 

juni gestart met de werkplaats 

Financiën en in deze korte tijd is 

gebleken dat deze voorziening 

door veel bewoners wordt bezocht 

en gewaardeerd.  

De werkplaats is een gratis steun-

punt voor Eindhovenaren met een 

(te) krappe beurs en voor mensen 

die door omstandigheden een for-

se terugval in hun inkomen heb-

ben.  

Bewoners kunnen hier met uiteen-

lopende vragen terecht over finan-

ciën en administratie. Daarbij kun 

je denken aan: 

· je financiële administratie; 

· (hulp bij) budgettering en wet-

telijke regelingen; 

· waar je recht op hebt, zoals 

toeslagen; 

· hulp bij het invullen van for-

mulieren; 

· uitleg over een ambtelijke 

brief; 

· hoe je bijvoorbeeld omgaat 

met betalingsachterstand, het 

incassobureau of de deurwaar-

der; 

· etc. 

Als de medewerker van de werk-

plaats bewoners niet verder kan 

helpen, leggen zij waar nodig con-

tact met de juiste organisatie. En 

natuurlijk is er alle ruimte voor 

bewoners om hun hart te luchten 

over hun situatie. 

De kracht van de werkplaats is dat 

deze grotendeels bemand wordt 

door ervaringsdeskundigen, die 

zelf na veelvuldig zoeken hun weg 

hebben gevonden door het woud 

van regelgeving en wetten. Zij 

weten wat problemen en vragen 

op dit gebied met je kunnen doen 

en wat de gevolgen daarvan zijn. 

Maar zij hebben ook de weg weer 

gevonden naar een stabiele situa-

tie en willen graag anderen die 

nog zoekende zijn hierin onder-

steunen.  

Werkplaats Financiën in Tongelre 

is vanaf 18 februari iedere donder-

dagmorgen tussen 10.00 – 12.00 

uur open. 

Locatie: buurt-infowinkel Doornak-

kers, Jozef Israëlslaan 2. 
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Info met betrekking tot Kerkberichten 
 
Overzicht diensten: 
 St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur 
 Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1

ste
 en 3

e
 zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met kapelaan 
 Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2

e
 en 4

e
 zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met dominee. 
 
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de 
Martinuskerk). 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier 
is iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig 
praatje. 

 Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Gee-
len aanwezig. 

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

kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 

 
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:  
040-2811324 
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
 
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:   
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris)
 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl  

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

MOMENTEN MET  

 ,  ziel EN   . .
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BELLEN BLAZEN  
Door Wim van de Wiel 
 
Ziet ’n kind zeepbellen, dan loopt 

hij er achter aan om ze te vangen. 

Handjes in de lucht, ja, hij heeft er 

een te pakken, en hij kijkt naar zijn 

lege handjes. Gelokt door een vol-

gende zeepbel, rent hij opgewon-

den verder. Zo ook reiken wij vol 

verlangens en verwondering naar 

het ongrijpbare om onze dromen 

en wensen te vervullen. ‘Maar in 

wezen reiken we naar het alles om-

vattende onnoembare grote. (vrij 

naar Lenny Kuhr, gekust door de 

eeuwigheid). 

Enkele weken geleden hebben ve-

len carnaval gevierd. Een zeepbel 

van louter gein en plezier? 

Vanaf 11 november zijn carnavals-

verenigingen volop in touw ge-

weest om voorbereidingen te tref-

fen:  kiezen van een actueel thema 

voor de optocht, tonpraotavonden 

organiseren in kleine kring of via 

uitwisseling met andere groepen. 

Kansarmen worden betrokken bij 

de festiviteiten: een middag voor 

ouderen, of optredens in een ver-

pleegtehuis. Even de jeugd op 

school laten ervaren wat carnaval 

is, want wie de jeugd bereikt, werft 

op den duur nieuwe leden. 

En dan volgen de mooi verzorgde 

feestavonden met dansmarietjes, 

raad van elf en een eigen tonprao-

ter: verrassingen en kwinkslagen, 

gezagsdragers en plaatselijke ge-

beurtenissen worden op de hak 

genomen en de mennekes van het 

jaar worden geëerd (dit jaar wel 

erg triest wegens het overlijden 

van Lambert van Stekelenborg). 

Prijzen en medailles worden gul 

uitgereikt, maskers worden opge-

zet en vallen ook weer af, ieder 

wordt gewaardeerd voor zijn bij-

drage: kortom, volop plezier en 

ontspanning, kameraadschap en 

mildheid. 

En dan, spat dan op dinsdag vóór 

Aswoensdag de zeepbel uit elkaar 

of blijven de kleuren behouden? 

Ik denk dat samenwerking, waar-

dering en gezamenlijk plezier door-

werkt en bijdraagt aan een goede 

sfeer en een gezonde geest bij ie-

der: Een droom wordt werkelijk-

heid. 

Nog een zeepbel? Polio de wereld 

uit! 

Bill Gates en zijn vrouw Melinda 

hebben de tientallen miljarden, 

verdiend met ‘Microsoft’, gestopt in 

een naar hen genoemd fonds. Zij 

hebben ook hun dromen en idea-

len. Zij weten waarin zij hun geld 

investeren: polio de wereld uit, on-

derwijs in ontwikkelingslanden, 

innovatie en onderzoek naar nieu-

we bronnen van energie, beurzen 

voor geneeskunde en technologie 

aan universiteiten. Daarbij durft Bill 

Gates risico’s te nemen, hij incas-

seert tegenvallers, maar blijft bij 

alles met zijn gehele team van 

meer dan duizend medewerkers 

een positief ingesteld persoon: “Wij 

werken efficiënter dan overheden.” 

Vele dromen heeft hij kunnen ver-

wezenlijken, één daarvan is het 

uitbannen van polio. De opdracht 

die zijn moeder vlak voor haar 

dood meegaf aan haar zoon Bill 

voert hij uit: “Van degenen aan wie 

veel gegeven is, wordt veel ver-

wacht.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellen blazen is leuk voor kinderen 

en volwassenen. Elk mens heeft 

nog verlangens. Iedere dag mag je 

je nog verwonderen of vol bewon-

dering kijken naar wat ’n persoon 

in jouw omgeving bereikt of doet, 

immers zonder wensen of dromen 

staat het leven stil. 

Neem risico’s, durf te hopen, kijk 

uit naar de toekomst en werk aan 

vervulling van jouw grote of kleine 

wensen. 

Bill Gates 
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www.pkn-eindhoven.nl 
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 
Twitter:  ProtestantEindhoven 

 
 
Kerkdiensten Eindhoven-Zuid 
Zondag 21 februari 2016: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide in de Adventskerk 
Zondag 28 februari 2016: 10.00 uur dominee Johan Beks met aandacht voor vluchtelingen 
Zondag 6 maart 2016: 10.00 uur Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk 
Zondag 13 maart 2016: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Ontmoetingskerk 
Palmzondag 20 maart 2016: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk 
 
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basis-

schoolleeftijd. Op 28 februari en 13 maart is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk) in het kerkgebouw 

waar dan de dienst gehouden wordt. 
  
Palmpasen- palmpasenstokken maken en versieren

Op Palmzondag 20 maart maken kinderen tijdens hun eigen viering een palmpa-

senstok en hen wordt verteld wat hiervan de betekenis is. In een optocht lopen ze 

na de dienst door de kerkzaal. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en vindt plaats 

in de Ontmoetingskerk. 
Vanwege de te bestellen materialen wel graag van tevoren opgeven bij Floor de 

Nooij, tel. 2122563. 

 

Vespers 
Op de zes zondagen in de 40-dagentijd zijn er elke zondagavond van 19.00-19.30 uur vespers als voorbereiding 

op weg naar Pasen. Vespers zijn korte vieringen in een kring met samen zingen, muziek, teksten en stiltemo-

menten. De vespers worden geleid door gemeenteleden.

Het thema is dit jaar: Zet een stap naar de ander.  

Zondag 21 en 28 februari worden de vespers gehouden in de Adventskerk, op zondag 6, 13 en 20 maart in de 

Ontmoetingskerk.  

Andere activiteiten 
24 februari om 20.00 uur in de Adventskerk bibliodrama ‘Als een boom aan levend water’. 
2 maart in de Ontmoetingskerk en 16 maart in de Adventskerk Instuif van 10.30 tot 13.00 uur: Inloop, een kop-

je koffie, ontmoeting en gesprek. 

Wilt u meer weten, dan kunt u contact op nemen met: 

Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl 
 
NB. De Ontmoetingskerk staat aan de Meerkollaan 3 en de Adventskerk aan Camphuysenstraat 4 te Eindhoven. 
 

We hebben op basisschool de Boog weer  
heel veel leuke dingen gedaan! 

 

Zo hebben wij ons bezig gehouden met het thema gezondheid, maar hebben we ook genoten van het voorlees-

ontbijt en de carnavalsviering. 

Tijdens ons thema gezondheid hebben we ge-

leerd wat gezond en ongezond eten is. Ook 

hebben we veel in de themahoek “het zieken-

huis” gespeeld. Dat was erg leuk! Daarnaast 

hebben we ook een ziekenhuis geknutseld.

Tijdens het nationale voorleesontbijt zijn heel 

veel ouders, opa’s en oma’s voor komen lezen 

bij ons in de klas. We hebben hiervan genoten!  

En dan hebben we natuurlijk ook nog carnaval 

gevierd! Het was één groot feest en zelfs de 

stadsprins kwam bij ons op school langs. Wil je 

weten waarom? De papa van een van onze kin-

deren is adjudant van de prins! Alaaf!  

9 
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Op maandag 25 januari is het 

leefbaarheidsteam weer samen 

geweest om de stand van zaken 

door te spreken.  

Veiligheid en buurtpreventie 
Naar aanleiding van de brief van de 

politie over de toename van het 

aantal inbraken, hebben de coördi-

natoren van de buurtpreventie op-

heldering gevraagd aan wijkagent 

John van Hoppe. Hij gaf aan dat in 

het gebied waar de buurtpreventie 

actief is het aantal inbraken is af-

genomen. 

Het nut van de buurtpreventie 

heeft zich dus bewezen!  

Momenteel wordt gekeken of er 

vanuit het Ambonplein ook een 

buurtpreventieteam opgericht gaat 

worden. Goede signalen! Als dit 

definitief is, zullen we hierover be-

richten. 

Verkeerssituaties 
Er zijn meldingen binnengekomen 

dat wanneer men met de fiets de 

spoorwegovergang op de Broekak-

kerseweg richting ’t Oude Raadhuis 

rijdt, men vaak wordt afgesneden 

door auto’s die over het fietspad 

rijden. De belijning van het fiets-

pad loopt over de rijbaan, waar-

door auto’s geen andere keus heb-

ben dan over het fietspad te rijden. 

Vanuit het leefbaarheidsteam zijn 

een aantal voorstellen neergelegd 

om deze situatie veiliger te maken 

voor de fietsers.  

In de bocht bij het Karregat, op de 

hoek Urkhovenseweg/Broekakker-
seweg ligt de stoep op hetzelfde 

niveau als de weg. Dit geeft reden 

voor automobilisten om de bocht af 

te snijden over de stoep heen. Lo-

gischerwijs dat dit tot gevaarlijke 

situaties leidt. Dit is al geconsta-

teerd vanuit Geestenberg en is nu 

ook vanuit het leefbaarheidsteam 

bij de gemeente onder de aandacht 

gebracht. 

De bocht Hageheldlaan naar de 

Zwaluwstaartweg wordt ook als 

gevaarlijk aangemerkt. De drem-

pels zijn laag en de bocht is niet 

scherp, waardoor hij uitnodigt om 

er snel doorheen te rijden. Door de 

aanwezige speeltuin is dit juist ook 

een plek waar kinderen oversteken.  

Deze 3 verkeerssituaties worden 

besproken met de gebiedscoördina-

tor van de gemeente. 

Er is aangegeven dat er parkeer-

overlast zou zijn bij het Martinus-

hof. Heel concreet kon dit nog niet 

gemaakt worden, maar het heeft 

de aandacht. Herken je deze situa-

tie? Laat het dan weten aan het 

leefbaarheidsteam. 

Bij het fietsersverkeerslicht op de 

Oldenbarneveltlaan wordt opge-

merkt dat de afstemming daar niet 

optimaal is. Fietsers moeten lang 

wachten en rijden dus door, terwijl 

auto's soms staan te wachten, ter-

wijl er geen fietsers zijn. Er wordt 

hier met lussen in de weg gewerkt. 

Het verzoek is om naar de afstel-

ling van deze verkeerslichten te 

kijken. 

Verslaving 
In maart wordt er door Lumens een 

avond georganiseerd met als the-

ma ‘rondom verslaving’. De avond 

is bedoeld voor de mensen om de 

verslaafde heen. Meer informatie 

hierover volgt nog. Houd hiervoor 

ook de facebookpagina van het 

Leefbaarheidsteam 't Hofke in de 

gaten of kijk op de Lumens websi-

te. 

Buurt helpt elkaar 
Op 20 januari is er een bewoners 

bijeenkomst geweest van het Am-

bonplein. Daar is samen met de 

ouderen gesproken over hoe men 

elkaar kan helpen. 

Werkplaats Financiën 
Werkplaats Financiën Tongelre 

wordt een steunpunt in de Toeloop 

voor inwoners van Tongelre met 

een (te) krappe beurs en voor 

mensen die door omstandigheden 

een forse terugval in hun inkomen 

hebben.  

De Werkplaats is een gratis steun-

punt voor de meest uiteenlopende 

vragen over:  

 je financiële administratie;  
 (hulp bij) budgettering en wette-

lijke regelingen; 

 waar je recht op hebt, zoals toe-

slagen; 
 hulp bij het invullen van formu-

lieren; 
 uitleg over een ambtelijke brief; 
 hoe je bijvoorbeeld omgaat met 

betalingsachterstand, het incas-

sobureau of de deurwaarder. 

De werkplaats Financiën heeft op 

18 februari haar deuren geopend. 

Meer informatie volgt spoedig via 

de huis aan huis bladen maar ook 

via de facebookpagina van Leef-

baarheidsteam 't Hofke. 

Onderhoud aan de Buurtbieb. 
De Buurtbiebkast aan de Pagelaan 

is met oud en nieuw voor de veilig-

heid in de stalling gezet en om er 

meteen groot onderhoud aan te 

plegen. Naar verwachting komt 

deze eind februari weer terug. 

Doe je mee-markt 
WIJ-Eindhoven organiseert in april 

een Doe-je-mee-markt. 
Buurtbewoners kunnen zich hier 

oriënteren wat ze allemaal in hun 

wijk kunnen doen. Verschillende 

lokale initiatieven uit de wijk wor-

den gepresenteerd. Meer info hier-

over volgt. 

Het volgende overleg is gepland op 

14 maart 2016 20.00 uur in ‘t 

Oude Raadhuis. 

Heb je punten om in te brengen? 

Heb je interesse om zelf actief deel 

te nemen? Laat een bericht achter 

bij het Leefbaarheidsteam via: leef-

baarheidsteamhethoke@gmail.com 

 

Afgelast 
 

De uitreiking van ‘t 

Menneke/Vrouwke van ‘t jaar van K.V. 

de Tongelreepers op zondag 6 maart 

2016 gaat in verband met het overlij-

den van dhr. Lambert van Stekelen-

borg niet door. Hij was een van de 

twee Mennekes die deze onderschei-

ding in ontvangst zouden mogen ne-

men. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe 

met dit grote verlies. 

K.V. de Tongelreepers 

Leefbaarheids-
team 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
 
 
 
 
 

www.ouderaadhuis.dse.nl 
Contact voor evenementen: 

Henri.van.vroenhoven@on.nl 
tel. 06-55182858 

Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
 

Maandagavond 
De wijkagent is elke 1

e
 maandag van de maand aanwezig 

van 18.30 tot 19.00 uur. 
 

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. 
 

Dinsdagmorgen 
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met koffie 
en een gezellig praatje. 
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. 
 
Woensdagmiddag 
Kreakids  
Iedere 3

e
 woensdag van de maand, van 14.00 tot 

15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder 
begeleiding.  
Deelnamekosten € 1,50 per keer.    
 
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. 

Zoekt u contact met  
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen  

9.00 en 12.00 uur of mail naar: 
 beheerders.raadhuis@on.nl! 

 

Beste allemaal, 

Op vrijdagavond 26 februari organiseren we 

weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis. 

Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 

uur. 

We vertonen een film, houden een pauze en zor-

gen voor lekkere hapjes die passen bij de film.  

De keuze is gevallen op de Vlaamse film ‘The Bro-

ken Circle Breakdown’ (2012) 

‘The Broken Circle Breakdown' vertelt de intense 

love story tussen Elise (28) en Didier (36). Zij 

heeft haar eigen tattooshop, hij is een Vlaamse 

cowboy, die banjo speelt in een bandje. Het is lief-

de op het eerste gezicht……… al zijn de verschillen 

groot. Water en vuur, totaal verschillend, maar 

toch perfect verenigbaar. De geboorte van doch-

tertje Maybelle maakt hun geluk compleet. Tot het 

noodlot keihard toeslaat en Maybelle sterft. Didier 

verliest zich in woede, Elise zoekt troost. 

Deze film vol prachtige muziek was de Belgische 

inzending voor de Oscars en sleepte een nominatie 

voor beste buitenlandse film in de wacht. 

Noteer ook de volgende data voor een gezellige 

vrijdagavond: 18 maart, 15 april, 20 mei en 17 

juni. 

Kom je ook? 
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per 

persoon. 
Koffie en thee € 0,50. Overige consumpties € 1,50 

Vriendelijke groeten, 
Fransje Rovers 
Jack Hanssen 
Mieke en Tini Peters 
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De schilderclub welke iedere 
woensdag-avond plaatsvindt in 
’t Oude Raadhuis 

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven 

over de schilderclub welke iedere 

woensdagavond vanaf 20.00 uur plaatsvindt in ’t 

Oude Raadhuis.  

We moeten tot het begin van de jaren negentig van de 

vorige eeuw teruggaan. Toen schilderde een aantal 

mensen uit Tongelre in het patronaatgebouw van de 

St. Petrus parochie. Mien Roijmans, zij schilderde al 

langer in Tongelre, heeft het schildergezelschap 

teruggehaald. We kregen toen onderdak in de 

dependance, het blauwe gebouwtje aan ’t Hofke. Dit 

gebouw is inmiddels gesloopt en heeft plaats gemaakt 

voor de nieuwe basisschool. 

Het schildercollectief heeft altijd tamelijk los gestaan 

van ’t Oude Raadhuis. Wij behoorden niet tot de 

vrijwilligers maar waren wel welkom op de 

vergaderingen. Een houding, die eigen is aan het 

karakter van kunstenaars.  

De structuur van de schilderclub is, zoals u zult 

begrijpen zeer los en ontspannen. Iedereen werkt op 

zijn geheel eigen manier, zij het dat we elkaar helpen 

als er artistieke problemen zijn. 

Officiële vergaderingen zijn er niet, als er iets aan de 

hand is bespreken we dat op de woensdagavond 

tijdens de koffiepauze. Kortom een gezelschap dat zich 

ongedwongen bezighoudt met kunst. 

Wat betreft de exposities, iets waar elke kunstenaar 

naar streeft, herinner ik me dat deze in samenwerking 

met de Dahliaclub werden verzorgd. Een succes, 

jammer dat dit niet voor herhaling vatbaar was. De 

laatste tentoonstelling was in de Philips boerderij. Ons 

streven is om nog eens een expositie te houden in 't 

Oude Raadhuis. 

Rest mij nog mevr. Ans Leemans te bedanken voor 

haar nuttige informatie. 

 
 
 

Paasbrunch in ‘t Oude Raadhuis 
Het is weer bijna lente, dus nodigen wij jullie uit voor 

onze traditionele Paasbrunch op  

maandag 28 maart 2016, 2e paasdag 

 

 In ’t Oude Raadhuis

 Van 11.30 tot 14.00 uur 
 Zaal open om 11.15 uur 
 Kosten € 6,50 p.p. 
 

Aanmelden kan tot 21 maart.  

Dit kan van maandag t/m vrijdag,  

van 9.00 tot 12.00 uur bij ’t Oude Raadhuis ’t Hofke 15 

of telefonisch via 040-2811737. 

Geef je snel op, want VOL IS VOL! 

 

Kledingbeurs 
Op 1 maart is er weer een kledingbeurs in ‘t Oude 

Raadhuis van 13.00 uur tot 15.00 uur. Iedereen is van 

harte welkom. 

Er zijn schoenen, broeken, jassen, enz. voor mannen, 

vrouwen en kinderen. 

Macula-café 
 
Dinsdag 23 februari is er weer het maandelijkse 

Macula-café voor mensen met de oogaandoening Ma-

culaDegeneratie. Deze middag komt Caroline Taminia 

van Sanmed BV een interactieve presentatie houden 

over voeding, voedingssupplementen en 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.  

Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650. 
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Wat kan ik als gebiedsco-
ördinator voor u doen? 
Mijn naam is Ursula Gerritsen. 

Ik werk aan en voor onze stad 

als gebiedscoördinator van de 

gemeente Eindhoven. In het bij-

zonder voor de buurt waarin u 

woont: ’t Hofke. Samen met u 

als bewoners en andere betrok-

kenen, draag ik bij aan de leef-

baarheid en veiligheid van ’t 

Hofke. 

Aanspreekpunt 
Als gebiedscoördinator ben ik na-

mens de gemeente het eerste aan-

spreekpunt voor deze buurt. Voor 

zowel de bewoners(organisaties) en 

ondernemers als ook de politie, 

welzijnsorganisaties, woningcorpo-

raties, zorginstellingen, scholen, 

etc. Het gaat dan om onderwerpen 

die voor meerdere bewoners van 

belang zijn. Welke kansen liggen er 

volgens u? En hoe kunt u daar zelf 

aan bijdragen? Ik help u graag op 

weg. 

U kunt me bellen op 040-238 5874 

of mailen naar u.gerritsen@eindho-
ven.nl 

Samenwerken en verbinden 
Zonder samenwerking komen we 

niet ver. Daarom ben ik zeer regel-

matig in contact met de diverse 

betrokkenen bij de buurt. Het ver-

binden van al deze partijen is een 

belangrijk deel van mijn werk. Op 

die manier ontstaan korte lijntjes, 

kunnen we elkaar dus gemakkelijk 

vinden en voorkomen we dat we 

langs elkaar heen werken. Boven-

dien staan we samen een stuk ster-

ker om tot oplossingen te komen. 

Oren en ogen 
Ik ben namens de gemeente ‘de 

oren en de ogen in uw buurt’ en 

geef uw en andere signalen aan de 

juiste mensen door. Dit kan gaan 

over verkeerssituaties, het groen, 

sociale problemen, ontmoeting, vei-

ligheid, (jeugd)overlast, etc. Ik 

denk graag mee over bijvoorbeeld 

de bewonersparticipatie bij pro-

jecten, buurtpreventie, het opzetten 

van een overlegstructuur of een 

project als ‘Zorgzame Buurt’. Het 

stimuleren, enthousiasmeren en 

waarderen van mooie projecten, die 

vanuit uw buurt tot stand komen, 

zie ik als één van mijn taken.  

Meldingen openbare ruimte 
Heeft u een melding met betrekking 

tot de openbare ruimte, zoals over 

zwerfafval, losliggende stoeptegels 

of kapotte bankjes en afvalbakken? 

Dan kunt u dit het beste op de vol-

gende manier doorgeven aan de 

gemeente: 
- Gebruik de BuitenBeter-app (als 

u een smartphone heeft). 
- Ga naar onze website Eindho-

ven.nl/buitenbeter. 
- Bel 14040 (algemene nummer 

gemeente). 
 

Bestuurlijke maatregel 
bij loslopende honden 
We horen klachten over loslo-

pende en gevaarlijke honden in 

de wijk. Uit ervaring weten we 

dat dit soort zaken vaak al lan-

ger speelt en een ergernis is. 

Toch is er concreet bewijs nodig 

om er ook echt iets aan te kun-

nen doen. 

In Eindhoven moeten honden aan-

gelijnd zijn. Politie en stadstoezicht 

kunnen een boete van € 90,00 op-

leggen als dit niet gebeurt. Dat 

moeten zij dan wel zelf vaststellen, 

dus iemand op ‘heterdaad’ betrap-

pen.  

Met een klacht kunt u contact 

opnemen met mij of met de 

wijkagent. 

Dan kijken we of een gesprek met 

de eigenaar zin heeft of dat er 

eventueel extra stadstoezicht kan 

worden ingezet. 

De gemeente kan ook besluiten dat 

een gevaarlijke of hinderlijke hond 

een korte lijn of muilkorf om moet. 

Dit gebeurt in Eindhoven een tiental 

keer per jaar. Het kan alleen bij 

ernstig gevaar of ernstige hinder. 

Of als er meer gevaarlijke of hin-

derlijke incidenten zijn, die los van 

elkaar niet veel voorstellen, maar 

bij elkaar opgeteld wel. Om zoiets 

vast te stellen, heeft de gemeente 

juridisch wel bewijs nodig.  

Als de politie of stadstoezicht een 

incident ziet, is dat voldoende be-

wijs. Maar vaak bent u als buurtbe-

woner of hondenuitlater zelf degene 

die het meemaakt. Dan is een dui-

delijke melding of aangifte nodig bij 

de politie over wat er waar en wan-

neer is gebeurd. Het woord van de 

ene bewoner tegen dat van de an-

dere is volgens de wet niet genoeg. 

Als u zelf meldt of aangifte doet, is 

dus bijvoorbeeld nodig dat de eige-

naar ook erkent dat er iets is voor-

gevallen. Al heeft die misschien een 

ander verhaal van wat er is ge-

beurd. De wijkagent kan de eige-

naar daarvoor horen.  

Andere voorbeelden van aanvullend 

bewijs zijn getuigen. Zoals iemand 

die u heeft geholpen toen u werd 

lastig gevallen door een hond. Of 

een verklaring van de dokter of die-

renarts als u of uw hond letsel heeft 

opgelopen door een andere hond. 

Of een foto of filmpje van het ge-

beuren of van het letsel. De politie 

maakt van deze meldingen en 

‘bewijsmateriaal’ dan een dossier, 

dat naar de gemeente wordt ge-

stuurd. Als het juridisch voldoende 

is, krijgt de eigenaar gelegenheid 

voor weerwoord.  

Beslist de gemeente dat de hond 

voortaan kort moet worden aange-

lijnd of een muilkorf om moet, dan 

kan de eigenaar die het daar niet 

mee eens is bezwaar maken bij de 

gemeente en naar de rechter gaan 

tegen het besluit van de gemeente. 

Het is strafbaar zo’n besluit te over-
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treden. In extreme gevallen kan de 

gemeente ook dwangsommen op-

leggen of de hond in beslag laten 

nemen. Dit gebeurt in Nederland 

maar zelden, omdat de juridische 

eisen voor zoiets ingrijpends heel 

zwaar zijn. 

 

Rode telefoon voor 
acute groenzaken 
Trefpunt Groen Eindhoven 

en gemeente hernieuwen 

groenafspraken. 

Ongeveer tien keer per jaar krijgt 

Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) 

signalen dat ergens in de stad mo-

gelijk illegaal bomen worden ge-

kapt. In dit soort situaties, waarin 

snel moet worden gehandeld, belt 

de coördinator van TGE voortaan 

direct de meldkamer van Stadstoe-

zicht. 

Meldt TGE bij de meldkamer van 

Stadstoezicht een vermoedelijk ille-

gale kap, dan onderneemt de ge-

meente voortaan binnen het uur 

actie, bijvoorbeeld door ter plaatse 

polshoogte te gaan nemen of door 

contact op te nemen met de uit-

voerder van de kapwerkzaamhe-

den. Dit doet de gemeente ook als 

niet duidelijk is of zij wel het 

‘bevoegd gezag’ is. In geval van 

twijfel legt de gemeente het werk 

stil. 

Het gebruik van deze ‘rode telefoon 

voor acute groenzaken’ is een van 

de afspraken die TGE en de ge-

meente hebben gemaakt naar aan-

leiding van een aantal incidenten in 

2015. Deze nieuwe afspraken zijn 

aanvullend op de afspraken die er 

al waren binnen het Centraal Milieu 

Overleg (CMO), waar TGE en ge-

meente beide deel van uitmaken. 

Andere afspraken die de gemeente 

en TGE hebben vastgelegd: 
 

· Zodra duidelijk is dat in een 

bepaald project of plan 

‘groenvraagstukken’ aan de 

orde zijn, schakelt de project-

manager of het afdelingshoofd 

bij de gemeente TGE in. 

· Pas als een advies van TGE bin-

nen is bij de Administratie Be-

stemmingsplannen kan een be-

stemmingsplan in procedure 

worden gebracht. 

· TGE heeft op zijn beurt een ac-

tieve rol om tijdig te reageren 

op aangeboden plannen voor 

groen, milieu en duurzaamheid. 

Advertentie  
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De paasdagen komen er weer aan daarom kunt u alvast 

genieten van onze heerlijke paaschocolaatjes en paaseitjes 

van Albert !! 

Verder kunt u o.a bij ons terecht voor N.H. kaas, groot 

assortiment buitenlandse kazen, diverse paté’s, salades, vers 

gebrande noten, bonbons, wijn of likeur en dagelijks vers 

belegde broodjes.  

Ook voor een leuk pakketje om cadeau te geven kunt u bij ons 

terecht, wij geven u graag advies. 

Kom gerust langs in onze winkel.  

Wij zijn geopend van maandag t/m zaterdag!! 

U bent van harte welkom. 

Vershuis Tongelre 

Tongelresestraat 260 

Eindhoven 

Tel : 040- 3680925 

Advertentie  

www.pevari.eu 

tel 0610083186 

Last van blokkades?  

Je wilt dingen veranderen in je leven, maar je 

kan het niet alleen?  

Hulp nodig om angst te overwinnen?  

Bij jezelf thuis je doelen bereiken? 

 

Petra van Riemsdijk 

Gegarandeerd blijvend veranderen 
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Ingrediënten voor 6 personen 
 750 gram champignons ( kastanje ) 
 6 bosuitjes 
 ½ bosje peterselie 
 4 varkensfilets ( totaal +/- 1000 gram). Wij geven 

de voorkeur aan varkenshaas, het vlees is malser 
 4-5 el olie 
 zout en peper 
 100 gram boter + een beetje extra boter (klontje) 
 1 zakje mix voor hollandaisesaus ( voor 250 ml ) 
  200 ml slagroom 
 naar keuze een scheutje Worcestershiresaus 
 
Bereiding: 
 Borstel de champignons en snijd ze in schijven. 
 Was de bosuitjes en snijd ze in ringen. 
 Was en hak de peterselie. 
 Dep het vlees droog. Verhit 2 el olie in een grote 

pan. 
 Bak het vlees rondom goed aan en breng op 

smaak met peper en zout. 
 Leg in een ingevette ovenvaste schaal. 
 Verhit 2-3 el olie in het braadvet. Voeg de cham-

pignons toe en bak ze in porties al roerend goed 

aan. 
 Bak de bosuitjes kort mee en breng op smaak 

met zout en peper. 
 Verdeel het champignonmengsel over het vlees. 
 Roer de mix voor de hollandaisesaus in 250 ml 

water en breng aan de kook. Voeg de slagroom, 

onder voortdurend roeren, toe en laat hem mee-

koken. 
 Haal de saus van het vuur en voeg er de 100 

gram boter in stukjes toe. 
 Voeg de peterselie toe en breng op smaak met 

worcestersaus, zout/peper. 
 Giet de saus over de filets en champignons. 
 Bak het gerecht in ca. 25 min. in een voorver-

warmde oven.  
 Elektrisch 200ºC – Hete lucht 175ºC – Gas stand 

3. 
 Snijd de filets in stukken en serveer met aardap-

pelpuree. 
 
Veel plezier en geniet van deze feestelijke maaltijd. 
Clasine en Jack 
 
 

 

Boek voor een boek ruil bibliotheek 
bij Verpleeghuis Dommelhoef 
In de zomer van 2015 hebben wij een oproep gedaan 

in Wijkblad Rond ’t Hofke om boeken en/of tijdschriften 

in te leveren. 

De wijkbewoners hebben dit in groten getale gedaan, 

wij willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. 

Op dit moment hebben wij voldoende boeken voor on-

ze bibliotheek ontvangen. 

U bent van harte welkom om een kijkje te komen ne-

men bij onze bibliotheek (op de 1e etage). 

Met vriendelijke groeten, 

Lotje ten Hoven en Gerda Clement 

De  
Tongelrese  

Keuken 

 
Recept van de maand februari:  
Gebakken varkensfilet met champignons 
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen  
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Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

 
 
 
 
 
 

 

Deze vogel heeft vannacht 
met kloppend hart en rode konen 
Haar broedsel op de been gebracht 
twee jongens… Blauwkruinama zonen. 
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Bekalken van de tuin 

De pH-waarde van de bodem in 

uw tuin is van belang voor een 

gezonde groei van uw planten. 

Jaarlijks daalt de pH-waarde 

iets, dat wil zeggen dat de bo-

dem verzuurt.  Hoe lager de pH-
waarde, hoe zuurder de bodem. 

In een te zure bodem doen veel 

planten het minder goed. Ze 

worden dan belemmerd in het 

opnemen van voedingsstoffen. 

Door kalk te gebruiken ver-

hoogt u de zuurgraad en zullen 

de planten beter groeien.  

Lichte zandgrond, 

zoals wij in deze re-

gio veel hebben, ver-

zuurt sneller dan klei-

grond. Als u zeker wil 

weten wat de pH-
waarde van uw grond 

is, dan zijn er grond-

testen te koop, waar-

mee u heel makkelijk zelf de zuur-

graad test. Let op dat een te hoge 

pH-waarde ook niet goed voor uw 

planten. Ideaal is een pH tussen 

5,0 en 6,5. 

Ook voor een dicht, groen gazon 

wordt kalk gebruikt. Door jaarlijks 

kalk te strooien op uw gazon, voor-

komt u mosvorming. Mos groeit 

prima op zure en dichtgeslagen 

gronden, terwijl gras het op derge-

lijke gronden juist slechter doet. 

Naast het verhogen van de PH, ver-

betert kalk de bodemstructuur, 

waardoor de grond ruller en luchti-

ger wordt. 
Er zijn verschillende soorten kalk. 

Zeewierkalk is de meest snelwer-

kende kalkmeststof. Deze zachte 

kalksoort lost beter op dan andere 

soorten en heeft daardoor een snel-

lere werking. Met name bij een 

voorjaarbemesting is het slim deze 

kalk te gebruiken. Door zijn goede 

oplosbaarheid wordt in de moestuin 

doorgaans deze kalk gebruikt. Spe-

ciale groenkalk bevat extra magne-

sium en zorgt bij gebruik op uw 

gras voor een extra groen gazon. 

Gebruik kalk enkele weken voor u 

gaat mesten, zo is de werking opti-

maal. Voor een onderhoudsbemes-

ting is 1 kg kalk per 10 m2 voldoen-

de. Het verzuren van de bodem 

gaat u ook tegen door regelmatig 

organisch materiaal, zoals compost, 

toe te voegen. 

Sommige planten hebben graag 

een extra kalkgift, denk hierbij aan 

druif (Vitis vinifera), buxus (Buxus 

sempervirens), lavendel 

(Lavandula). Bij zuurminnende 

planten, zoals rododendron 

(Rhododendron), blauwe horten-

sia’s (Hydrangea) en heide (Calluna 

vulgaris), strooit u helemaal geen 

kalk.  

Tuintip van 

de Maand 
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Jeroen Soontiëns 

In memoriam 

Lambert van Stekelenborg. 

Lambert van Stekelenborg overleed 

woensdag 20 januari 2016 op 70-
jarige leeftijd.  

Lambert werd in 1946 op de Bult in 

Tongelre aan de Insulindelaan 

geboren. Zijn vader had een 

transportbedrijf en zijn moeder 

runde het café: De IJzeren Man. 

Lambert had daar een fijne tijd. Hij was een 

buitenjongen en op de Bult in Tongelre was hij in zijn 

element, daar moet ook zijn passie voor sporten met 

wielen en wieltjes zijn ontstaan.  

Na het overlijden van zijn vader, nam hij op 19 jarige 

leeftijd het transportbedrijf over. Ook al was hij een 

energiek ondernemer en weinig thuis, toch had hij nog 

tijd om met volle teugen van het leven te genieten. In 

1969 leerde hij zijn vrouw Els Verberne kennen. Zij 

trouwden in 1972, verhuisden naar de Wolvendijk en 

kregen twee kinderen Stefan en Nicole. In 1986 kwam 

er een einde aan het transportbedrijf omdat het plaats 

moest maken voor de busremise. Maar Lambert zat 

niet stil. Hij ging handelen in slaapzakken, regenjassen, 

schoenen, vuurwerk en importeerde BMX crossfietsen 

uit Amerika en Lageja was geboren. Het huis aan de 

Wolvendijk werd uitgebouwd met een winkel en er 

kwamen skateboards en skates bij. Lambert werd een 

echte ambassadeur voor de skatesport in Nederland.  

Naast Lageja was hij nog op heel veel andere vlakken 

actief.   

17 jaar geleden besloten Lambert en John van Hout om 

samen een skatetocht te organiseren. Deze tocht werd 

een groot succes en zij besloten om het bedrag, 

opgehaald met het startgeld, te besteden aan een goed 

doel. Het idee werd geboren om het Beursgebouw af te 

huren en Nederlandstalige artiesten te boeken. Mensen 

met een beperking werden uitgenodigd om van deze 

avond te komen genieten. En zo was Concerti Fetti 

geboren. In de afgelopen jaren hebben ze veel bekende 

artiesten mogen begroeten: Nick & Simon, Jan Smit, 

Guus Meeuwis, Rene Schuurmans en zeker niet te 

vergeten, favoriet Frans Bauer. Naast Lambert en John 

zijn hier jaarlijks heel veel vrijwilligers mee bezig om er 

elk jaar voor velen een groot feest van te maken. 

Lambert kon ook ontzettend genieten van zijn vier 

kleinkinderen, hij was dol op hen. Zij zullen zich hem 

blijven herinneren als een lieve zorgzame opa die altijd 

tijd voor hen had. 

Nu is er een einde gekomen aan dit bewogen, drukke 

leven van Lambert van Stekelenborg. Dat hij voor veel 

mensen veel betekende bleek bij de crematie. Zeer 

velen waren naar het crematorium gekomen om hem 

de laatste eer te bewijzen. Dat moet voor zijn vrouw, 

zijn kinderen en kleinkinderen, een grote troost zijn, 

want zij zullen deze toegewijde echtgenoot en vader en 

onvergetelijke opa ontzettend missen. Wij wensen hen 

heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.   
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In aanloop naar de voorstellin-

gen van BESLIST. door Project-

koor Werk-In-Uitvoering in ok-

tober 2016, willen we in Rond ‘t 

Hofke een aantal mensen, die 

met deze voorstelling te maken 

hebben, aan u presenteren. 

Vandaag laten we graag op-

richtster en tevens dirigent van 

het koor, Elise Colen-Claas en 

mede-oprichtster Agnes Sieben-
Knollema aan het woord. 

Elise Colen is natuurlijk geen onbe-

kend gezicht in de wijk: “Toch ver-

baas ik me erover dat ik door aller-

lei mensen word herkend als ‘Elise 

van het koor’. Toen we in 2010 met 

het koor begonnen, hadden we niet 

verwacht dat er zoveel mensen 

mee wilden zingen. We hadden al 

een aantal keren een zomer- en 

een winterproject gedaan, tot ik in 

2013 in Rosmalen een voorstelling 

van een ander koor zag en daar-

door geïnspireerd raakte. Zo’n mu-

ziektheater voorstelling wilde ik ook 

met ons koor doen! Nadat ik het 

uitgebreid met Agnes had bespro-

ken, die het heel leuk vond maar 

ook haar bedenkingen had, zijn we 

het gaan uitwerken met een deel 

van het koor. En toen ging het bal-

letje als vanzelf rollen. We trokken 

een regisseur (Jenneke Wouters) 

aan, een choreograaf (Claudy 

Klaus) en onze toetsenist (Johan 

Snijders) zag het wel zitten om 

bandleider te worden. Er kwamen 

audities en het bleek dat er nogal 

wat verborgen talent in ons koor 

schuilde. Voor mij is het nu wel 

heel anders. Ik sta er niet meer 

alleen voor en werk samen met 

professionals. Een nieuwe dimensie 

waarvan ik heel veel leer. Wat ik zo 

fantastisch vind, is dat dit meer is 

dan alleen maar een koorproject. Je 

ziet mensen uit hun schaduw stap-

pen, je ziet stille muizen in de spot-

lights staan en je ziet vriendschaps-

banden ontstaan. Fantastisch! Ik 

hoop dat het publiek straks van 

onze voorstelling zal zeggen: “Wat 

knap!” en als we hiermee één ie-

mand kunnen inspireren, is het 

voor mij helemaal geslaagd!” 

Agnes is sinds het begin van het 

koor de steun en toeverlaat op de 

achtergrond: “Ik zorg ervoor dat de 

tekstmappen voor het koor in orde 

zijn. Al is het af en toe wel balen 

als er na een paar repetities een 

liedje wordt geschrapt. Maar ja, de 

dirigent beslist. Verder doe ik veel 

achter de schermen. Toen Elise me 

van haar plannen voor deze voor-

stelling vertelde, was ik heel en-

thousiast, maar ook bang dat we 

mensen kwijt zouden raken. Want 

sommigen willen liever alleen zin-

gen en nu moet/mag er ook geac-

teerd en gedanst worden. Dat er 

mensen vertrokken zijn is ook ge-

beurd, maar er zijn ook mensen 

bijgekomen die graag aan zo’n 

uniek project mee willen doen. 

Vroeger zong ik bij een ander koor, 

met veel opera en operette op het 

repertoire en waarbij we op piano 

begeleid werden door Elise. Vanaf 

het begin zingt mijn man ook bij 

het Projectkoor, omdat hij de mu-

ziek mooi vindt. Het is heel leuk om 

samen iets te doen! Ik hoop dat we 

het publiek met onze voorstelling 

een leuke avond bezorgen en dat 

iedereen met een voldaan gevoel 

naar huis zal gaan.” 

Op zondag 20 maart organi-

seert Projectkoor Werk-In-
Uitvoering van 10.00 tot 15.00 

uur een ‘Markt met Rommel & 

Curiosa’ in Orka. 
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De tamme kastanje 
Castanea sativa 
Wie kent deze boom niet? Met zijn 

eetbare vruchten, kastanjes, niet te 

vergissen trouwens met de paar-

denkastanje.  
Die stekelige bolster vergeet je 

nooit! 
De boom heeft prachtige lancetvor-

mige en glanzende bladeren, met 

een gezaagde bladrand.  

Het blad van de tamme kastanje 

Als de boom in bloei staat, zorgen 

bijen en kevertjes voor de bestui-

ving. Tijdens die bloei geurt de 

boom heel merkwaardig.  De man-

nelijke bloemen zitten in lange gele 

katjes en onderin zitten dan de 

vrouwelijke, waar uiteindelijk de 

vruchten uit groeien die in een zeer 

stekelig bolster groot worden. 

De geurende bloemen 

Als deze rijp zijn, vallen ze pas 

open op de grond. Dat is slim want 

dan zijn de kastanjes maximaal 

gegroeid, anders zouden ze door 

vogels of eekhoorntjes vroegtijdig 

worden weggehaald. 
Als je tamme kastanjes ooit ge 

Kastanjes in stekelig bolster 

raapt hebt, zul je het stekelige van 

de bolster nooit vergeten. 

Het blad heeft trouwens even tijd 

nodig om te verteren als het geval-

len is. 

In de kabouterboom kun je 

staan 
Tamme kastanjebomen  zijn bomen 

die heel oud kunnen worden, wel 

500 tot 1500 jaar. In Sicilië staat 

een beroemd exemplaar op de 

helling van de Etna, die - naar 

schatting - meer dan 2000 jaar is. 
Oorspronkelijk groeide de boom in 

Zuid Europa, Noord Afrika en West 

Azië. De zomers zijn daar warm en 

de winters zacht. 
In het ijzertijdperk, 220 jaar voor 

Christus, groeiden hier al tamme 

kastanjes. Ze zijn waarschijnlijk 

door de Kelten meegenomen en  

hier verspreid. Later gingen de 

Romeinen de bomen kweken voor 

de vruchten, als voedsel voor hun 

legioenen. In Nederland staan dit 

soort grote bomen op landgoeder-
en. Vooral in het Zuidoosten van 

Nederland. In Beek Ubbergen staat 

bijvoorbeeld de beruchte Kabouter-

boom waar je in kunt staan. 
 
Waar staan ze in Tongelre? 

De bomen 
van Tongelre 

De Kabouterboom in het Kastanjedal in Beek Ubbergen bij Nijmegen 
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DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 
 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij 
zijn er voor de opvang van dieren, 
met uitzondering van honden en 

katten, en bieden ze weer te koop 
aan. Ook voor tweedehands kooi-
en, voor advies en info, kunt u bij 

ons terecht. 
 
 

D.O.P.  
Krommenbeemd 28 
5641 JX Eindhoven 
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671 
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Inboedelprobleem? 

 
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het 

leegruimen van woningen, schuren en garages. 
Bijvoorbeeld na overlijden of bij 

verhuizing. 
 

Voor meer informatie of een afspraak bel 
vrijblijvend naar: 

 

J. Swinkels  06-13282524 

In 

Tongelre staan ook tamme 

kastanjes. Een bekende plek is 

langs het fietspad van de Dr. 

Dorgelolaan aan de TUe kant. In de 

herfst, begin oktober, zijn daar veel 

medelanders de vruchten aan het 

rapen.

In het Eckartse bos staan er 

verschillende, maar ook in het 

Wasvengebied kun je ze vinden. 
Dit plantseizoen gaan we er zelfs 

enkele nieuwe bomen bijplanten. 
Van de vruchten kun je puree 

maken, crème de marron. Een 

delicatesse hier, maar in zuidelijke 

landen heel gewoon.  
Je kunt ze ook poffen boven het 

vuur. Er zijn zelfs recepten voor 

soep. 

 

Het hout van tamme kastanjes is 

prima timmerhout. Er worden 

hekwerken van gemaakt en palen. 

Het is zeer bestand tegen vocht, 

beter zelfs dan eikenhout.  

Tekst: Kees van Grevenbroek 

 

Fietspad Dorgelolaan 

Geschikt hout voor buiten: kastanje hekwerk 

Kastanjes poffen 
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Beste lezers van Rond ’t Hofke, 

Vol trots kan ik u vertellen dat wethouder Yasin 

Torunoglu ons een brief heeft gestuurd met de 

mededeling dat de gemeente vindt dat Scouting 

Doornakkers het afgelopen jaar een bijzondere 

bijdrage heeft geleverd aan het vergroten van de 

leefbaarheid en het sociale karakter in onze wijk. Om 

die reden kregen wij, en nog vijf andere organisaties 

uit de stad, op 1 februari in het stadhuis een cheque 

uitgereikt ter waarde van €1000,-. De gemeente ziet 

onze inspanningen als zeer waardevol en om die reden 

reikten ze ons deze waarderingssubsidie uit. 

Bovendien feliciteerde de gemeente ons met onze 

inzet. We wisten wel dat we een goed en leuk 

spelaanbod neerzetten voor alle kinderen uit Tongelre 

en ver daarbuiten, maar het is ook altijd fijn dat de 

gemeente dat ook ziet en waardeert. De prachtige 

jubileumactiviteit en de openingsceremonie van onze 

nieuwe keuken en stafhok hebben daar zeker aan 

bijgedragen.  

Deze waardering geeft ons het gevoel dat we 

betekenisvol zijn voor onze leden en Tongelre en zorgt 

voor een positieve impuls bij onze stafleden om deze 

rol voort te zetten en met veel energie weer prachtige 

programma’s te maken. Al onze stafleden zijn 

vrijwilligers en zonder vrijwilligers geen Scouting 

Doornakkers. 

Ik, als voorzitter, ben ontzettend trots op ons cluppie 

en dus ook op al die vrijwilligers die Scouting 

Doornakkers, Scouting Doornakkers maken. 

Als jij ook interesse hebt in scouting, loop dan 

eens op zaterdag binnen. Onze blokhut ligt aan 

de Urkhovenseweg 27. Of mail voor meer 

informatie naar info@doornakkers.com 

Maikel Wijn 

Een trotse Groepsvoorzitter 

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij  de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!  

Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel ervaring 
met kinderen vanaf 1,5 jaar.  Mijn naam is Sarah Veltman, 
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw kinderen voorlezen, 
met ze spelen, samen eten en naar bed brengen,  ik doe het 
allemaal graag :  ) 
Belt of wazzappt u mij op : 06-37474648 

Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 jaar, ik heb al wat 
ervaring met jonge kinderen. Ik ben een gezellig, rustig, 
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de Mavo in het 3de jaar. 
Huisdieren zijn voor mij geen probleem. Graag zou ik in 
overleg door de weeks en in het weekend kunnen oppassen. 
Bel of WhatsAppt u mij op: 06-21347797 

Wij bieden ons aan als babysitters 
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Wethouder Yasin Torunoglu, reikt de prijs uit aan bestuursleden Robert 
Hanssen en Maikel Wijn, 

Groepsvoorzitter Maikel Wijn 
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Gezond ouder worden? Bewegen is het medicijn 
Al reeds enkele jaren geef ik beweeglessen aan senioren in Tongelre in het Eet-

punt aan de Tongelresestraat 483. 

Elke week zijn we aan het bewegen, meestal op muziek, gebruikmakend van ma-

teriaal of van ons eigen lichaam. Maar iedere keer komt het hele lichaam  aan 

bod. 

Bewegen is het medicijn, omdat bewezen is dat: 

 de balans verbetert, hierdoor is er minder kans op vallen; 

 u een betere houding krijgt, waardoor de spieren minder worden belast; 

 dagelijkse activiteiten beter kunnen worden uitgevoerd; 

 sociale contacten vermeerderen; samen ‘sporten’ en daarna samen een kopje koffie drinken. 

Voor wie: 
Voor iedereen vanaf ongeveer 60 jaar, die graag op een veilige en leuke manier aan haar of zijn lichaam wil wer-

ken. De oefeningen kunnen zowel staand als zittend op de stoel worden uitgevoerd, dus ook mensen die niet goed 

ter been zijn zijn van harte welkom. 

Wanneer: 
Donderdag van 9.15 uur tot 10.15 uur 

Waar: Het Eetpunt, Tongelresestraat 483 

Aanmelden: 
Wij blijven fit 
Www.wijblijvenfit.nl 
E-mail: Madelon@wijblijvenfit.nl 

Kom een proefles volgen en ervaar zelf of het medicijn werkt. 

NOG ENKELE PLAATSEN VRIJ VOOR SPORTIEF WANDELEN VOOR DE 50 PLUSSER.   
Sportief wandelen is meer dan gewoon wandelen. Het is een sport met een verantwoorde trainingsopbouw die 

wordt beoefend onder deskundige begeleiding van Madelon Uijtdehaage van WIJ BLIJVEN FIT.  

Het is meer dan wandelen. Het gaat er niet om om van A naar B te lopen, maar wat je onderweg doet. We doen 

veel verschillende oefeningen zoals:  

 bewegingsoefeningen; 

 inspanningsoefeningen; 

 Lenigheidsoefeningen; 

 krachtoefeningen;

 techniektraining; 

 balans en coördinatie; 

 beweeglijkheid; 

 ontspanning en oriëntatie. 

Kortom alles om fit en in conditie te blijven. 

Daarnaast wordt in de oefeningen op een speelse manier regelmatig een soort hersengymnastiek ingebouwd, zo-

dat ook het brein gestimuleerd wordt. Op die manier wordt aan de conditie van het lijf en het brein gewerkt. En 

natuurlijk is het wandelen in een groep vooral ook heel gezellig en zorgt voor sociale contacten. 

Waar en wanneer:  

Donderdagochtend van 10.30 – 11.30 uur start bij informatiebord Aalbersepad.  

Een leskaart kost 30 euro voor 10 lessen. 

Aanmelden kan via het contactformulier (www.wijblijvenfit.nl). Maar kan ook met een telefoontje  

(06 - 33 84 29 34) of een mailtje naar Madelon@wijblijvenfit.nl  
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 Gasterij T 040 - 787 07 07, E gasterij@wasven.nl 
Winkel T 040 - 787 07 08, E winkel@wasven.nl 

Zorg T 040 - 787 07 09, E zorg@wasven.nl 
Groendomein Wasven E groendomein@wasven.nl 
Natuurwerkgroep E natuurwerkgroep@wasven.nl 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Rondom de 
Wasven- 
boerderij 

Activiteiten in en rondom de 

Wasvenboerderij 

Padden, misbaksels, biscuit bakken 

met keramiek: bij het Wasven is 

van alles te beleven. Graag tot 

ziens bij het Wasven! 

 
Natuurthema-avond jeugd: Hui-

zen in aanbouw 

Op vrijdag 26 februari organiseren 

we weer een Natuurthema-avond 

voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 

Het gaat dit keer over huizen in 

aanbouw: we gaan huisjes voor 

vogels timmeren, ook wel nestkast-

jes genoemd. 

Het is handig om zelf een hamer 

mee te brengen (wel even je naam 

erop schrijven!). 

Kom je ook op vrijdag 26 februari 

naar de Schop van de Wasvenboer-

derij? We beginnen om 19.00 uur 

en stoppen om 21.00 uur. De en-

tree bedraagt € 2,00. Aanmelden 

vooraf is niet nodig! Meer informa-

tie via  
natuurwerkgroep@wasven.nl. 

Natuurwerkochtend 
Elke eerste zaterdag van de maand 

organiseert de Natuurwerkgroep 

van het Wasven een Natuurwerk-

ochtend voor groot en klein. Op 

zaterdag 5 maart gaan we weer 

aan de slag in het Wasvengebied. 

Er zijn altijd volop leuke en nuttige 

natuurklussen te doen rondom de 

Wasvenboerderij! Het is keigezellig 

om samen - volwassenen én kin-

deren- aan de slag te gaan om on-

ze leefomgeving mooier te maken. 

Samen de kwaliteit van je leefom-

geving verbeteren geeft een goed 

gevoel en het is nog gezellig en 

leerzaam óók!  

Kom je ook meehelpen? Je bent 

van harte welkom op de Natuur-

werkochtend op zaterdag 5 maart! 

We verzamelen bij de Schop (de 

grote schuur naast de Wasvenboer-

derij). Er wordt geklust van 9.30 

uur tot 12.30 uur. In de pauzes is 

er koffie of thee met iets lekkers uit 

onze eigen Wasvenbakkerij! Voor 

meer informatie:  
natuurwerkgroep@wasven.nl. 

Tevens zijn we elke maandagavond 

te vinden in de schuur van de boer-

derij. 
Ook dan kun je ons natuur-
werkteam versterken vanaf 19.00 

uur, nu nog met allerlei binnen 

klussen. Hopelijk tot binnenkort, de 

natuurwerkgroep. 

Expositie: keramiek van Diny 

Timmers 
Vanaf 5 maart is op de Overloop 

van de Wasvenboerderij een expo-

sitie van keramiek door Diny Tim-

mers te zien. Zij maakt al meer 

dan 18 jaar beelden uit klei. Dit 

keramisch werk omvat een geheel 

van verschillende beelden, dierfigu-

ren, vogelvormen en sterk geab-

straheerde, open vrouwelijke en 

abstracte vormen. Geheel eigen 

vormen die al werkende ontstaan 

of die ze van tevoren heeft be-

dacht. De afwerking doet ze met 

biscuit bakken. De zogenoemde 

eerste stook geschiedt op ongeveer 

1000 graden. Daarna worden de 

keramische vormen met oxiden en 

sulfaten behandeld, waarvan Diny 

zelf de oplossing maakt en waar-

mee de kleur wordt aangebracht. 

De vormen worden dan op onge-

veer 1200 graden nogmaals ge-

stookt. Na het stoken ontstaat dan 

de kleur die volledig in de klei 

brandt. De beheersing van deze 

kleurmethode kost vele jaren oefe-

ning en levert zelfs dan nog steeds 

verrassingen op. Hiermee wordt 

bereikt dat de kleuren van de na-

tuur herkenbaar zijn in de beelden. 

Om dit zelf te zien bent u tijdens 

openingstijden van de Gasterij van 

harte welkom op de Overloop. De 

opening van de expositie is op 5 

maart om 14.00 uur.  

Bakmiddag voor kinderen: Mis-

baksels 
Wil jij ook weleens samen met een 

échte bakker iets lekkers bakken? 

Nou, dat kan! Elke tweede woens-

dag van de maand kunnen kin-

deren van 6 tot 10 jaar onder lei-

ding van een echte bakker aan de 

slag bij 't Wasven. Voor kinderen 

jonger dan 6 jaar is het bakken 

helaas nog te moeilijk. 

Op woensdag 9 maart kun je weer 

samen met de bakker aan de slag 

in de Schop. We gaan misbaksels 

bakken! Dat zijn zoete bolletjes van 

kwarkdeeg met rozijntjes. En weet 

je wat het leukste is? Misbaksels 

kunnen niet mislukken! Vraag maar 

aan de bakker. Aan het eind van de 

bakmiddag mag je je zelfgemaakte 

misbaksel natuurlijk meenemen 

naar huis. Dát wordt smullen! 
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Expositie Met Potlood en penseel Tot 28 februari op De Overloop 
Natuurthema-avond Jeugd: Huizen in aan-

bouw 
26 februari, 19:00 De Schop 

Natuurwerkochtend 5 maart, 09:30 De Schop 
Expositie: keramiek van Diny Timmers 5 maart 14:00 De Overloop 
Bakmiddag voor kinderen: Misbaksels 9 maart, 13:30 uur in De Schop 
NL Doet 12 maart, 09:30 Wasventerrein 
Natuurthema-avond Jeugd: de paddentrek 25 maart 19:00, De Schop 
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De Bakmiddag wordt op woensdag 

9 maart gehouden in de Schop; dat 

is de grote schuur bij de Wasven-

boerderij. We beginnen om 13.30 

uur en om 15.00 uur zijn we klaar. 

Meedoen kost € 4,00 per kind. 

Wil je meedoen? Schrijf je dan van 

tevoren in, stuur een mailtje naar: 

winkel@wasven.nl. Breng de beves-

tiging van je inschrijving mee als je 

komt bakken. Laat het alsjeblieft 

ook even weten als je per ongeluk 

toch niet kunt komen, want dan kan 

er iemand van de wachtlijst mee-

doen! 

Naast de bakker zijn er altijd meer-

dere vrijwilligsters aanwezig om de 

kinderen te begeleiden. U kunt uw 

kind dus met een gerust hart bij 

ons achterlaten en zelf bijvoorbeeld 

lekker een kopje koffie of thee gaan 

drinken in de Gasterij. 

NL Doet 
Zaterdag 12 maart is de landelijke 

vrijwilligersdag onder de noemer NL 

Doet. Heb je zin om mee te doen 

met NLdoet, dan heeft het Wasven 

een aantal leuke klussen voor jou. 

Zo gaan we kweektafels maken, 

schilderen, een fruittuin aanleggen 

of de speeltuin opknappen. En nog 

veel meer: meld je aan via NL Doet, 

laat zoeken op postcode 5641 AG in 

een straal van 1 kilometer en je 

vindt meer info over de klussen bij 

ons Wasven. Aanmelden kan ook 

via groendomein@wasven.nl. 

We steken de handen uit de mou-

wen op zaterdag 12 maart, van 

9.30 uur tot 14.30 uur. Alle hulp is 

welkom. En natuurlijk geldt voor 

alle klussers: je krijgt naast koffie 

en thee een (h)eerlijke, biologische 

lunch aangeboden en 'n hoop gezel-

ligheid. 

Groepen en bedrijven kunnen ook 

meedoen met NL Doet op vrijdag 

11 maart. Daarvoor graag een be-

richt met contactgegevens naar 

groendomein@wasven.nl dan ne-

men we contact op om e.e.a. door 

te spreken. We hopen op lekker 

werkweer en Brabantse gezellig-

heid! 

Natuurthema-avond jeugd: de 

paddentrek 
Op vrijdag 25 maart organiseren we 

weer een Natuurthema-avond voor 

kinderen van 6 tot 11 jaar. Het gaat 

dit keer over de paddentrek. 

Als de winter voorbij is en het voor-

jaar voor de deur staat, worden er 

weer allemaal dieren wakker uit 

hun winterslaap. Zo ook kikkers, 

padden en salamanders. Ken jij ze 

allemaal? 

We gaan op onderzoek naar deze 

amfibieën, dus trek je laarzen en 

oude kleren maar aan en neem een 

schijnwerper mee want we gaan op 

pad! 
Kom je ook? Het wordt weer leer-

zaam en ook nog gezellig! 

We beginnen om 19.00 uur en stop-

pen om 21.00 uur. De entree be-

draagt € 2,00. Aanmelden vooraf is 

niet nodig! Meer informatie via na-

tuurwerkgroep@wasven.nl. 

Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan 

verouderd zijn op moment van uit-

gave.  
Op de website www.wasven.nl, 

facebook de Wasvenboerderij en 

twitter wordt het laatste 

(bijgewerkte) nieuws ook digitaal 

verspreid. 

 

Sportief wandelen met 

de wandel-work-out in 

Tongelre  

Vanaf 1 maart 

2016 starten 

wij, Jos 

Graumans 

(fysiotherapeut) 

en Marja Boerefijn 

(oefentherapeut), een wandel-work

-out. Wandelen is bijna net zo 

effectief als fanatiek sporten. 

Bovendien is het veilig en je hebt 

geen hulpmiddelen nodig. Door de 

natuurlijke beweging van de work-
out is de kans op blessures zeer 

gering.  

Dit maakt dat deze training voor 

iedereen heel goed te beoefenen is. 

Waarom is sportief wandelen zo 

gezond? 

Het vermindert de kans op hart- en 

vaatziekten. 
Het verbetert de conditie van hart- 
en bloedvaten. 
Het verlaagt het cholesterolgehalte. 
Het heeft een bloeddrukverlagend 

effect. 
Het helpt het lichaamsgewicht op 

peil te houden. 
Het vermindert de kans op osteopo-

rose (botontkalking). 
Het verbetert het algemene uithou-

dingsvermogen en het fitheidsge-

voel. 
Het versterkt de spieren. 
Het zorgt voor mentale ontspan-

ning…. En het is gezellig!!!!! 
 
Deze wandel-work-out is voor ie-

dereen bedoeld die graag in een 

groepje sportief bezig wil zijn op 

een rustig tempo, jong en oud. Be-

perkingen, als gevolg van bijvoor-

beeld reuma, osteoporose, diabe-

tes, nek- en rugklachten etc., zijn 

geen belemmering, maar juist een 

goede reden om mee te doen. 
 
De wandel-work-out bestaat o.a. uit 

stevig doorstappen afgewisseld met 

lopen in een rustig tempo. Dit wordt 

gecombineerd met oefeningen zoals 

rek- en spierkrachtoefeningen. 
 
Donderdag 3 maart start de eer-

ste wandel-work-out om 10.45 uur 

en zal ongeveer 1 uur duren. We 

verzamelen bij Activiteitencentrum 

Orka aan de Broekakkerseweg 1. 

Daarna staat er een kopje koffie of 

thee op u te wachten in Orka en is 

er de mogelijkheid om een lunch te 

nuttigen (op eigen kosten).  

Het beste wandelt u met stevig 

schoeisel en makkelijk zittende kle-

ding. Ook als het regent gaan we 

natuurlijk lekker naar buiten. Mocht 

het erg slecht weer zijn dan kunnen 

we in het activiteitencentrum Orka 

binnen een work-out doen. Kosten: 

€2,00 incl. een kopje koffie/thee na 

de work-out. 

Aanmelden kan via: marja@cesar-
tongelre.nl / 06-44109579 of in-

fo@praktijkjosgraumans.nl / 06-
24549059 
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Monitoren 
Welke soorten organismen le-

ven er nu zoal in onze leefom-

geving? 
Dan heb ik het over insecten, 

amfibieën, vogels, zoogdieren, 

maar ook planten en padden-

stoelen, mossen, noem maar 

op. Het is belangrijk om te we-

ten hoe groot de biodiversiteit 

is. Als je dat weet dan kun je 

kijken of je die kunt versterken  

waar nodig is. 

Al een aantal jaren tellen we de 

amfibieën in de Tongelrese poelen 

met een groep vrijwilligers om de 

jaarlijkse aantallen kikkers en 

salamanders in de gaten te 

houden. Monitoren heet dat. Die 

gegevens van de tellingen worden 

door één van de leden zorgvuldig 

doorgegeven aan het landelijke 

meetnet waar alle gegevens uit het 

hele land terecht komen. Zo kan 

men landelijk de statistieken zien 

in grafieken en op kaarten, vooral 

als je dat jaren achter elkaar blijft 

doen, zie je voor- of achteruitgang. 
 
Al zo’n 30 jaar. 
Dat monitoren doen we ook 

specifiek met de orchideeën in de 

Zeggen, die worden al meer dan 30 

jaar geteld. Een speciaal gebied 

wordt daar beheerd ten behoeve 

van deze bijzondere planten. 

Gelukkig liften door dat beheer ook 

weer andere planten mee en de 

daarbijhorende insecten. 

Tellen, 5 minuten per plek. 
Vogeltellingen in de postcode 5641 

worden door mij persoonlijk 

gedaan, die gegevens gaan naar 

MUS  
Meetnet Urbane Soorten. Op 12 

punten in onze postcode wordt 3 

maal, van half april tot half juli 

geteld. Op elke plek telkens 5 

minuten en dan kijken wat er vliegt 

en fluit, van kauw tot mees. Je 

moet natuurlijk wel de soorten 

herkennen. 
Trouwens, die kauwen zijn er nogal 

wat! 

Insecten in kaart brengen. 
Het IVN en KNVV maken planten-
wandelingen, maar ook wandelin-

gen om paddenstoelen en mossen 

te tellen. Die gegevens worden ook 

genoteerd en bewaard. 

Dit jaar willen we in het 

Wasvengebied speciale insecten-
rondes gaan lopen, om te kijken 

wat er kruipt en vliegt van allerlei 

soorten kriebelspul. 

Heb je daar toevallig ook interesse 

in, of je bent zelfs een kenner, dan 

ben je welkom om mee te lopen en 

dan kijken we of we die soorten-
rijkdom aan insecten in kaart 

kunnen brengen. Dat is een leuke 

uitdaging, toch? 

Interesse? Of vragen over andere 

zaken rond waarnemingen en 

monitoren van plant en dier?  

Mail gerust: 

natuurwerkgroep@wasven.nl 

 

Met groengroet,  

Kees van Grevenbroek 

Tongelrese  
Natuur- 
wijzer 
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Binnenkort begint de jaarlijkse paddentrek weer. 

Gevlekte orchis 

Goudwesp 
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Judith van der Velden 

Helma van Schagen 

Jitka Beekhuizen 

Frank  Delemarre 

Monique Webb 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Gezond  
en Wel 

Veilig gebruik van de rollator. 

Gebruiktips: 

Zorg dat de rollator op de goede hoogte staat, door de handvaten op de juiste hoogte te zetten. Als de rollator 

te hoog staat, loopt U met opgetrokken schouders. Dit kan klachten van nek/schouders geven. Als de rollator te 

laag staat, heeft U geen steun aan uw rollator. 

Rollator op de juiste hoogte zetten: 
- Ga tussen de achterwielen staan, zo rechtop mogelijk. 
- Laat de armen langs het lichaam hangen, houd de schouders zo ontspannen mogelijk. 
- De ideale hoogte van de handvatten is gelijk aan de hoogte van uw polsen/horloge. 
- De ellebogen zijn licht gebogen als u de handvatten vasthoudt.  
 

Houding achter de rollator: 
- Probeer zo rechtop mogelijk te lopen (voorkom dat u bij vermoeidheid krom gaat lopen). 
- Bijf in de rollator blijven lopen.  
- Steun niet teveel op de handvatten. 
 

Opstaan uit de stoel: 
- Zorg dat de rollator op de rem staat, en dichtbij de stoel. 
- Sta op met de handen op de leuning van de stoel. 
- Druk uzelf op uit de stoel vanuit de benen en armen (trek uzelf niet op aan de rollator). 
 

Gaan zitten: 
- Ga zo dicht mogelijk bij de stoel staan. 
- Zet de rollator op de rem. 
- Plaats uw handen op de leuning van de stoel. 
- Ga pas zitten als u de zitting van de stoel tegen de benen voelt. 
- Ga zitten met rechte rug, laat u door de knieën zakken terwijl u met uw handen op de armleuning van 

de stoel steunt. 
 

Buiten lopen: 
- Til uw voeten goed op tijdens het lopen en loop goed rechtop. 
- Let op obstakels, zoals losliggende stoeptegels, en ongelijkheden in het wegdek (bv treinrails). 
- Loop eventueel met de vingers door de remhengsels, dan kunt u sneller remmen als het nodig is. 
 

Stoep op en stoep af: 
- Maak zoveel mogelijk gebruik van rolstoelopritten. 
 

Als u de stoep op wilt, kunt u dit als volgt doen:  
- de rollator tot de stoep oprijden; 
- de rem inknijpen; 
- de rollator naar u toe kantelen (voorste wielen los) door een kleine pas naar achteren te doen; 
- de rollator op de achterbanden naar de stoep toerijden totdat de voorste banden boven de stoep zwe-

ven; 
- de voorste banden laten zakken op de stoep;

- dan de achterbanden op de stoep plaatsen; 
- dan de stoep opstappen. 
 

De stoep afrijden: 
- Eerst de rollator van de stoep afzetten. 
- Vervolgens de remmen inknijpen en bijstappen. 

Zorg voor goed onderhoud van de rollator!! 

Indien u meer aanwijzingen nodig heeft, raadpleeg uw fysiotherapeut voor advies. 

Fysio en Manuele Therapie Tongelre / Fitther  
Tongelresestraat 483 5641 AW Eindhoven Tel: 040-2814317  

fysiotongelre@online.nl www.fysiotherapietongelre.nl 
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Hallo allemaal !! 

Heb je geen zin om boodschappen te doen voor de 

lunch, of wil je een keer iets anders dan een droge bo-

terham met pindakaas? Vind je het leuk om met men-

sen uit de buurt lekker te lunchen. 

Dat kan! Wij, het team van Orka Ontmoet, organiseren 

iedere woensdag een heerlijke, maar vooral gezellige 

lunch voor slechts 2 euro. Nee hoor, u heeft het niet 

verkeerd begrepen. Het is  maar voor 2 euro en dan 

ook nog eens bij u om de hoek.  

Afwisselend  maken we wat anders, zoals uitsmijters, 

worstenbroodjes, kipstukken of salades (het kan zijn 

dat de prijs hierdoor omhoog gaat). 

Wat kun je verwachten tijdens de lunch? 

 hard broodje 
 zacht broodje 
 eitje 
 vlees 
 kaas 
 Becel (boter) 
 verschillende soorten jam (kers, aardbei, bessen 

en abrikozen) 
 hagelslag  
 hazelnootpasta 
 koffie/thee 
 
En ja een heerlijk glaasje melk hebben we ook.  

Het lekkerste van onze lunch is onze BABBEL. Heeft u 
nog geen babbel van ons team geproefd, kom dan snel.  
We willen graag dat u onze lunch en babbel proeft.  
 
We wachten op je, tot snel!! 
 
Namens het gezelligste team van Nederland,  
 
Team Orka Ontmoet 
 
 
Op ZATERDAG 20 FEBRUARI gaan we in ORKA weer 
terug in de tijd, terug naar 't Vinyl!  
 
Iedereen is welkom op onze Vinylparties.  
 
Wie is de LP vergeten, wie genoot niet van Thank 
God it's Friday en Saterday night fever. De gewel-
dige sound van Motown, de opzwepende muziek 
van Grease, we gaan het weer opnieuw beleven 
in ORKA. De platenspelers komen weer uit de 
kast en iedere bezoeker die een verzoekje heeft 
kan dit indienen of zelf de LP of single meene-
men. 
Dus plateauzolen, soulbroeken en glitterblousen 
uit de kast en luisteren naar de muziek uit de 
70ties en 80ties tijdens de Vinylparties! 
 
De deuren gaan weer om 20.00 uur open.  
 
There's no cure for the ORKA Saturday-night 
fever!  

ACTIVITEITEN MEIDENMIDDAG 

FEBRUARI – APRIL 

24 februari 2016 – Beauty dag. 
02 maart 2016 – Gedichten/verhalen wedstrijd. 
9 maart 2016 – EMOJIS ontwerpen. 
16 MAART 2016 – ANTI-PEST FESTIVAL!  
23 maart 2016 – Film maken. 
30 maart 2016 – Verrassing uitstapje. 
06 april 2016 – Minute to win it. 
13 april 2016 – Knutselen. 
20 april 2016 – Milkshakes maken. 
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Activiteit Wanneer Tijd 

Biljarten 
dinsdag en 

donderdag. 
 13:00-17:00 uur 

KUN TAO 
dinsdag en 

donderdag 
20:00 – 21:30 uur 

Orka ontmoet woensdag 12:00 – 14:00 uur 

Meidenmiddag woensdag 14:30 – 16:00 uur 

Huiswerkbegelei-

ding 
donderdag 15:30 – 16:30 uur 

Rekenbijles donderdag 15:30 -16:30 uur 

Dansen Anjoy 

(kinderdans) 
donderdag 15:30 – 18:15 uur 

Dansen Anjoy

(hiphop/street)
vrijdag 17:30 – 18:30 uur 

The Whales 

(darten) 
2e en 4e vrijdag 

van de maand. 
19:00 – 21:00 uur 

NIX – Party 
3de vrijdag van 

de maand. 
19:00 – 23.00 uur 

 
20 FEBRUARI: VINYL PARTY 20:00 – 01:00.  
24 FEBRUARI: ORKA ONTMOET 12:00 TOT 14:00. 
24 FEBRUARI: MEIDENMIDDAG 14:30 TOT 16:00. 
25 FEBRUARI: HUISWERKBEGELEIDING EN REKENBIJLES 
 15:30-16:30. 
26 FEBRUARI: THE WALES DARTEN.  
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DOPPEN SPAREN 

VOOR GELEIDE-

HONDEN 
Nu ook in uw buurt: 

In het Paramedische Centrum 

Tongelre, Pagelaan 7 ( bij de 

Jumbo) Eindhoven is een  

inzamelpunt plastic doppen 

voor KNGF Geleidehonden. 

Iedereen heeft ze thuis: plastic 

dopjes van bijvoorbeeld 

frisdrankflessen of zuivelpakken. 

KNGF Geleidehonden roept mensen 

op deze niet weg te gooien, maar in 

te leveren! Door doppen te sparen 

wordt het milieu ontlast én wordt 

de KNGF Geleidehonden opleeiding-

gesteund. De ingezamelde doppen 

leveren namelijk geld op bij 

recyclebedrijven. Deze opbrengst 

gaat geheel naar de opleiding van 

de geleidehonden.  

Onlangs is een inzamelpunt in het 
Paramedische Centrum 
Tongelre aan de Pagelaan 7  
geopend.  
Spaart u ook mee? Voor u een 
kleine moeite, maar een speciaal 
opgeleide hond betekent straks 
voor iemand met een handicap een 
groot verschil.  
 
Meedoen aan de doppenactie is heel 

simpel. Gooi de plastic doppen niet 

weg, maar spoel ze even schoon. 

Heeft u een (vuilnis)zak vol ge-
spaard, dan kunt u ze inleveren bij 

het inzamelpunt op de Pagelaan. 

Alle ronde plastic doppen en dek-

sels zijn welkom, van mineraalwa-

terflessen, frisdrankflessen, melk- 
of yoghurtpakken, fruitsappakken 

en sportdrank (zonder het kleine 

doorzichtige dopje binnenin). Maar 

ook doppen van slagroombussen, 

doseerdopjes van wasmiddelflessen 

en deksels van pindakaas- en cho-

copastapotten worden graag in ont-

vangst genomen bij ons op de Pa-

gelaan. 

Wij zorgen ervoor dat de doppen bij 

ons worden opgehaald en naar een 

recyclebedrijf gaan dat een vergoe-

ding toekent aan KNGF Geleidehon-

den. De opbrengst komt vervolgens 

ten goede aan de opleiding van de 

geleidehonden voor mensen met 

een handicap. 

 

CLOWN ARNO HUIBERS 

met KONSJERTO - een 

clownsconcert vol goede be-

doelingen 

 
Kinderen en volwassenen 

beleven met veel plezier dit 

verrassende concert vol 

clowneske momenten.  

Het Eindhovens Dagblad 

kopte: ‘Intiem theater van 

ontroerende eenvoud’…  

Een hilarische muzikale thea-

tervoorstelling waarin 2 

clowns en een zanger elkaar aftroeven voor hun eigen 

moment van roem.  Om uiteindelijk in een magische 

eindact met zwevende reuze eieren, te ontdekken niet 

zonder elkaar te kunnen leven.  
‘met een doorleefde passie brengt hij mime op het al-

lerhoogste niveau’ (E.D.) 
 
Het gezelligste theatertje van Eindhoven: Arno’s Thea-

ter, Kalverstraat 11 
Data: 7 februari, 6 maart en 28 maart 15.00 uur (70 

minuten, geen pauze) 
Entree: € 9,- t/m 16 jaar / € 16,- t/m 113 jaar (incl. 

koffie/thee vooraf en gratis neusje na afloop). 

Leeftijd: vanaf 5 jaar 
Reserveren: info@arnohuibers.nl / 040 2816483 
Verdere informatie zie www.arnohuibers.nl 

 

Reductie voor lezers Rond ’t Hofke 

Tegen inlevering van dit artikel aan de kassa van 

Arno’s Theater krijgt u € 2,- reductie voor 1 per-

soon. 

Reserveren noodzakelijk 
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Marja Boerefijn en Lisette Weijers 
Pagelaan 7 5641 CB Eindhoven 
(bij de Jumbo) 
 
Contact 0402813463 
e-mail :info@cesar-tongelre.nl 
www.cesar-tongelre.nl 

De praktijk voor oefentherapie Cesar 
Tongelre wordt gerund door 2 oefen-
therapeuten Marja Boerefijn en Liset-
te Weijers. Naast oefentherapie kunt 
u bij hen ook terecht voor adem en 
ontspanningstherapie methode Van 
Dixhoorn, Bekkenoefentherapie,  Psy-
chosomatische oefentherapie (o.a. 
slaapoefentherapie) en craniosacraal-
therapie.  
 
Iedere maand geven zij zicht op een 
aandoening of klacht. Deze maand is 
het onderwerp piekeren.  

Bekkenklachten = klachten bij zwangerschap? 
Wanneer gesproken wordt over bekkenklachten, denken veel mensen vaak aan een klacht die enkel bij zwangere 

vrouwen voorkomt. Niets is minder waar. Bekkenklachten komen weliswaar meer voor bij vrouwen, maar man-

nen kunnen net zo goed langdurig last hebben van klachten van het bekken. 
 

Het bekken is een belangrijke schakel tussen 

de rug en de benen. Deze schakel wordt 

gebruikt bij alles waarbij de benen en/of de 

rug gebruikt worden. Bekkenklachten is dan 

ook een verzamelnaam voor klachten die zich 

bevinden in het gebied van de lage rug, het 

stuitje, billen, liezen, het schaambeen en het 

gebied rondom de heupen. Een zeurende 

intense pijn ter plaatse van de twee kuiltjes 

boven de billen, pijn aan de liezen of 

bilspieren en zware benen zijn de meest 

herkenbare klachten.  
Daarnaast kunnen bekkenklachten zorgen 

voor een stekende pijn tijdens bewegingen als 

omdraaien in bed, opstaan vanuit een zittende 

of liggende houding of traplopen. Soms is ook 

de bekkenbodemfunctie verstoord, wat 

invloed kan hebben op het plassen, (ongewild 

urineverlies, snel blaasontstekingen) en de ontlasting (obstipatie). Deze klachten kunnen geleidelijk ontstaan, 

zoals bij het langdurig aannemen van een verkeerde houding of zware belastende handelingen, maar kunnen ook 

veroorzaakt worden door een val of door zwangerschap.  
 
Wat doet de oefentherapeut? 
De oefentherapeut kan door vraagstelling en onderzoek vaststellen waardoor de klachten ontstaan. Door gerichte 

oefeningen wordt een betere stand van heup/bekken/onderrug verkregen. Het bewust worden van de 

spierspanning van de betreffende spiergroepen staat centraal. Hierdoor kan geleerd worden deze spiergroepen 

beter te beheersen, te leren ontspannen en te versterken indien nodig. Stabiliserende oefeningen zorgen voor 

een blijvend resultaat. Het goed functioneren van de bekkenbodemspieren wordt, indien nodig, in de behandeling 

betrokken. 
Daarnaast is het essentieel inzicht te krijgen in houding en beweging in het dagelijks leven om de belasting in het 

bekkengebied te verbeteren. 
 
Een aantal tips om bekkenklachten te voorkomen zijn bijvoorbeeld: 

- Zit rechtop in plaats van onderuit gezakt. 
- Zit niet met de benen over elkaar en kruis de enkels onder de stoel. 
- Vermijd lange autoritten of zorg voor voldoende pauzes. 
- Rust liggend op de zij en niet op de rug of buik. 

 
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of kijk op www.cesar-tongelre.nl. 
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Basisschool ’t Karregat en 

Korein Kinderplein hebben op 

dinsdag 15 december j.l. een 

sponsorloop georganiseerd 

voor Habitat for Humanity.  

Ruim 300 kinderen hebben zich op 

deze dag ingezet  voor Habitat en 

bouwen zo letterlijk een steentje 

mee aan veilige huize voor 

gezinnen in ontwikkelings-landen. 

Met deze sponsorloop hebben de 

kinderen veel geld opgehaald en 

vragen ze aandacht voor mensen in 

ontwikkelingslanden die in krotten 

leven. 

De leerlingen waren allemaal erg  

gemotiveerd om mee te doen en er 

is dan ook een groot bedrag 

opgehaald, nl. €4100,-. Het goede 

doel is door de school gekozen, 

omdat de dochter van juffrouw 

Corinne uit groep 6 als vrijwilligster 

aan dit project gaat meewerken. 

Zij is op 22 januari naar Nicaragua 

vertrokken. De kinderen kunnen 

het bouwproces via internet volgen 

en na afloop wordt er op school een 

verslag uitgebracht van het verloop 

van het project.  

Habitat for Humanity is een inter-
nationale non-profit organisatie, die 

bouwt aan een wereld waarin 

iedereen een veilig (t)huis heeft. 

Een solide dak boven je hoofd, 

stevige muren en schoon drink-
water – dat is de basis. Habitat is 

actief in meer dan 70 landen. 

Wereldwijd leven dankzij Habitat al 

meer dan 800.000 gezinnen (4 

miljoen mensen) in een veilig huis. 

Zij hebben nu uitzicht op een 

hoopvolle toekomst. 

De kinderen van ’t Karregat vinden 

het erg belangrijk dat kinderen 

wereldwijd veilig kunnen wonen. En 

dus zijn de leerlingen actief op zoek 

gegaan naar familie, vrienden en 

kennissen die hen wilden 

sponsoren. En dat is gelukt!  

Meer informatie over Habitat 

Nederland vindt u op habitat.nl 

Het filmpje dat studio 040 heeft 

gemaakt vindt u op 

https://youtu.be/mwM23N9bvaw 

 

Minibieb Morgenrood-

straat 

In de Morgenroodstraat is een 
tweede minibieb geplaatst, deze 
kun je vinden op nummer 6.  

Kom lekker kijken en snuffelen 
in mijn bieb.  

Je mag de boeken terugbrengen, 
doorgeven, houden, ruilen en be-
kijken. 

Het belangrijkste is dat je er ple-
zier aan beleeft. Je kunt op het 
bankje even voorproeven en als 
je zin hebt, kom ik erbij zitten en 
zet een kopje koffie of thee. 

Tot kijk, Tineke 
 

 

Informatieavond in-
braakpreventie druk 
bezocht. 
26 Januari j.l. was er door de 

gemeente Eindhoven een infor-

matieavond georganiseerd met 

het doel de krachten tussen de 

gemeente, de politie en de be-

woners te bundelen om het 

aantal inbraken in onze wijk 

terug te dringen. 

De belangstelling voor deze avond 

was zo groot dat er op het laatste 

moment uitgeweken moest worden 

naar het Lorentz Casimir lyceum. 

Aanvankelijk was de bijeenkomst 

gepland in basisschool De Boog. Er 

was plaats voor 230 belangstellen-

den, maar zelfs in de nieuwe loca-

tie was er te weinig ruimte om ie-

dereen een plaats te bieden. 

Na enkele inleidingen kreeg Theo 

Korsten de microfoon. Theo is 20 

jaar inbreker geweest en heeft 

daarvoor in totaal 8,5 jaar achter 

de tralies gezeten. Hij heeft zijn 

leven gebeterd en is nu kleine zelf-

standige. Hij geeft adviezen over 

inbraakpreventie aan bedrijven en 

op informatieavonden zoals deze. 

Theo heeft een rondwandeling ge-

maakt door onze wijk en foto’s ge-

maakt van hetgeen hem opviel op 

het gebied van inbraakpreventie. 

Tijdens zijn presentatie vertelde hij 

aan de hand van de foto’s uit de 

buurt op ludieke wijze waarop we 

moeten letten om inbraken te voor-

komen. Regelmatig had hij de la-

chers op zijn hand maar hij zei uit-

drukkelijk niet trots te zijn op zijn 

voormalig leven als inbreker. Trots 

is hij wel op het feit dat hij inmid-

dels opa was. 

Op deze avond werd ook uitgebreid 

aandacht besteed aan buurtpreven-

tie. Twee ervaren medewerkers 

van de buurtpreventie uit Woensel 

vertelden uitgebreid over hun ja-

renlange ervaringen. Het aantal 

inbraken in hun wijk is na het star-

ten van buurtpreventie direct dras-

tisch gedaald. Chantal Kaya, een 

van coördinatoren van de buurtpre-

ventie uit onze wijk, vertelde hoe 

de inbraakpreventie in onze wijk is 

georganiseerd. Zij riep aanwezigen 

op om zich aan te melden als vrij-

williger omdat er nog niet genoeg 

medewerkers zijn om alle delen 

van onze wijk te bereiken. Iemand 

die enkele uurtjes per maand over 

heeft is al heel welkom en boven-

dien kan het preventiewerk heel 

gemakkelijk worden gecombineerd 

met het uitlaten van de hond. 

Chantal benadrukte nog dat niet 

alleen het aantal inbraken terug-

loopt maar ook andere sociale as-

pecten worden terloops meegeno-

men. Zo zagen twee vrijwilligers   

’s avonds laat een oudere dame in 

pyjama op straat lopen. Ze hebben 

de dame naar huis gebracht en de 

familie ingeschakeld. Uiteindelijk is 

deze verwarde dame goed opge-

vangen.  

Wilt u meer weten over inbraakpre-

ventie kijk dan op : 

www.maakhetzeniettegemakkelijk.

nl. 

Voor meer informatie over buurt-

preventie kunt u contact opnemen 

met Chantal Kaya; 
chantalkaya66@gmail.com 
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Oplossing van vorige maand is:  
 Penvriend 
 

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Metta Buise 
 Schans 41 
  

De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs   

te overhandigen. 

Schrijf het gevonden woord/gezegde 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 2016 in 
het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 

E D R O R E D D I R K G B R L M A 

G G N E D E M L A E T L E W A A R 

I N E L E K K I W M O T A N A G E 

Z I R O A M T A S E S P T C I N N 

E M E D R IJ R U M T E E I S H E D 

W R N Z E L M E H N L R T P C T S 

F A A A D S N C T M E A IJ A O I N 

A M S N A A I U E A A P M O R S E 

Z O O G V L I E S L R T M P A M U 

A G B N R G U W B A E K S O P E S 

N D R O O W M A A N R O O V L T H 

T S O O O P R B N A N E I I K K O 

E V C T V R O I K E R S D S E E R 

N T T H I E S L D L K M E B O J E 

H F E E R B H U I A D R A A H T N 

A L R P A I O B R S I U L K L E T 

A E N A S H E H E R E N I G I N G 

N D N V L R P L C A O R S Y U N I 

I N D I A N E N T A A L E M H O G 

G E T L L O L I E J A S R N C Z O 

A S I J O A IJ E U R E E E A S A N 

P S H O L IJ Z E R E P S N S A G E 

T A P E N E E P J E S M U T S B E 

M I N N A A R E P L E H C E R C R 

De overgebleven letters vormen een WOORD 

AANDAK 
AFWWEZIGE 
ALINEA 
ALMEDE 
ARENDSNEUS 
ASSENDELFT 
BAARLO 
BAARPIJP 
BANKDIRECTEUR 
BLOEMEN 
BROCHE 
CRECGE 
EENOGIG 
ERICA 
FAZANTENHAAN 
GAZONNETJE 
GENIE 
GLASLIJM 
GROVE 
GYMNASTE 
HAARD 
HELPER 
HERENIGING 
HOEPELIJZER 
HOLIJZER 
IDEALISEREN 
INDIANENTAAL 
KLACHT 
KLOMPENMAKER 
KLUIS 
KRATERMEER 
LEERJAAR 
LIBERALIST 
MAGNETISME 
MANTELMEEUW 
MINNAAR 
MISTLAMP 
MONOPOLISEREN 
MORSE 
NEEPJESMUTS 
NEUSHOREN 
OLIEJAS 
OMARMING 
OMWIKKELEN 
ONEER 
OOGVLIES 
PAGINA 
PAROCHIAAL 
PAVILJOEN 
PEPERMUNT 
RIDDERORDE 
SANEREN 
SCHRIELTJES 
SCHUILHOEK 
STAAL 
STAMHUT 
STILHOUDEN 
TAALBARRIERE 
TEMER 
TENNISBAAN 
VISBAK 
VISKAR 
VOORLICHTSTER 
VOORNAAMWOORD 
VOORVADER 
WAARMAKING 
WAPENTUIG 
ZANGNOOT 

FEBRUARI PUZZEL 
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