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Van de
Redactie
Pasen en Lente!
Een nieuw wijkblad,
wat zou het deze
keer te bieden hebben? Natuurlijk de
bekende artikelen
zoals de wisselpen,
de tuintip van de
maand, ervaringen
en informatie van de
wijkpolitie en misschien weer
een mooie vogelrijmelarij. Vindt
u die ook altijd zo leuk en knap
geschreven? Van ons mag Huub
Sanders daar nog wel even mee
doorgaan!
Maar nu het bijna Pasen is,
heeft ook de Tongelrese keuken
natuurlijk weer goed haar best
gedaan en in dit maartnummer
een heerlijk gerecht voor ons

bedacht! En misschien bent u benieuwd welke
Paasactiviteiten er
in ons Tongelre
plaatsvinden. Wie
weet kunt u in
Wijkcentrum ’t
Oude Raadhuis of
in Orka terecht
voor een gezellige
Paasmiddag of –
avond.

verstoppen. Het zal niet de eerste keer zijn dat in juli of augustus nog een verdwaald
paasei tevoorschijn komt.
Pas als er genoeg eieren gevonden zijn, kan het Paasfeest beginnen.
Wij wensen u een:

Het Wasven heeft u ongetwijfeld ook wel iets te bieden. Zouden er in de Wasvenbakkerij
met en door kinderen lekkere
paashaasjes gebakken worden?
En zou het mogelijk zijn om
met Pasen met het hele gezin
naar de Gasterij te gaan om
daar van een heerlijk Paasontbijt of Paasbrunch met lekkere
paaseieren te gaan genieten?
Maar dan moeten de paaseieren
wel eerst nog gezocht worden.
Dat hoort bij Pasen. Eieren zoeken is en blijft een bijzonder
interessante en aangename bezigheid. Voor kinderen is dat dé
paasattractie. Het is een sport
om er zoveel mogelijk te vergaren. Ze geven het niet gauw op
en zijn dan onvermoeibaar. De
Paashaas kan ze ook op de gekste en onmogelijkste plekken

Happy Easter, Joyeuses
Pâques, Frohe Ostern, Buona PasqualeIyi, Paskalyalar,
Felices Pascuas

Vrolijk Paasfeest!
Voordat u nu verder leest even
uw aandacht voor het volgende:
In april wordt onze inzamelingsactie weer gehouden. De bezorgers(sters) bellen dan weer bij
u aan! Meer informatie vindt u
op pagina 9.
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De
Wisselpen
Ik lees iedere keer met veel belangstelling het stukje “de wisselpen” in
Rond ‘t Hofke. En deze keer is mij
de beurt ten deel gevallen om een
stukje te schrijven. Mijn naam is
Ronald van Laar, wonende op de
Merckthoef, getrouwd met Astrid en
samen hebben we twee grote dochters.

museum. En iedere keer is het leuk
om te horen wat voor een verhalen
het weer oplevert!

foto bakkersbakfiets bij de watermolen)

foto Bianchi fiets voor de Martinuskerk

Bij deze wil ik alle lezers/lezeressen
eens meenemen in mijn hobby: ‘de
oude fiets’. Ik verzamel al zo’n 35
jaar oude en bijzondere fietsen,
racefietsen, transportfietsen, bakfietsen. Ikzelf ben nogal gecharmeerd van het vakmanschap dat bij
oude fietsen te ontdekken valt, iedere plaatselijke smid maakte vroeger zijn eigen fietsen of kocht frames waarop hij dan zijn eigen balhoofdplaatje plakte.

balhoofdplaatje van een AMBO, 1930,
Turnhout en een plaatje van een Panter uit
de Eindhovense Stuiverstraat
Wat ik daarnaast erg leuk vind is
om met mijn fietsen naar buiten te
treden. Mijn bakkerbakfiets is wat
dat betreft een echte publiekstrekker. Hij is al gebruikt geweest bij
bakkers, bij het Wasven, de watermolen, de wandelvierdaagse, door
Sinterklaas, bij (carnavals)
optochten en laatst nog bij het Daf-

Een aantal van de fietsen die ik in
mijn bezit heb is nog in vrij originele staat. Het is dan ook bijzonder
leuk om weer een pareltje onder
handen te krijgen. Ik maak altijd
een inventarisatie van het merk,
leeftijd, geschiedenis, eventuele
ontbrekende onderdelen en dan
begint het twijfelen. In hoeverre wil
ik de fiets in de oude staat herstellen? Want … aan een fiets van 80
jaar oud mag best te zien zijn dat
die al zo oud is, net als bij mensen,
toch? Eén van de fietsen die ik in
bezit heb is een oude Bianchi, deze
fiets stond als studentenfiets bij een
plaatselijke fietsenmaker in de
voorraad. Na lang zoeken op Italiaanse websites bleek het een fiets
uit 1922 te zijn. De fiets is inmiddels weer compleet en rijdbaar en
aangemeld bij het Italiaanse Bianchi-register.
De fiets die ik gebruik voor dagelijks woon- en werkverkeer is een
oude Gazelle ‘dienst’ uit 1953. Afgelopen jaar heb ik samen met andere enthousiastelingen de heropening van de Gazellefabrieken in
Dieren (Gelderland) mogen opfleuren met al het ouds wat er zo nog
in handen is van verzamelaars. En
dat is wat het ook zo interessant
maakt: het in stand houden van het
historisch fietsend erfgoed. Afgelopen januari heeft ‘de oude fiets’
een pop-up museum gehad in het
Dafmuseum. Dat was erg goed bevallen. Er wordt bekeken of er in
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende
rubriek welke geschreven wordt door iemand
die
betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn
(haar) verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen
doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.
april en mei in het Dafmuseum een
iets langere tentoonstelling kan komen met een aantal fietsen van de
vereniging.
Ik hoor van veel mensen die me
aanspreken dat ze graag nog bijvoorbeeld de oude fiets van opa of
oma willen opknappen. Vaak heeft
de fietsenmaker daar niet meer de
onderdelen voor of blijkt het erg
kostbaar te worden om de fiets
weer in oude staat te herstellen.
Gelukkig is door de komst van het
internet en de vernieuwde interesse
in ‘retro’ de kans veel groter geworden om deze passie breed te delen
en onderdelen te vinden. Vanuit de
vereniging ‘de oude fiets’ (www.
oudefiets.nl) kunnen we veel nieuwe leden en geïnteresseerden dan
ook met raad en daad bijstaan. Ook
via www.facebook.com/VALS-PLATbuilding-beautiful-bikes laat ik regelmatig een nieuw project de revue passeren.
Tot zover mijn verhaal, de wisselpen gaat door naar Patries Boon.
foto van Gazelle, 1953, vóór de oude entree
van de Gazellefabriek in Dieren in 2015)

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

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

.

Info met betrekking tot Kerkberichten
Overzicht diensten:
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met dominee.
In de Goede Week en met Pasen zijn de vieringen
als volgt:
• In de Martinuskerk:
Palmzondag 20 maart, om 9.30 uur
Witte Donderdag 24 maart, om 19.00 uur
Goede Vrijdag 25 maart, om 15.00 uur Kruisweg en
om 19.00 uur viering
Stille Zaterdag 26 maart, om 21.00 uur
Paaszondag 27 maart, om 9.30 uur.
• In Berckelhof:
Stille Zaterdag 26 maart, om 19.00 uur Ds. P.
Speelman

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. Geelen aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige 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
Familieberichten:
Helma Wijnen 55 jaar, uitvaart 5 februari
Annie van Rooij-Michiels 80 jaar, uitvaart 27 februari

PASEN, JE ZULT MAAR PAUS ZIJN ……
Door Wim van de Wiel
13 Maart drie jaar geleden verrast
Jorge Mario Bergoglio de toegestroomde menigte op het SintPietersplein met zijn “buona sera”.
Bewust en weloverwogen kiest hij
als Pausnaam de naam van
“Franciscus”, die in de 13e eeuw
misstanden zag in de samenleving
en in de katholieke kerk; Franciscus zette zich af tegen huichelarij
en zelfverrijking en koos ervoor te
leven in soberheid en armoede.
Zo ook Jorge Bergoglio, hij verlaat

“Als eerste en belangrijkste bisschop te midden
van alle bisschoppen
(primus inter pares) kan de
paus de richtlijnen van een
door de eeuwen gegroeide
kerk niet even veranderen.”
zijn kookpotje en huurappartementje, en wil verblijven in het
gastenverblijf van het Vaticaan en
sluit daar met zijn bord aan in de
rij wachtenden.

Tja, zo ben je dan paus, het gezicht en geweten van de grootste
christelijke kerk- en geloofsgemeenschap.
Als eerste en belangrijkste bisschop
te midden van alle bisschoppen
(primus inter pares) kan de paus
de richtlijnen van een door de eeuwen gegroeide kerk niet even veranderen. Wel kan hij, aan het roer
staande van deze grote “olietanker”, aangeven om een andere
koers te gaan varen.
Hoewel vele priesters en bisschoppen in de R.K. kerk nog zitten te
navelstaren op verworvenheden en
waarheden, zet Franciscus, o ja de
paus, zijn focus op de lijdende en
behoeftige mens, op de kwetsbaren
van onze wereld en op de slachtoffers van onze welvaart en van de
mentaliteit van “rupsje nooit genoeg”.
Onomwonden wijst hij in zijn kerstboodschap (2014) als gewetensonderzoek de hoge bazen van de
kerk, de curie, onder meer op de
volgende ziektes:
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Paus Franciscus
• “Lijden aan spirituele Alzheimer:
We zien het bij hen die muren
om zichzelf hebben gebouwd en
slaaf zijn aan de afgoden die ze
met hun eigen handen hebben
gemaakt.”
• “Rivaliseren of opscheppen. Als
iemands uiterlijk, de kleur van
iemands kazuifel of een eretitel
uitgroeit tot de belangrijkste
doelstelling van het leven.”
Hij komt op voor gevangenen, wast
hen op Witte Donderdag de voeten
en wijst overheden van verschillende landen op de erbarmelijke toestanden in de overvolle gevangenissen, waar drugs, misbruiken,
omkoping en moorden welig tieren.

Zeer recent nog sprak hij zich uit
tegen de doodstraf en daagde hij
de christelijke wereldleiders uit om
in dit jaar van barmhartigheid,
geen doodstraffen uit te voeren.

En ja, je bent dan wel paus, maar
wat heb je als herder aan dogma’s,
en aan de macht van regels of
voorschriften? Voor paus Franciscus
geldt slechts de kracht van de liefde, van de barmhartigheid en vergevingsgezindheid. Hij durft te
spreken vanuit zijn hart: zoals: “’n
Keer heeft een persoon mij, om te
provoceren, gevraagd of ik homoseksualiteit goedkeur. Ik antwoord-

KONSJERTO, de lente tegemoet met een clownsconcert.

Gelukkig blijken kinderen uit
het publiek er al even spontaan
een muzikale puinhoop van te
maken. En toch, en toch blijft
het genieten van klassieke muziek tot rock ’n roll, van clown
tot maskerspel. En de theater-

Of over zijn Rooms Katholieke
kerk: “Ik heb liever een kerk die op
straat schaafwonden en pijn heeft
opgelopen en vuil is geworden dan
een kerk die ongezond lang binnen
zit en zich vastklampt aan zijn eigen zekerheden.”
Over een paar dagen vieren we
Pasen, feest van de opstanding en
feest van het leven. Paus Franciscus geeft door zijn daden een voorbeeld en wijst met zijn woorden
een weg naar nieuwe kansen, naar
hernieuwd leven en beleven.

Als bisschop in Buenos Aires ging
hij met openbaar vervoer naar de
favela’s, de sloppenwijken, op zoek
naar uitgestotenen en kanslozen,
naar kindmoeders, drugsdealers en
pooiers.

In Eindhovens gezelligste en
met 76 plaatsen tevens kleinste
theater ‘Arno’s Theater’, speelt
in maart twee maal Konsjerto.
Drie musici blijken regelrechte
clowns tijdens hun concert. Hoe
goed ze ook proberen een perfect concert te spelen, ieder
nummer eindigt in een clowneske chaos.

de met de vraag: Zeg me: als God
naar een homo kijkt, keurt hij dan
zijn of haar bestaan goed met liefde of verwerpt hij die persoon door
hem of haar te veroordelen?”

voorstelling eindigt met een
magische act van levensgrote
zwevende muzieknoten, of zijn
het paaseieren?… waarbij alles
weer op zijn plaats valt.
waar: Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven
wanneer: paasmaandag 28
maart, om 15.00 uur
entree: t/m 16 jaar € 9,- / volwassenen € 16,- (incl. koffie/
thee vooraf + clownsneusje)
leeftijd: familievoorstelling
vanaf 5 jaar
reserveren:
info@arnohuibers.nl
040 - 2816483

Inboedelprobleem?

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.
Voor meer informae of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels 06-13282524
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BEGIJNHOFGESPREKKEN
Lezing en gesprek met ds. Hans Tissink over Kijken met
de ogen van je ziel.
Op zo. 17 april van 10.30 tot 12.30 in: De Herberg, op het
terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven.
Vincent van Gogh schilderde met hartstocht. Dat proef je
als je met aandacht naar zijn schilderijen kijkt. Zijn werken kunnen zelfs anno 2016 bij de moderne mens iets oproepen, iets losmaken: verwondering bijvoorbeeld, en innerlijke ruimte.
Hans Tissink wil ons iets laten proeven van deze manier van kijken aan de hand van enkele voorbeelden.
De toegang en de koffie zijn gratis, er is een collecte voor de kosten. Die kosten zijn rond €5,- p/p.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een route beschrijving en de parkeerplaatsen bij Eckartdal.
U kunt ons bellen; mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of J.de Jong 040 241 58 21.

Hans Tissink

Namens de redactie: wij bellen weer bij u aan!
Beste lezers,
Alweer het 52ste jaar dat de werkgroep Rond ’t Hofke in touw is om uw wijkblad maandelijks
in elkaar te zetten. Wij doen dat met veel plezier en uit de vele positieve reacties begrijpen
wij dat u het wijkblad nog steeds weet te waarderen. Het spreekt voor zich dat het maken
en verspreiden van een wijkblad kosten met zich meebrengt.

Rond ‘t
Hofke

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele adverteerders hebben, maar de opbrengst van de advertenties is niet toereikend om het wijkblad in stand te houden, we kunnen er slechts een gedeelte van de kosten
mee dekken.
Daarom bellen wij bij u aan!
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van de
actie van vorig jaar, hebben wij er het volste vertrouwen in dat u ook dit jaar ons wijkblad wilt steunen.
In het begin van de week van 11 april zullen onze bezorgers bij u een envelop in de bus doen. Enkele dagen later belt de bezorger bij u aan om u het wijkblad aan te bieden en de envelop met bijdrage in ontvangst te nemen.
Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad met een briefje in uw brievenbus worden gedaan. In deze brief
wordt u de mogelijkheid geboden uw bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van het wijkblad of
uw envelop te deponeren in de brievenbus van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel van wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen aan de
leefbaarheid van onze wijk.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl
Contact voor evenementen:
Henri.van.vroenhoven@on.nl
tel. 06-55182858

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
Maandagavond
De wijkagent is elke 1e 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.

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw
vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld
vragen over wonen, uitkeringen, financiën,
hulp bij het invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar
overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier een brief of
een formulier ontvangt, waarmee u door het
taalgebruik misschien geen raad weet. Wij zijn
er dan om u daarmee te helpen.
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij centraal.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis waar u terecht kunt met uw vragen. Ook
zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: telefoon 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

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 3e 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!

wordt door 't Oude Raadhuis een ﬁetstocht
georganiseerd voor jong en oud. Aan de
start kun je kiezen voor 12 km of 25 km.
Aanmelden tussen 12.45 en 13.15 uur bij
't Oude Raadhuis ('t Hoe 15) waarna je
direct kunt vertrekken. Als iedereen binnen
is volgt de prijsuitreiking.
Tijdens de rit moet je onderwerpen van foto’s herkennen en zijn er enkele spelletjes,
waaraan iedereen kan deelnemen.
Voor de beste drie is er een prijsje.
De kosten bedragen € 1,50 per p.p.
Kinderen t/m 13 jaar gras.
Deelname op eigen risico.
Voor vragen en/of telefonische aanmelding 06 55 18 28 58.
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Inschrijvingen op de scholen gaan weer van start
voor de 20e Avondwandelvierdaagse door
ons mooie Tongelre!!!
‘t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder auspiciën van de
Koninklijke Wandelbond Nederland
van 23 tot en met 26 mei
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden zijn: 2,5, 5, 7,5, 10, en
12,5 km. De oﬃciële wandelmedaille wordt uitgereikt indien men 3 avonden
hee@ gewandeld en minimaal 5 km per avond hee@ afgelegd. (Kinderen tot en
met groep drie, na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon. Bij voorinschrijving in ’t Oude
Raadhuis op woensdag 18 mei van 18.00 tot 19.30 uur € 3,50.
U loopt toch ook mee?

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis presenteert:

Muziekavond
Vrijdagavond 8 april
Aanvang 20.30 uur
Gras entree en hapjes
Op deze avond in ’t Oude Raadhuis kun je zelf bepalen welke muziek er
wordt gedraaid. We hebben keuze uit:

30 miljoen nummers

Jong en oud mogen dit niet missen!
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GEZELLIGE AVOND MET FILM
EN HAPJES
Op vrijdagavond 15 april 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 zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film.
Dit keer vertonen we de Zweedse
film “As it is in Heaven” (2004).
Een internationaal beroemd dirigent wordt gedwongen zijn leven
te overdenken nadat hij in elkaar
stortte. Hij verhuist noodzakelijkerwijs terug naar zijn rustige geboorteplaatsje in Norrland, in het noorden van Zweden. Daar komt hij in
aanraking met het plaatselijke koor
en hij besluit zich hiermee te bemoeien. Zijn leven en dat van de
andere bewoners van het dorpje
zullen nooit meer hetzelfde zijn...
De film kreeg een Oscar nominatie
voor beste buitenlandse film.
Noteer ook de volgende data voor
een gezellige vrijdagavond: 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
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

Liederentafel in
‘ t Oude Raadhuis
Op zondag 21 februari was er weer
een liederentafel in ‘t Oude Raadhuis. De zanggroep “Liederentafel
Santé” uit Oirschot was weer uitgenodigd om bekende en minder bekende liederen te zingen. Deze
groep was al bij ons bekend en ze
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maakten er weer een hele gezellige
middag van.
De belangstelling van de buurtbewoners was weer erg groot, hierdoor was het een zeer succesvolle
en gezellige middag. Er werd door
iedereen uit volle borst meegezongen. Ook de zanggroep Santé kan
terugkijken op een geslaagde middag.

ste sessie al snel inzicht in zijn/
haar eigen problemen.

Adverteerder
in de Kijker
Petra van Riemsdijk
Petra woont aan het Pijlstaartpad
met haar man en 2 kinderen. In
het verleden werkte zij als verkoopster in de farmaceutische industrie, maar na een moeilijke periode in haar leven koos ze voor
een opleiding tot NLP therapeute
(coach). NLP staat voor NeuroLinguïstisch-Programmeren, dit is
een model voor doelgerichte gedragsverandering.

Als bijvoorbeeld iemand mij vertelt
dat hij/zij last heeft van examenvrees dan leg ik bij de eerste de
beste sessie al heel snel de vinger
op de zere plek en zorg ik ervoor
dat de cliënt met een gerust hart
aan zijn/haar examen kan beginnen.
Uit hoeveel sessies bestaat een
behandeling?
Dat varieert meestal van 1 tot 3
sessies. Een klein aantal cliënten
heeft misschien wel 12 tot 14 sessies nodig om zich weer beter te
voelen. Om het voor zo’n cliënt
betaalbaar te houden, ga ik bij zo’n
groot aantal sessies met een zogenaamd “pakket” werken. Sinds 1
maart zit ik op een nieuwe locatie
(het veranderpunt) en ook daar
kunnen mensen dit nog steeds afnemen.

Waar ligt jouw nieuwe praktijkruimte?
Deze is gevestigd aan de Molijnstraat 5 (Berckelbosch); de naam
“Veranderpunt” staat boven de toegangsdeur.
Laatste vraag: kunnen geïnteresseerden jouw praktijkruimte
aan de Molijnstraat bezichtigen?
Ja, zoals ik al eerder zei heb ik de
ruimte per 1 maart betrokken,
maar op 8 april houden wij OPEN
DAG. Iedereen die dat wil kan tijdens openingstijden ook nu al zonder afspraak binnenlopen.
Ans en Sjaak Verheijen.

Naast de opleiding NLP heeft Petra
ook “Effortless coaching” gevolgd,
deze training is van toepassing bij
een lange termijn therapie.
Op welke manier oefen jij jouw
beroep als NLP therapeute uit
en onder welke naam voer jij je
bedrijf uit?
De afgelopen 3 jaar kwam ik bij de
mensen thuis om hen te helpen
hun problemen op te lossen. Sinds
1 maart kunnen mensen zonder
afspraak direct geholpen worden.
Mijn bedrijf heet PEVARI.
Waar loop je zoal tegenaan in
je werk?
Dat kan variëren van kleine problemen zoals examenvrees, vliegangst, rijexamenangst tot grotere
problemen in bijvoorbeeld werkgerelateerde situaties.
Bij mijn werkwijze hoort het stellen
van stevige vragen; ik sta open
voor alle typen problemen, alles
mag worden gevraagd en gezegd.
Problemen in de relationele sfeer
en mensen die te maken hebben
met een acute burn-out behandel
ik niet. Vooral deze laatste groep is
heel specifiek, hier zijn meerdere
soorten van therapieën denkbaar
voor.
Ik beheers het om heel goed te
kunnen luisteren: hij/zij zet voor
zichzelf tijdens het gesprek al alles
op een rijtje en krijgt bij zo’n eerPetra voor haar prakjkruimte
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Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

Groen op het dak
Groen op het dak is in opmars. Een
groendak op uw huis, aanbouw of
garage heeft allerlei voordelen. Als
u er dagelijks op uitkijkt, is het
grootste voordeel dat u er een hele
nieuwe tuin bij heeft. Een ander
voordeel is dat het isolerend werkt
voor het binnenklimaat; in de zomer blijft het binnen koeler, in de
winter houdt het de warmte vast.
Bovendien vertraagt het de afvoer
van regenwater. Een groot deel van
de regen wordt opgenomen in de
dakbegroeiing en verdampt weer.
Hierdoor verdwijnt nog maar 50%
van de neerslag in het riool.

Groene daken zijn er in verschillende vormen. De hoogte van de dakrand en de draagkracht van het dak
bepalen wat de mogelijkheden zijn.
Hoe dikker de laag substraat
(grond) op het dak kan zijn, des te
meer verschillende type planten er
kunnen groeien. Het eenvoudigst is
een sedumdak, begroeid met verschillende soorten Sedum vetkruid). Dit groendak kan al met een
kleine laag substraat overleven en
vraagt weinig onderhoud.
Een wat meer gevarieerd groendak
is een mengsel van Sedum met
andere vaste planten, een zogenaamd sedum-kruidendak. Wanneer de substraatlaag 15 cm of

meer kan zijn, dan kan er een dakbegroeiing worden aangelegd met
allerlei bloeiende planten en zelfs
kleine heesters. Hiermee kan er
een echte tuin op hoogte worden
gemaakt, die ook vanaf de grond
heel opvallend is.
Het onderhoud van een groendak
bestaat uit het afknippen van de
beplanting in het voorjaar en het
vrijhouden van de waterafvoer. De
ondergrond bestaat uit een drainagelaag waardoor het water kan afstromen en een substraatlaag, dat
goed water kan vasthouden. De
dakbeplanting water geven is daardoor niet nodig, behalve tijdens
extreme droogte.

Babysithoek

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

Wij bieden ons aan als babysitters
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 WhatsAppt 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.
Belt of WhatsAppt u mij op: 06-21347797

Dinsdag 29 maart is er weer het maandelijkse
Macula-café voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie. Deze middag komt
Koninklijke Visio vertellen wat Visio allemaal
voor u kan betekenen. Zij nemen ook veel
hulpmiddelen mee die u allemaal kunt bekijken. En natuurlijk wordt er uitleg over gegeven.
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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Politie
Update

•

•

•

Info van uw wijkagenten
•

•

John van Hoppe en Paul Rooijakkers
De laatste tijd worden er in de
wijk opvallend meer auto’s gestolen en/of opengebroken. Het
is verstandig om in ieder geval
de nodige maatregelen te nemen. “Vanzelfsprekend is de
politie bezig met de zaak, maar
we vragen u goed op te letten,
zodat we samen zo snel mogelijk een eind maken aan deze
toename.”
Wat doet de politie?
”Het openbreken en stelen is een
kwestie van minuten, terwijl de inbraak of diefstal vaak een paar uur
later wordt ontdekt. Op autodieven
rechercheren of ‘posten’, om ze op
heterdaad te kunnen betrappen is
een kostbare en tijdrovende zaak,
waar je ook nogal wat geluk mee
moet hebben. De politie probeert
onder meer door technisch (sporen)
onderzoek van de opengebroken
auto’s de daders te achterhalen.”
Preventietips diefstal auto
Er zijn allerlei manieren om het inbrekers en dieven moeilijker te maken.
• Zet de auto zo vaak mogelijk op
een bewaakte parkeerplaats of
op een goed verlichte plek.
• Maak er een gewoonte van om
bij het verlaten van de auto het
stuurwiel in het stuurslot te laten
vallen.
• Haal de radio (of het frontje van
de radio) uit de auto. Verstop
dat niet in de auto.
• Haal altijd de sleutel uit het contact als u uit de auto stapt, ook
al parkeert u maar heel even.
Sluit uw auto altijd goed af. Laat

•

geen reservesleutels achter in
uw auto.
Laat uw spullen niet zichtbaar in
de auto achter. Heeft u een stationcar, dek dan de laadruimte
niet af.
Laat zien dat u niets waardevols
in de auto heeft liggen. Zet het
dashboardkastje open.
Het graveren van autoruiten met
het kenteken werkt drempelverhogend. Gegraveerde ruiten zijn
een extra handicap voor het verhandelen van de complete auto.
Laat een goedgekeurd alarmsysteem of een startonderbreker
installeren.
Naast elektronische beveiligingsmiddelen zijn er ook mechanische middelen in de handel.
Voorbeelden zijn handremsloten,
stuur-pedaalsloten, wielklemmen, wielmoerbeveiliging (tegen
diefstal van siervelgen).
Geef uw auto bij verkoop pas af
wanneer alle zaken zijn geregeld
(betaald, kenteken overgeschreven, officieel vrijwaringsbewijs
ontvangen).

Laptops en navigatiesystemen
Laptops, TomTom’s en andere navigatiesystemen zijn erg gewild bij
autokrakers. Laat deze niet in de
auto achter. “Om te voorkomen dat
de laptop van buitenaf kan worden
opgespoord, moet u de laptop altijd
helemaal uitschakelen. Haal het
navigatiesysteem altijd uit de auto
en zorg er dan voor dat de houder
niet op de voorruit bevestigd blijft.
Verwijder met een doekje even de
afdruk van de zuignap op de voorruit en haal de voedingsdraad uit de
sigarettenaansteker. Dit zijn allemaal aanwijzingen waar de autodief
op let! En wie nog minder risico wil
lopen, moet het dashboardkastje
leegmaken en het klepje open laten
staan.
Autodiefstal na woninginbraak
Het komt wel vaker voor dat auto’s
gestolen worden bij een woninginbraak, waarbij de inbreker de autosleutels uit de woning steelt en er
vervolgens met de auto vandoor
gaat. Maak er daarom een gewoonte van om de autosleutels niet voor
het grijpen in de woonkamer of in
de hal te laten liggen, maar ’s
nachts mee naar de slaapkamer te
nemen.
Aangifte doen is belangrijk!
De politie heeft zo veel mogelijk
informatie nodig om goed zicht te
krijgen op de handelswijze, locaties
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en buit van de auto-inbrekers/
dieven. ”Daarom is iedere aangifte
belangrijk. Dat kan tegenwoordig
ook via internet, op
www.politie.nl. Het verzoek is om
in zo’n geval alles te melden bij het
doen van aangifte. Geef dus niet
alleen de laptop, de radio-cd-speler
of het ontvreemde navigatiesysteem op, maar ook het zakje pepermunt of de zonnebril die is gestolen. Soms kan de politie aan de
hand daarvan een autokraak of autodiefstal linken aan een aangehouden verdachte.
Wilt u meehelpen aan een veiligere buurt ?
Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, dan kunt altijd contact opnemen met de wijkcoördinator van de gemeente of de wijkagent om de mogelijkheden hiertoe
te bespreken. U kunt ons natuurlijk
ook benaderen als u wilt reageren
op dit artikel of andere zaken wilt
bespreken.
Spreekuur/contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent?
Iedere 1e maandag van de maand
is er spreekuur in 't Oude Raadhuis
tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast
kunt u ons bereiken via:
John van Hoppe, wijkagent 't Hofke,
Koudenhoven, de Karpen
0900-8844 of via e-mail:
John.van.Hoppe@politie.nl
Twitter: @brigadierHofke
Paul Rooijakkers, wijkagent
Urkhoven
0900-8844 of via e-mail
Paul.Rooijakkers@politie.nl
Natuurlijk kunt u via deze manieren
ook reageren op dit artikel.

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 kooien, voor advies en info, kunt
u bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671

Rondom de
Wasvenboerderij

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
Jazz bij de Gasterij

14:30 tot 17:30 uur

Natuurthema-avond Jeugd: de paddentrek
Paasbrunch en Paasdiner bij de Gasterij
Dat u bij het Wasven van de natuur
kunt genieten, is vast al bekend.
Maar bent u wel eens bij de Gasterij geweest? Probeer het eens op
20 maart, dan kunt u van een
mengvorm van streetparade en
New-Orleans jazz genieten. Of kom
heerlijk eten met Pasen: brunch of
diner en veel ruimte voor de kids.
Graag tot ziens bij het Wasven!
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
voorjaar 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 uit 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 leerzaam en ook nog
gezellig!
We beginnen om 19.00 uur en
stoppen om 21.00 uur. De entree
bedraagt € 2,00. Aanmelden vooraf
is niet nodig! Meer informatie via
natuurwerkgroep@wasven.nl.
Natuurwerkochtend
Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert de Natuurwerkgroep
van het Wasven een Natuurwerkochtend voor groot en klein. Op
zaterdag 2 april gaan we weer aan
de slag in het Wasvengebied. Er

Natuurwerkochtend
Bakmiddag voor kinderen:
De bakker doet wat ‘ie wil
Wandeling:
Dauwtrappen langs de kleine Dommel

25 maart 19:00 uur
De Schop
27 en 28 maart
De Gasterij
2 april 09:30 uur
De Schop
13 april 13:30 uur
De Schop
17 april 06:00 uur

Natuurthema-avond Jeugd:
Zoeken in alle hoeken

29 april 19:00
De Schop

Expositie keramiek van Diny Timmers

Tot en met 1 mei
De Overloop

zijn altijd volop leuke en nuttige
natuurklussen te doen rondom de
Wasvenboerderij! Het is keigezellig
om samen - volwassenen én kinderen- aan de slag te gaan om onze leefomgeving mooier te maken.
Samen de kwaliteit van je leefomgeving verbeteren geeft een goed
gevoel en het is nog gezellig en
leerzaam óók!

Kom je ook meehelpen? Je bent
van harte welkom op de Natuurwerkochtend op zaterdag 2 april!
We verzamelen bij de Schop (de
grote schuur naast de Wasvenboerderij). 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 boerderij. Ook dan kun je ons natuurwerkteam versterken vanaf 19.00
uur, nu nog met allerlei binnenklussen. Hopelijk tot binnenkort, de
natuurwerkgroep.
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Bakmiddag voor kinderen: De
bakker doet wat ‘ie wil
Wil jij ook weleens samen met een
échte bakker iets lekkers bakken?
Nou, dat kan! Elke tweede woensdag van de maand kunnen kinderen van 6 tot 10 jaar onder leiding 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 13 april kun je weer
samen met de bakker aan de slag
in de Schop.
Deze middag doet de bakker wat
hij wil en waar hij zin in heeft. En
de bakker kennende zijn dat.......
koekjes! Maar dan wel bijzondere
met allerlei soorten granen, pitjes
en rozijntjes. Doe je mee en help je
ook mee? We gaan er weer een
leuke middag van maken.
De Bakmiddag wordt op woensdag
13 april gehouden in de Schop; dat
is de grote schuur bij de Wasvenboerderij. 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 bevestiging 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 meedoen!
Naast de bakker zijn er altijd meerdere 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.
Expositie: keramiek van Diny
Timmers
Tot en met 1 mei is op de Overloop
van de Wasvenboerderij een expositie van keramiek door Diny Timmers te zien. Zij maakt al meer

dan 18 jaar beelden uit klei. Dit
keramisch werk omvat een geheel
van verschillende beelden, dierfiguren, vogelvormen en sterk geabstraheerde, open vrouwelijke en
abstracte vormen.
Geheel eigen vormen die al werkende ontstaan of die ze van tevoren heeft bedacht. De afwerking
doet ze met biscuit bakken. De zogenoemde eerste stook geschiedt
op ongeveer 1000 graden. Daarna
worden de keramische vormen met
oxyden en sulfaten behandeld,
waarvan Diny zelf de oplossing
maakt en waarmee de kleur wordt
aangebracht. De vormen worden
dan op ongeveer 1200 graden nogmaals gestookt. Na het stoken ontstaat dan de kleur die volledig in de
klei brandt. De beheersing van deze kleurmethode kost vele jaren
oefening en levert zelfs dan nog

steeds verrassingen op. Hiermee
wordt bereikt dat de kleuren van de
natuur herkenbaar zijn in de beelden. Om dit zelf te zien bent u tijdens openingstijden van de Gasterij van harte welkom op de Overloop.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan
verouderd zijn op moment van uitgave.
Op de website www.wasven.nl,
facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

OPROEP:
Wie weet de namen van de personen op onderstaande foto
van de dahliavereniging?
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Vijf jaar geleden begon het met
een ‘bijeengeraapt koortje’ en nu
staan we ons klaar te maken voor
een heuse theateruitvoering die 8x
in Pand P opgevoerd gaat worden.
Dit alles geeft mij zoveel plezier en
zelfvertrouwen, omdat ik kan laten
zien wat ik in me heb.”

Wij zijn Projectkoor Werk in Uitvoering uit Tongelre in Eindhoven.
Wij zijn momenteel druk aan het
repeteren voor ons muziektheater
dat in oktober in première gaat in
Pand P (voorheen Plaza Futura).
Het maken van een theatervoorstelling kost niet alleen veel tijd en
energie maar ook veel geld. Daarom zijn we op zoek naar sponsoren
en subsidies. Maar we zijn ook niet
bang om zelf de handen uit de
mouwen te steken.
Door middel van eigen acties proberen we extra inkomsten te genereren. Daarom organiseren
we op zondag 20 maart 2016
van 10:00 tot 16:00 uur een
rommelmarkt in Activiteitencentrum “Orka” aan de
Broekakkerseweg 1 in Eindhoven. Wij kunnen hiervoor nog
mooie spullen gebruiken (GEEN
witgoed of te grote spullen i.v.m.
beperkte verkoopruimte). Het ideale moment om eindelijk eens de
zolder en garage op te ruimen.
Voor het inleveren van mooie spullen kunt u contact opnemen via sponsor@koorstelling.nl.
Voor meer informatie over onze
voorstelling kunt u
www.koorstelling.nl bekijken.
In aanloop naar de voorstellingen
van BESLIST. door Projectkoor
Werk-In-Uitvoering in oktober
2016, willen we in Rond het Hofke
een aantal mensen die met deze
voorstelling te maken hebben aan
u presenteren. Vandaag is het de
beurt aan Elsbeth WijmanStultiens, koorlid en schrijfster van
de verhaallijn en Jenneke Wouters,
regisseur en scriptschrijfster van
BESLIST.
Elsbeth Wijman: “Toen Elise vertelde, dat ze een theaterstuk wilde
maken, begon het bij mij te borrelen. Na een brainstormsessie met

een stel koorleden bedacht ik ‘Oma
Trui’. Deze eerste versie van het
verhaal heb ik aan Elise laten lezen. Ze vond het leuk en spannend. Al gauw werd er een
‘verhalen commissie’ geformeerd
en samen met Angela (Wellink) en
Johan (Snijders) werkten we het
stuk verder uit. Door dit schrijven
gaat mijn fantasie stromen. Ik
word daar echt heel blij van. Het
verhaal ‘BESLIST.’ gaat over keuzes maken. Je leven in eigen handen nemen.

Elsbeth Wijman

Ik verras me zelf met deze theaterproductie, merk ik steeds weer.
Zo had ik nooit gedacht dat ik zou
gaan acteren. Geïnspireerd door
mijn eigen verhaal, besloot ik om
uit mijn ‘comfort zone’ te stappen
en mijn angst te overwinnen. Ik
heb ik nu ook een rol in het stuk.
Laatst zag ik in Pand P voor het
eerst mijn eerste personage ‘Oma
Trui’ acteren. Toen ging er echt
wat door me heen. Door mij bedacht en daar staat ze in het echt!
En daarnaast zing ik natuurlijk ook.
Dat is voor mij heel ontspannend
omdat ik alles even kan vergeten.
Het is niet te geloven wat wij hier
met zijn allen voor elkaar krijgen.

Creatieve duizendpoot Jenneke
Wouters is heel enthousiast: “Ik
vind het een superleuk experiment
om met mensen te werken die
niets met theater te maken hebben! Iedereen doet vol enthousiasme mee en er zitten hele goeie
acteurs tussen! Tot nu toe is nog
niets niet gelukt. Ik vind niet dat
de lat te hoog ligt, juist daardoor
groeien mensen. Ik heb gemerkt
dat de spelers zeer gedisciplineerd
zijn in het leren van hun teksten.
Remmingen probeer ik te doorbreken door zelf de gekste in de ruimte te zijn. Het is belangrijk om vertrouwen te geven: alles mag, niets
is raar. Zo creëer ik een veilige
plek en geef ik energie. Op maandag heb ik meestal nieuwe scènes
geschreven, die we dan repeteren.
Ik ben al bijna aan het schrijven
van het laatste stuk toe. In mijn
hoofd is het stuk er al. In het begin
was het moeilijk, want er zit veel
stof in het verhaal. Ik moest bedenken hoe ik alles wilde vertellen,
zonder het entertainment te verliezen. Vaak doe ik inspiratie op tijdens de repetities en dat tik ik
thuis uit. Het stuk is nu zo ver gevorderd, dat het een feestje is om
het af te schrijven! Het is onmogelijk om het stuk in één zin te omschrijven. ‘BESLIST.’ gaat over 3
vrouwen, de dingen die hen overkomen en de keuzes die ze maken.
De jongste vrouw treedt in de
voetsporen van haar moeder en
oma, omdat ze denkt dat het
moet. Ze komt erachter, dat de
keuzes van oma
en moeder haar
niet gelukkig maken. Ze moet zelf
haar eigen keuzes
maken.”

Jenneke Wouters

Rond ‘t Hofke 21

Stafweekend Scou0ng Doornakkers
Het laatste weekend van februari stond
bij Scouting Doornakkers in het teken
van de staf; de (bege-)leiding van de
scouting. Zij zetten zich het hele jaar,
iedere zaterdag in als vrijwilliger om voor
onze leden leuke en gezellige programma’s te bedenken en uit te voeren. Nu
waren onze stafleden aan de beurt om
eens in het zonnetje gezet te worden.
Er waren educatieve en ontspannende
activiteiten. Zo waren er samenwerkingsopdrachten als het lopen met een
houten letter A. Er werd gesproken over
veiligheid, oudercontacten en de informatiebrieven naar de ouders. Op de zondag
gingen we met zijn allen een geocache
lopen en daarna naar een ware escaperoom. Een escaperoom is een ruimte die
thematisch is aangekleed en waarin je
wordt opgesloten. Je hebt één uur de tijd
om achter de code van het slot te komen. Als dat lukt heb je gewonnen.

Lopen met een houten leer A

‘s Avonds was er een ware winter barbecue, met allerlei heerlijke winterse kost
op de BBQ. Het was een gezellig, leerzaam en koud stafweekend. Weer ideeën
genoeg om het komende scoutingseizoen
weer te vullen met leuke en vernieuwende programma’s!

Geocache lopen

Ben jij 18 jaar of ouder en heb jij op de zaterdag ook een paar uurtjes
over voor veel gezelligheid en plezier? Loop dan eens binnen bij onze
blokhut aan de Urkhovenseweg 27 en doe gezellig een keer mee!

Worst op de BBQ
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Tongelrese
Natuurwijzer

soort blaf met een jankend einde,
vlak bij ons huis op het bospad.
Dat keffen herken ik van een aantal
jaren geleden. Ah, een vos zei mijn
geheugen direct. Het spannende
geluid verdween langzaam in de
stilte van de nacht. Dit is een rekel
die nog op zoek is naar een geliefde. Van december tot eind februari
is het paartijd, dan maken vossen
dit soort geluiden.

Eind februari, op een toch nog frisse winteravond zat ik een boek te
lezen wat over het gedrag en
merkwaardigheden van vossen
ging.

De laatste keer heb ik hier tee vossen gezien. Helaas waren ze allebei
dood. In augustus lag er één bij de
Berenkuil ter hoogte van de IJzeren
Man. In oktober de andere, die lag
dood bij de Helmondweg ter hoogte
van de Van Oldenbarneveltlaan.

jachtpartijen de honden steeds een
spoor volgden van een vos. En
telkens op dezelfde plek hield het
spoor op. De honden waren verward en de jagers snapten er ook
niets van. Dit heeft toch een tijdje
zo geduurd.
In de winterperiode erna heeft de
boswachter een scheefgewaaide
den gekapt. Een bos moest netjes
zijn in die tijd en nu was het raadsel van de vos ontmaskerd. De vos
die steeds zijn spoor deed verdwijnen, sprong in die schuin gewaaide
dennenboom en klom zo naar de
kruin waar hij lekker veilig zat.
Over sluw gesproken! Daarna duurde helaas het leven van de vos niet

Jonge vos in het Wasvengebied in 2014

Vossen zijn sluw, dat weten we. Ze
zijn opportunistisch, ze passen zich
snel aan aan hun omgeving. Sommige vossen hebben zelfs het lef
om te stropen, vooral als ze jongen
hebben, tot zelfs in kippen- en konijnenhokken in de wijk toe, met
alle gevolgen van dien. Hoe toevallig. In mijn lichte slaap hoor ik deze nacht een vreemde kef, een

Verkeer is óók voor de vos één van
de gevaren. Het andere gevaar
voor de vos is het bejagen. Al eeuwenlang wordt de vos bejaagd.
Vroeger was dát het grootste gevaar voor de vos.

Orka ontmoet

* Vlees

Heeft u geen zin om boodschappen
te doen voor de lunch? Of vind u
het leuk om samen met mensen uit
de buurt een hapje te doen? Dan
bent u bij ons aan het juiste adres!
Wij, het team van Orka Ontmoet,
organiseren iedere woensdag een
heerlijke maar vooral gezellige lunch
voor 2 euro!
Wat kunt u verwachten tijdens de
lunch?
* Hard broodje

Ik herinner me trouwens een verhaal van een jachtopziener waarbij
het vreemde was dat tijdens de

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Namens het gezelligste team van
Nederland, Team Orka Ontmoet.

* Kaas
* Becel (boter)
* Verschillende soorten jam (kers,
aardbei, bessen en abrikozen)
* Hagelslag
* Hazelnootpasta
* Koffie/thee
* Glaasje melk

Bijna iedere week wordt er voor 0.50
cent extra iets speciaals gekookt,
elke week weer een verrassing!

* Zacht broodje
* Eitje

zolang meer. Ik ben benieuwd of
de vos die ik eind februari hoorde
een lang leven beschoren is.
Wist je dat de gemiddelde leeftijd
van een vos maar 2 jaar is? Alles
wat hij langer leeft is, hoe sneu het
ook klinkt, meegenomen.

Tot snel!
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De
Tongelrese
Keuken
Beste mensen uit de wijk,
Recept van de maand maart: Forel tartaar
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Ingrediënten voor 6-8 personen:
* 3 tomaten
* 1 ui
* 1 pot augurken ( ca. 200 gram )
* 3 pakjes gerookte forel ( à 125 gram )
* 2-3 eetlepels citroensap
* 1 el olie
* wat verse dille om te garneren
Bereiding:
• Was de tomaten, deel ze in vieren en verwijder
de zaadlijsten.
• Snijd het vruchtvlees in kleine blokjes.
• Pel en snipper de ui fijn.
• Laat de augurken uitlekken, houd er 2 apart en
snijd de rest in blokjes.
• Houd een halve forel apart en snijd de rest van
de forel in blokjes.
• Meng de tomaat, augurk, ui en de forel met het
citroensap en de olie.
• Breng op smaak met zout en peper.
• Snijd de rest van de augurk en forel in dunne
plakjes.
• Maak het bord op met behulp van een ring of
vorm.
• Garneer met forel, augurk en dille.
Eet smakelijk,
Clasine en Jack

De afgelopen weken hebben we in de groepen 1-2 en
2-3 gewerkt aan het thema :

‘De kapper’
En aangezien wij werken
rondom de visie van Basisontwikkeling, zag je dit thema in de hele klas terug.
Zo konden we in de tekenhoek eigen kapsels ontwerpen. Ook in de kleihoek konden we aan de slag met het
maken van krullen en vlechten van klei.
In de leEerhoek konden we woorden die te maken
hebben met de kapper naschrijven en in de knutselhoek hebben we allerlei dingen geknutseld die pasten
bij het thema.
De leukste hoek van allemaal was natuurlijk de kapsalon die in elke groep aanwezig was! Samen met de juf
hadden we bedacht wat we allemaal nodig hadden
om een echte kapper te kunnen zijn.
Dat lukte heel goed, want we hadden een echte kapper aan het werk gezien. Die kapper was op school
gekomen om aan ons te laten zien wat een kapper
allemaal doet en nodig hee@.
We konden dus zelf heel goed aan de slag in de klas!
Zo hadden we borstels, kammen, hairextensions, elasekjes, speldjes, nepscharen, haarlak, een föhn en
echte gel!! Dat was gaaf hoor!
Tijdens de carnaval werden er extra rare kapsels gemaakt! Zelfs de juf of meester moest er aan geloven!
Na dit thema zijn we allemaal ervaren kappers en zijn
we er klaar voor om bij het volgende thema weer wat
te leren! We zijn benieuwd wat het nieuwe thema
gaat zijn!
Heel veel groetjes,
de kinderen van groep 1-2 en 2-3 van Saltoschool
‘t Karregat
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Judith van der Velden

Gezond
en Wel

Helma van Schagen
Jitka Beekhuizen
Frank Delemarre
Monique Webb
Bart van Houten
Janny Gudden

Fysio en Manuele Therapie Tongelre / Fitther
Tongelresestraat 483 5641 AW Eindhoven Tel: 040-2814317
fysiotongelre@online.nl www.fysiotherapietongelre.nl
Overtraining. Leer luisteren naar je lichaam!
Sporten is gezond voor iedereen en draagt vele voordelen met zich mee. Ben je jong of misschien al wat ouder,
iedereen voelt zich fitter na een stevige wandeling, een fijne training of lekker sporten bij de fitness. Na zo’n
training heeft je lichaam de tijd nodig om te herstellen van de geleverde inspanning. Wanneer je je lichaam niet
die tijd geeft, kan er overtraining ontstaan.
Supercompensatie
Training is een prikkel die verstoring geeft van het lichamelijk evenwicht. Deze verstoring van het lichamelijk
evenwicht kan als vermoeidheid worden ervaren. Wanneer de training en het herstel van de training goed gedoseerd worden, zal het prestatievermogen toenemen. Dit wordt supercompensatie genoemd en is goed voor het
lichaam Het herstel na een training is dus net zo belangrijk als de training zelf. Hoe lang een herstel duurt is erg
afhankelijk van hoe intensief er getraind wordt. Dit kan zelfs per dag verschillen en is bij ieder persoonlijk ook
verschillend. Herstelt je lichaam niet genoeg na een training, dan kan dit een oorzaak zijn van overtraining.
Andere oorzaken van overtraining
Er zijn meerdere factoren die van belang zijn bij het ontstaan van overtraining:
• Een andere lichamelijke belasting, bijvoorbeeld een grote verbouwing in huis
• Het niet voldoende aanvullen van de benodigde koolhydraten
• Stress in de privésituatie en/of op het werk
• Onvoldoende nachtrust
• Infectieziekten.
Symptomen
Als iemand overtraind is gaat dit over het algemeen gepaard met een lichaam die zich continue in een actieve
staat bevindt. Het lichaam probeert zich zo te herstellen van de schade die het heeft opgelopen. De volgende
vragen zijn een goed hulpmiddel om vroegtijdig het ontstaan van overtraining te ontdekken. Wanneer je meerdere vragen met ja kunt beantwoorden is er een kans dat je overtraind bent geraakt.
•
Voel je je de laatste dagen sneller moe?
•
Heb je het gevoel niet voldoende hersteld te zijn?
•
Presteer je op dit moment minder?
•
Kost de training je meer moeite?
•
Zou je graag eens de training willen overslaan?
•
Zijn de spieren stijver of pijnlijker dan gewoonlijk?
•
Ben je sneller geïrriteerd?
•
Heb je meer moeite met inslapen?
•
Is je eetlust achteruit gegaan?
•
Is je motivatie minder?
•
Beleef je minder plezier aan het sporten?
Behandeling en preventie
De enige remedie bij overtraining is rust nemen om het lichaam te laten herstellen en het verlagen van de trainingsintensiteit. Als je overtraining wilt voorkomen, is het van belang om een training rustig op te bouwen, te
luisteren naar je lichaam en te werken met trainingsschema’s. Hier kan de fysiotherapeut je in begeleiden door
samen een schema op te stellen. Trainen blijft dan leuk, verantwoord en gezond!
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23 MAART: ORKA ONTMOET 12:00 TOT 14:00 UUR.
23 MAART: MEIDENMIDDAG 14:30 TOT 16:00 UUR.
24 MAART: HUISWERKBEGELEIDING EN NEDERLANDS EN REKENBIJLES 15:3016:30 UUR.
25 MAART: THE WALES DARTEN.
28 MAART: PAASEIEREN ZOEKEN DOOR ST. BUSSELE
30 MAART: ORKA ONTMOET 12:00 TOT 14:00 UUR.
30 MAART: MEIDENMIDDAG 14:30 TOT 16:00 UUR.
31 MAART: HUISWERKBEGELEIDING EN NEDERLANDS EN REKENBIJLES 15:3016:30 UUR.
6 APRIL: STEMMEN REFERENDUM
9 APRIL: VINYL PARTY
13 APRIL: COOK4U

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

Huiswerkbegeleiding

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 19:00 – 21:00
van de maand. uur

Sportief wandelen met de wandel-work-out
in Tongelre
Afgelopen 1 maart 2016 zijn wij gestart, Jos Graumans
(fysiotherapeut) en Marja Boerefijn (oefentherapeut), met 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. We verzamelen bij Activiteitencentrum Orka aan de
Broekakkerseweg 1. De work-out duurt ongeveer 1 uur.
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
kleding. 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@cesartongelre.nl /06-44109579 of
info@praktijkjosgraumans.nl/ 06-24549059.

VOLGENDE
VINYLPARTY
9 APRIL 2016

13 APRIL
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SPOOROVERLAST?
Laat uw stem ook horen!
Sinds het plaatsen van de geluidsschermen in Tongelre langs de spoorlijnen Eindhoven - Weert en Eindhoven - Venlo zijn er bewoners die overlast ervaren van trillingen in en om hun woning. Zowel de gemeente Eindhoven als ProRail hee; aangegeven dat zij tot op heden weinig klachten hebben ontvangen van bewoners in dit gebied. Om het probleem volledig in kaart te brengen, is het van belang om te
weten hoeveel bewoners sinds het plaatsen van de geluidsschermen overlast ervaren van trillingen/
geluid.
De ervaringen die geconstateerd zijn na het
plaatsen van de geluidsschermen, zijn te verdelen in drie groepen. Hieronder volgt een korte
samenvatting van deze drie hoofdgroepen en de
bijbehorende vragen aan u.

1] Overlast van trillingen?
Na het plaatsen van de geluidsschermen en het
aanpassen van de spoorsloten zijn er bewoners
die overlast ervaren van toegenomen trillingen
en verandering van geluid in huis. Bij sommige
bewoners heeft dit geleid tot bijvoorbeeld scheuren in het stucwerk of andere schade in huis.
Ook zijn er bewoners die 's nachts slechter slapen door deze trillingen.

3] Overlast van geluid?
Na het plaatsen van de geluidsschermen zijn er
bewoners die meer geluidsoverlast ervaren of
geconfronteerd worden met een andere vorm
van geluidsoverlast.
Vraag: Ervaart u overlast van het geluid? Zo
ja, in welke vorm?

4] Overige overlast van het spoor?
Vraag: Ondervindt u overlast die niet onder een
van bovenstaande hoofdgroepen valt? Zo ja, wat
is deze overlast?

Vraag: Ervaart u overlast van trillingen?
Zo ja, in welke vorm? Zou u foto’s waarop
de schade aan uw huis te zien is, kunnen
bijvoegen?

2] Overlast van een van de overwegen?
Door de intensivering van het autoverkeer en
zwaar vrachtverkeer is er een continue geluidsoverlast van passerende voertuigen over de
overwegen. Daarnaast staan er veel wachtende
voertuigen met draaiende motor bij een dichte
overweg, dit levert veel fijnstof op.
Vraag: Ervaart u overlast van een overweg?
Zo ja, in welke vorm? Graag ook vermelden
om welke overweg het gaat.

Graag vernemen wij uw reactie vóór
zondag 3 april. Bij voorkeur digitaal
(spooroverlast@gmail.com)
en indien van toepassing voorzien van
digitale foto’s van ontstane schade door
de trillingen.
Als u niet in de gelegenheid bent om uw ervaringen digitaal aan te leveren, dan kunt u
uw verhaal ook afgeven op het adres
Merckthoef 7 of Tongelresestraat 466.

Werkgroep Spooroverlast Tongelre bestaat uit een afvaardiging van bewoners uit de wijk, die te maken hebben met overlast van geluid en trillingen sinds het plaatsen van de geluidsschermen. Sinds
medio 2014 vindt er overleg met de gemeente plaats. De informatie die langs deze weg wordt verzameld, zal voor dit overleg worden gebruikt.
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Open dag en 100-jarig bestaan
scouting Graaf Folke Bernadotte groep II
OPEN DAG
Onze scoutinggroep bestaat dit
jaar 100 jaar! Kom ook eens
kijken dat dit voor de jeugd van
tegenwoordig is.
Beleef zaterdag 26 maart Scouting! Dan heeft scouting Graaf
Folke Bernadotte een open dag.
Van 13:00 uur tot 16:00 uur
kun je vele gezichten van het
spel van Scouting zien en uitproberen want je mag meteen
meedoen. Maar dan moet je wel
je neus laten zien bij ons op de
blokhut!

den betrokken zijn geweest bij
het wel en wee van onze groep,
zoals bouwouders en zendamateurs.

Ben je geïnteresseerd? Ga naar
de website van de groep
www.gfb2.nl en vul het reünieformulier in.

Waar? Onze blokhut aan de
Van Oldenbarneveltlaan
Hoe laat? De bar gaat open
om 16.00 uur, we steken de
BBQ aan om 18.00 uur en rond
22.00 uur sluiten we de feestelijkheden af.
Kosten? Vrije toegang met de
mogelijkheid tot het geven van
een donatie om de reünie te
kunnen bekostigen.

Ken je nog andere oud-leden
die mogelijk ook graag naar de
reünie willen komen? Maak ze
dan attent op het reünieformulier op de GFB website.

Vuurtje stoken, Hollandse leeuwen, broodje bakken, kabelbaan, GPS-tochten…; probeer
het zelf! Ben je een jongen tussen de 5 en 18 jaar, houd je
van leuke dingen doen, ben je
graag buiten in het bos of op
het water of op het veld, kom
dan eens bij ons kijken! Ook als
je geïnteresseerd bent in het
begeleiden op zaterdagmiddagen, dan is dit een mooie mogelijkheid om kennis te maken.
Wat? Open dag scouting GFB
Wanneer? Zaterdag 26 maart
Hoe laat: Vrije inloop van
13:00 tot 16:00 uur
Voor wie? Jongens tussen 5 en
18 jaar
Waar? Van Oldenbarneveltlaan
1a (naast de ingang van de rioolwaterzuivering).
Meer informatie: www.gfb2.nl
Tot dan!

REÜNIE
Op 31 maart bestaat de Graaf
Folke Bernadotte groep II 100
jaar. Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren organiseren
wij op 2 april 2016 een reünie
voor alle (oud)leden en alle andere mensen die in het verle-
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Eventuele vragen kun je mailen
naar reuniegfb100@gfb2.nl

Hartelijk dank!
De inzameling Douwe
Egberts waardepunten
hee@ in Eindhoven 683.662 waardepunten opgeleverd. Hiervan zijn er ruim 60.000 in Tongelre bij de
Jumbo, op de Boog en in ‘t Oude Raadhuis afgeleverd.
Dit is, dankzij uw hulp,
goed geweest voor 1335
pakken koﬃe voor de
Voedselbank Eindhoven.
Namens de Voedselbank Eindhoven en Lionsclub Eindhoven Wodancella hartelijk dank voor uw medewerking
afgelopen maand december.
Advertene

Gezocht:
Geïnteresseerde(n) in de groei van planten: technisch
en wetenschappelijk onderzoek naar zaadontkieming
en real-time groei van allerlei soorten planten.
Geavanceerde apparatuur is al grotendeels aanwezig.

De paasdagen komen er weer aan daarom kunt u alvast
genieten van de onze heerlijke paaschocolaatjes
en paaseitjes van Albert !!

Paul Theelen, Monarchstraat 19, tel. 2814621 of
l.theelen@on.nl

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders
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

De Fluiteend
In heel veel Chinese restaurants
Is de ﬂuiteend wel bekend
Ze staan vaak op het menu
Als……….. Fluitjes van een cent
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MAART PUZZEL
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AALTEN
AANGEVOCHTEN
AMERIKAANS
ANTIEK
ARTHUR
BALIE
BORSTELHAAR
BOTSEN
CHANSON
CHARMEUR
DESIGN
EDICT
EENTJE
EMAIL
ENTERTOETS
ETALAGESPELD
GEBOORTEDORP
GESLINGER
GLETSJERDAL
HAAMSTEDE
HANDELSWEG
HARTEN
HUNNEN
INGAAND
JODEREN
LARIKSBOOM
LEDEN
LUCHTBED
NAPELS
OPENER
OVERBEVISSING
PARELGLANS
PERSCORRECTIE
PETROLEUMDAMP
RADJE
REUMATISCH
SCHOENSPANNER
SEINPOST
SLAGREGEL
SMELT
STRANDDIEVERIJ
STRIEM
TAPTEMELK
THEEPRIJS
THRILLER
UITERST
VALLENZETTER
VERDEELSCHAAL
VEREDELEN
VERHUISBILJET
VOETBESTURING
ZUIDERBUUR

De overgebleven letters vormen een WOORD
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 april 2016 in
het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is:
Tomatensoep
Uit de vele goede oplossingen
is als winnaar getrokken:
Jan Vogels
Hageheldlaan 72
De prijs is beschikbaar gesteld
door: Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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