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GELUKKIG DE LENTE IN! 

 

Hoe doe je dat?  

Het woord ‘lente’ geeft je al een 

positief warm gevoel. We ken-

nen allemaal het gezegde: ‘Zij 

telt 18 lentes’, het is nooit: ‘Hij 

telt 18 lentes’ en het is ook 

nooit: ‘Zij telt 18 winters’. Nee, 

zij telt de lentes, zij heeft al 18 

keer genoten van dat mooie 

veelbelovende jaargetijde. Len-

tes zijn het waard om geteld te 

worden en dat doen we alleen 

maar bij jeugdige dames. Wat 

de lente betreft zit het dus wel 

goed, maar we willen er nog 

een schepje geluk bovenop. 

 

 

 

Wat is geluk?  

“Geluk is geen zomer van 

smetteloos blauw, 

maar nu en dan een zonnetje 

geluk dat is geen zeppelin, 

’t is hooguit een ballonnetje.” 

   Toon Hermans. 

Zo omschrijft Toon geluk. 

Wat moeten we nu doen? Volgens 

Toon moeten we op zoek gaan naar 

kleine dingen waar we blij van 

worden. In de lente zijn er die in de 

natuur ontzettend veel: de eerste 

warme zonnestralen waar je je 

heerlijk in kunt koesteren, de 

sneeuwklokjes, de krokusjes, de 

narcissen en tulpen en niet te 

vergeten de bomen en struiken 

waarvan de knoppen op springen 

staan. 

Maar we willen nog meer 

gelukmomenten.  

Als we de t.v. dan eens 

uitschakelen. Wat zou dat met ons 

doen?  

We zien dan geen stromen 

vluchtelingen meer, geen oorlogen, 

geen aanslagen en geen 

ongelukken die je aandacht vragen.  

Als je jezelf in plaats daarvan eens 

relaxmomenten gunt met een leuk 

tijdschrift of een mooi boek in een 

knus hoekje en met een lekkere 

kop thee of koffie. Je hebt dan 

meer tijd voor jezelf, daar knap je 

van op. Dan kun je ook een beetje 

tijd voor een ander nemen, 

bijvoorbeeld voor een zieke of een 

eenzaam persoon. En dat alles kan 

je een nog groter geluksgevoel 

geven.  

Ja, wie weet ga je zo gelukkig de 

lente in! 

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 

15. 

Veel leesplezier!  

Van de 
Redactie 
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Rectificatie 

Zeepkistenrace 2017 
Op zondag 21 mei 2017 is het zo ver: er gaat weer 

een zeepkistenrace plaatsvinden in Tongelre. 

Iedereen mag meedoen, jong en oud. Bouw je eigen zeep-

kist met je familie of vrienden, met je sportteam, scou-

tinggroep, klasgenoten of je hobbyclub en doe mee. Ie-

dereen is welkom! 

Deelname is gratis. De organisatie kan je helpen om goed-

koop aan wielen, assen en hout te komen. De bouwteke-

ningen krijg je van ons. 

Dus noteer zondag 21 mei in je agenda. Doe mee of kom 

kijken. De race start om 13.00 uur op de Celebeslaan ter 

hoogte van het Lorentz Casimir Lyceum. Er is de hele mid-

dag muziek en vertier. 

In de komende edities van Rond ’t Hofke volgt meer infor-

matie. 

Mocht je nu al meer willen weten, mail dan naar zeepkis-

tenracetongelre@hotmail.com 

Graag tot ziens op 21 mei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPELTHERAPIE IN TONGELRE 

Hallo, ik ben speltherapeut Hetty 

Pilmeyer. Vanaf 15 april 2017 open 

ik de deuren van mijn spelkamer op 

de Pagelaan 7 in Tongelre (para-

medisch centrum bij de Jumbo).  

Ik ben 30 jaar werkzaam geweest in het 

basisonderwijs als leerkracht en intern-

begeleider. Na het afronden van mijn 

opleiding Speltherapie aan de Hoge 

School Utrecht, ben ik begonnen als spel

 therapeut op een basisschool in Tilburg. 

Wat is speltherapie? 

Kinderen vertellen niet altijd zelf over hun problemen of 

zorgen. Ze kunnen vaak niet de juiste woorden vinden om 

te zeggen wat er met hen gebeurt of wat hen dwarszit.  

Voor kinderen is spelen dé manier om hun gevoelens te 

uiten en te verwerken. Door te spelen vertellen ze hun 

eigen verhaal. 

Wat doet de speltherapeut? 

De speltherapeut zorgt ervoor dat het kind zich veilig 

voelt. Zodat het kind zijn of haar problemen kan uiten 

binnen het spel. De speltherapeut speelt met het kind 

mee, verwoordt wat ze ziet, ze geeft het kind de ruimte 

om te oefenen met gedrag dat bij bepaalde gevoelens 

hoort. Het kind kan zo oplossingen bedenken in lastige 

situaties. 

De spelkamer 

De therapie vindt plaats in de spelkamer. 

In de spelkamer bepaalt het kind, binnen veilige grenzen, 

wat en hoe het speelt. De spelkamer is zo ingericht dat 

het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met speelgoed 

en expressiematerialen te spelen: verkleedspullen, teken- 

en knutselmaterialen, gezelschapsspellen, zand en water, 

poppen, dieren, voertuigen, bouwmaterialen, playmobil, 

een kasteel enz. 

Welke kinderen komen naar speltherapie? 

Speltherapie is voor kinderen van 4 tot ongeveer 14 jaar.  

Het gaat bijvoorbeeld om situaties waarin het kind: 

· pest of gepest wordt 
· onvoldoende voor zichzelf op kan komen 
· zich terugtrekt 
· druk gedrag laat zien 
· niet kan (samen) spelen 
· moeite heeft met zich te uiten 
· snel huilt 
· angstig is 
· erg (of vaak) boos wordt 
· onvoldoende zelfvertrouwen heeft 
· lichamelijke klachten heeft zoals: hoofdpijn, buik-

pijn, bedplassen 
· moeite heeft met concentreren 

Of wanneer het kind een ingrijpende gebeurtenis heeft 

meegemaakt zoals: 

· scheiding van ouders 
· ernstige ziekte of ziekenhuisopname 
· overlijden van een dierbaar persoon 
· een ongeluk 
· uithuisplaatsing 
· (getuige zijn van) mishandeling 
· een oorlog 

Wilt u meer weten over mijn praktijk? Vanaf 2 april 2017 

is dat mogelijk op: www.speltherapiehettypilmeyer.nl.  

U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen: 

0613945048 of stuur een mail naar  

hettypilmeyer@kpnmail.nl 

Hetty Pilmeyer 

Deelnemers aan een vorige zeepkistenrace. 
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Door: Marja Swinkels-Bossong 

Het moest er natuurlijk toch een keer van komen, 

dat de wisselpen deze kant op zou komen… 

Nou, dat is dan nu, via dochter Sandra, die vorige 

maand haar verhaal schreef.  

Eerst even voorstellen dan maar…  

Ik ben Marja Swinkels- Bossong, geboren op de Melk-

weg. In de volksmond “Nieuw” Tongelre genoemd. De 

wijk over de 2e overweg! 

Ik was 4 jaar toen mijn ouders, oudste broer en ik naar 

’t Hofke verhuisden, waar mijn jongste broertje gebo-

ren werd.  

Het hoekhuis van een rijtje van vier huizen, had een 

grote “moes”tuin. Deze lag direct aan de tuin van de 

pastorie. Hier speelden we ’s winters, met kinderen uit 

de buurt, op de sloot en tussen de fruitbomen. Recht-

tegenover ons huis lag de Dahliatuin en het pad naar 

het oude kerkhof. Hierdoor hebben we menige begrafe-

nisstoet voorbij zien komen, die van de Martinuskerk 

kwam. Ook lag aan datzelfde pad de poort van de kleu-

terschool, met juffrouw Trees, juffrouw Els en Zr. Ma-

jellie. 

Op de “witte” school (toen nog een echte meisjes-

school) heb ik mijn lagere schooljaren doorgebracht, 

samen met o.a. juffrouw Van de Wiel, juffrouw Goos-

sens, juffrouw Koeleman en Zr. Bendicta.  

Naar de MAVO moest ik wat verder fietsen, richting Vil-

lapark – Treurenburgstraat.  

Daarna heb ik de kleuterleidsters-opleiding gevolgd en 

enkele jaren gewerkt als kleuterleidster in Best.  

Mijn man Piet Swinkels, ook geboren en getogen in 

Tongelre, woonde in de boerderij aan de Muschberg-

weg. Deze stond op de plek waar nu de voetgangers-

brug over de Helmondweg gaat.  

We hebben elkaar leren kennen in “’t wapen van Ton-

gelre” (Manders) waar iedereen te vinden was met de 

carnavalsdagen. 

In 1979 zijn we getrouwd en hebben we het huis op ’t 

Hofke van mijn ouders gekocht. Daar zijn onze zoon 

Ruud en dochter Sandra geboren.  

In de periode dat ze naar de basisschool gingen, ben ik 

lid geweest van de ouderraad. Dat hield in dat ik actief 

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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Marja Swinkels-Bossong. 

‘t Wapen van Tongelre 

De Dahliatuin.. 
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was bij het organiseren van en helpen bij activiteiten 

op school, zoals carnaval, Pasen, Sint en Kerst, sport-

dag en de laatste schooldag. Dit was een erg leuke 

tijd, waardoor ik ook veel ouders van kinderen heb 

leren kennen, die ik nog geregeld in Tongelre tegen-

kom.  

Na 12,5 jaar zijn we verhuisd naar de Krommen-

beemd, een nieuwe wijk achter de Brabis, gebouwd op 

de weilanden van boer Faassen aan de Loostraat. Hier 

wonen we inmiddels ook al weer 25 jaar! 

Naast het runnen van het gezin werd ik 25 jaar gele-

den gevraagd, door mijn schoonmoeder (Mien Swin-

kels) om vrijwilligster te worden van de Zonnebloem. 

Een organisatie, die zich inzet voor personen met een 

lichamelijke beperking. Het bezoekwerk en organiseren 

van gezellige middagen in het voorjaar, met Sint en 

Kerst en het busreisje 1x per jaar zijn wat voorbeelden 

die Zonnebloem “Tongelre” zoal op het programma 

heeft staan.  

Doordat mijn man en zoon beide nlid zijn van het Mar-

tinus Gilde, ben ik ook vaak in het gildehuis in de 

Bochten te vinden. Niet als schutter of vendelier, maar 

als helpende hand achter de bar of in de keuken.  Dit 

is dan voornamelijk bij eigen schietwedstrijden en acti-

viteiten zoals Koningsschieten en de viering van de 

patroonsheilige  “Martinus” op 11 november.  

Ook in november krijgen we jaarlijks een paar zaterda-

gen de goedheiligman met zijn pieten over de vloer. Ze 

kunnen zich dan bij ons voorzien van mantel en pak. 

Ik zorg op die dagen voor de inwendige mens en zorg 

voor de koffie en de erwtensoep.  

In het voorjaar gaan we de caravan naar de camping 

in Luxemburg brengen. Daar genieten we dan van de 

lange weekenden met Pasen, Hemelvaart en Pinkste-

ren door o.a. lekker te wandelen in het mooie Luxem-

burgse landschap.  

In de zomer mag de “sleurhut” dan weer voor een paar 

weken naar een ander deel van Europa, voor onze va-

kantie. Dan genieten we van, hopelijk, goed weer, ou-

de cultuur en de prachtige natuur. 

Verder wil ik nog tijd vrij maken voor de 2 kleinkin-

deren (en het derde kleinkind is op komst). Onze zoon 

en dochter wonen ook in Tongelre, dus de (loop)

afstand naar hen, voor een bezoekje, is zeker geen 

probleem! 

Zo hopen we met elkaar nog een lange tijd te kunnen 

genieten van het wonen in Oud Tongelre! 

Graag geef ik de wisselpen door aan Wilma van de 

Looveren – Giesen 

 

Succes Wilma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNOEIEN VAN ROZEN IS NIET MOEILIJK 

Een veelgehoorde vraag is: hoe en wanneer moet ik 

mijn rozen snoeien? Veel mensen durven niet te snoei-

en, omdat zij bang zijn dat ze iets verkeerd doen . 

Toch is het snoeien van rozen niet bijzonder moeilijk, 

als u weet waarop u moet letten.  

Rozenplanten kunnen het beste worden gesnoeid in 

maart. Eerder snoeien levert kans op vorstschade op, 

omdat de jonge uitlopers kunnen bevriezen. Bovendien 

worden de rozenstruiken dan gevoeliger voor bladziek-

tes, zoals meeldauw. Later dan maart snoeien is geen 

probleem, alleen zal het langer duren voordat de bloe-

men verschijnen. De snoeiwijze is afhankelijk van het 

type roos. 

Struikrozen, zoals de grootbloemige rozen en trosro-

zen, worden kort boven de grond teruggesnoeid. De 

juiste snoeihoogte is zo’n 10 cm boven de ent van de 

plant. Snoei de takken vlak boven een buitenoog af. 

Een buitenoog is een verdikking of knop op de tak, die 

vanaf het midden van de plant naar buiten wijst. Als u 

de roos net boven zo’n buitenoog snoeit, zal de struik 

hier een nieuwe scheut maken die naar buiten toe 

groeit.  

Struikrozen groeien elk jaar weer opnieuw uit tot een 

struik en bloeien op het uiteinde van de scheuten. 

Vaak krijgen rozenstruiken in de loop van de winter al 

kleine uitlopers aan de takken. Dat is geen belemme-

ring om ze terug te snoeien, zoals veel mensen den-

ken. 

Voor klimrozen gebruikt u een andere snoeiwijze. Deze 

rozen worden niet elk jaar helemaal kort gesnoeid. 

Zieke of slecht groeiende takken worden weggehaald. 

De zijtakken worden wel elk jaar teruggesnoeid tot op 

de opgaande gesteltakken (hoofdtakken). Takken die 

er grijzig uitzien, zijn niet vitaal meer en worden hele-

maal wegge-

haald. Dit 

stimuleert de 

klimroos om 

nieuwe 

scheuten te 

vormen die 

uit kunnen 

groeien tot 

gesteltak.  

 

7 

Tuintip van 

de Maand 
Jeroen Soontiëns 
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DE COLLSE WATERMOLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascades 

Op de plaatselijke bordjes kunt u lezen hoe de vispassage werkt. 

Van de week ben ik eens gaan kijken bij de 

vispassage bij de Collse Watermolen. Volgens 

mij is die nu helemaal voltooid en heb ik dus 

maar een paar foto's gemaakt . 

Wilja Bink 
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’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
www.ouderaadhuis.dse.n

l 
raadhuis@on.nl 

ACITIVITEITEN IN T OUDE RAADHUIS 
 
Maandagavond 
De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aan-

wezig van 18.30 tot 19.00 uur. 

 
Dinsdagavond 
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
Dansen 50+ van 20.00 tot 23.00 uur. 
Onze DJ draait de hele avond gezellige dansmuziek en er 

wordt gezorgd voor hapjes. 

Alle 50-plussers zijn van harte welkom. 

Toegang € 1,50 

 
Woensdagmiddag 
Kreakids  
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 

15.30 uur, wordt er voor kinderen van  5 t/m 10 jaar 

onder begeleiding een knutselmiddag georganiseerd. 

Deelnamekosten € 1,50 per keer.    

 
Donderdagmorgen 

Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.  

Gezellig koffiedrinken voor alle wijkbewoners 

 
Zondagmiddag 
Zondaginloop: Vallen de zondagen u soms ook zo 

lang ? 

Wij hebben op zondagmiddag de deuren open van 

13.30 tot 16.30 uur om met elkaar te buurten of iets te 

drinken. Ook kunt u een kaartje leggen, sjoelen of an-

dere spelletjes doen die we in huis hebben. 

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur of mail 

naar: 
beheerders.raadhuis@on.nl! 

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, uw leefomgeving, 
zorgvragen, hulp bij het invullen van formulieren, 
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
 
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstan-
tie 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 no-
dig 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 te-
recht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch 
bereikbaar op dit uur: 040 2811737. 
 
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u ook 
altijd een afspraak maken via bovenstaand telefoon-
nummer.  
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Avondwandelvierdaagse 

2017 

van 15 tot en met 18 mei 

Staat het al genoteerd in uw agenda? 

De voorinschrijvingen op de scholen zijn: 

van 14.30 tot 15.30 uur 

De Boschakker en ’t Karregat op 18 april  

De Boog en Reigerlaan op 20 april  

Voorinschrijving in ‘t Oude Raadhuis is op 10 mei van 

18.00 tot 20.00 uur. 

Met de wandelgroeten van Marianne en Fransje. 

 

 

 

 

 

Gezellig meezingen met  

Liedertafel Santé uit Oirschot. 

Zondagmiddag 2 APRIL  

Van 14.00 tot 17.00  uur 

Entree € 1,00 

 

FIETST     CHT VOOR  

JONG EN OUD 

Zondagmiddag 23 APRIL 

Aanmelden en vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur 

Deelname € 1,50 p.p. Kinderen t/m 13 jaar gratis. 
 

Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en kunnen er spelletjes 
worden gedaan. 

 
Fietsroutes van 15 of 25 km 

Na afloop is er een prijsje voor de drie beste oplossingen. 
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Filmavond 21 april 

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

We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lek-

kere hapjes die passen bij de film.  

De Oscar winnende film “Das Leben der Anderen” (2006) speelt 

zich af in 1984 in Oost-Berlijn. De Stasi, de veiligheidsdienst van de 

DDR, heeft als doel zo veel mogelijk burgers te controleren en zo 

veel mogelijk over hen te weten te komen.  

Kapitein van de Stasi Gerd Wiesler krijgt de opdracht de internatio-

naal erkende en aanvankelijk procommunistische toneelschrijver  

Georg Dreyman en zijn vriendin Christa-Maria Sieland af te luisteren. 

Vanaf de kale zolder van het appartementencomplex krijgt Wiesler 

inzicht in hun leven. Langzaam groeit bij hem het inzicht dat hij aan 

de verkeerde kant staat en voor een misdadige organisatie werkt. 

Noteer ook de volgende data voor een gezellige vrijdagavond:  

19 mei, 

16 juni,  

18 augustus,  

15 september,  

20 oktober,  

17 november, 

15 december. 

Entree € 1,50 per persoon. 
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PAASBRUNCH 

2e Paasdag 17 APRIL  van 11.30 tot 14.00 uur 

 

Aanmelden kan tot 8 april.  
 
Dit kan van maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 12.00 uur bij ’t Oude Raadhuis. 
 
of telefonisch 040-2811737. Kosten € 6,50 
 
 
Geef je snel op, want VOL IS VOL! 

Gezellige muziekavond voor jong & oud 

Vrijdagavond 7 april 

Aanvang 20.30 uur 

Gratis entree en hapjes 

 

Op deze avond kun je zelf bepalen welke muziek er wordt gedraaid. 

We hebben keuze uit 30 miljoen nummers! 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Oost-Berlijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stasi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitse_Democratische_Republiek
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NIEUWE UITDAGING / AFSCHEID 
Na enkele jaren met veel plezier werkzaam te zijn ge-

weest als wijkagent in onze wijk ben ik recent begon-

nen aan een nieuwe functie binnen de politie. De afge-

lopen jaren hebben we gezamenlijk met bewoners, ge-

meente, WIJeindhoven, scholen en alle overige part-

ners die zich dag en nacht inzetten voor de wijk, veel 

successen behaald. Denk hierbij aan het opzetten van 

een leefbaarheidsteam en diverse buurtpreventie-

teams. Maar ook het ontstaan van de whatsapp groe-

pen waardoor verbinding is ontstaan tussen wijkbewo-

ners en er op grote schaal wordt meegedacht en ge-

werkt aan het verbeteren van de leefbaarheid. Al deze 

teams werken in goede samenwerking mee aan een 

veilige leefomgeving. Mede door het opzetten van deze 

netwerken is er een betere verbinding ontstaan tussen 

de partners en de wijk en krijgen bewoners de gele-

genheid zelf aan te geven wat belangrijk is voor de 

wijk en wat men van de partners verwacht. Vanuit de-

ze netwerken heeft men kunnen meepraten over de 

verbetering van onveilige verkeerssituaties, leefbaar-

heid, inrichting groen etc. E.e.a. heeft intussen ook 

geleid tot fysieke aanpassingen in de wijk. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het afsluiten van de brandgangen, het 

aanleggen van een nieuwe groenvoorziening, het aan-

passen van de verkeerssituatie op de Koudenhovense-

weg etc. De woninginbraken zijn de afgelopen jaren 

stevig afgenomen en ook de overige veiligheidscijfers 

zijn verbeterd. Kortom, zaken waarop we met zijn allen 

trots mogen zijn!!  

De nieuwe wijkagenten worden Dennis Kastelijn en 

Mirjam van der Vorst. Zij zullen zich in de volgende 

editie van Rond ‘t Hofke aan u voorstellen. De wijk 

heeft hiermee twee goede wijkagenten gekregen en ik 

ben ervan overtuigd dat de zij de samenwerking met 

de inwoners de komende tijd zullen voortzetten en uit-

bouwen. Dennis en Mirjam hebben intussen al met en-

kele bewoners en partners kennis gemaakt en u zult 

beiden de komende tijd vaker gaan tegenkomen in de 

wijk. 

Ik hoop dat het enthousiasme en de gedrevenheid van 

de bewoners om de veiligheid / leefbaarheid te verbe-

teren zal blijven bestaan. Daarnaast hoop ik dat de 

komende jaren de onderlinge verbondenheid van de 

wijkbewoners verder zal groeien waardoor alle bewo-

ners trots kunnen zijn op één gezamenlijke wijk . 

John van Hoppe 

0900-8844 / e-mail John.van.hoppe@politie.nl 

Wilt u meehelpen aan een veiligere buurt?  

Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leefbaar-

heid en veiligheid in de wijk, dan kunt u altijd contact 

opnemen met de wijkcoördinator van de gemeente of 

de nieuwe wijkagenten om de mogelijkheden hiertoe te 

bespreken. U kunt ons natuurlijk ook benaderen als u 

wilt reageren op dit artikel of andere zaken wilt bespre-

ken.  

Spreekuur / contact wijkagent 

Het spreekuur zal door de nieuwe wijkagenten worden 

voortgezet. 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 de 

nieuwe wijkagenten bereiken via: 

Dennis Kastelijn 

0900-8844 of via dennis.kastelijn@politie.nl 

Twitter: @brigadierHofke 

Mirjam van der Vorst 

0900-8844 of via e-mail  

Mirjam.van.der.vorst@politie.nl 

Natuurlijk kunt u via deze manieren ook reageren op 

dit artikel.  

 

 

OPROEP AAN FAMILIELEDEN VAN BEWO-

NERS VAN DE LANDRIJT, BERCKELHOF EN 

ANDERE ZORGINSTELLINGEN 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en 

woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen 

om maandelijks wijkblad Rond ‘t Hofke te ontvan-

gen. Heb u een familielid dat hiervoor belang-

stelling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt 

aanmelden. 

Stuur een e-mail naar rondhethofke@gmail.com of 

een brief naar het redactieadres: ‘t Hofke 15, 5641 

AH Eindhoven. 

De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na af-

loop van deze termijn is een berichtje naar boven-

staand e-mailadres of postadres voldoende om de 

bezorging voor weer een jaar te verlengen. 

 

De redactie 
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John van Hoppe 

Politie  
Update 

Info van uw wijkagent  

mailto:John.van.hoppe@politie.nl
mailto:Mirjam.van.der.vorst@politie.nl
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IN APRIL BELLEN WIJ WEER BIJ U AAN! 

Beste lezers, 

Elke maand (en dat al voor het 53ste jaar) is de 

werkgroep van Rond ’t Hofke druk in de weer om 

ons Wijkblad in elkaar te zetten.  

Vele vrijwilligers, zoals de mensen van de redactie, van 

de lay-out, degenen die de wijkbladen bij binnenkomst 

aftellen en naar de bezorgers brengen en diezelfde be-

zorgers die de wijkbladen bij u in de bus doen.  

Zij doen dit telkens met veel plezier en motivatie. En 

uit de reactie van u als lezers begrijpen wij dat u ons 

Wijkblad nog steeds weet te waarderen.  

Maar uiteraard spreekt het ook voor zich dat het ma-

ken van een Wijkblad kosten met zich meebrengt. 

Gelukkig hebben wij vele trouwe adverteerders, maar 

de opbrengst van de advertenties is niet toereikend om 

alle kosten te dekken die nodig zijn om het Wijkblad in 

stand te kunnen houden. 

Daarom bellen wij bij u aan! 

Gezien de opbrengst van de actie van vorig jaar zijn 

wij weer vol vertrouwen dat u ons ook dit jaar weer 

wilt steunen. 

In april zullen onze bezorgers bij u aanbellen om 

bij u het Wijkblad aan te bieden en de envelop 

met uw bijdrage in ontvangst te nemen. 

Deze envelop heeft u enkele dagen voordat het 

Wijkblad uitkomt in uw bus gevonden.  

Mocht u niet thuis zijn, dan zal het Wijkblad met een 

brief in uw brievenbus worden gedaan.  

In deze brief wordt dan aangegeven dat u uw vrijwilli-

ge bijdrage over kunt maken op ons bankrekening-

nummer. U kunt uw envelop eventueel ook deponeren 

in de brievenbus van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. 

Met uw financiële bijdrage blijft u door middel van ons 

Wijkblad op de hoogte van wat er in onze wijk speelt 

en wat voor activiteiten er plaatsvinden en draagt u 

mede een steentje bij aan de leefbaarheid in onze wijk. 

Bij voorbaat onze hartelijk dank voor uw bijdra-

ge.  

 

 

 

 

FOTO’S MAILEN NAAR ROND ’T HOFKE. 

Regelmatig worden er foto’s naar Rond ’t Hofke ge-

maild met het verzoek deze foto’s te plaatsen. Meestal 

willen we deze foto’s wel plaatsen maar omdat ze niet 

juist zijn aangeleverd is plaatsen onmogelijk. Daarom 

leggen we hieronder uit hoe de foto’s aangeleverd die-

nen te worden. 

Foto’s dienen apart te worden gemaild en dus niet in 

een word-document. Dat geldt overigens ook voor te-

keningen, logo’s of andere afbeeldingen. De foto’s die-

nen zo groot mogelijk, d.w.z. minimaal 600 KB, te 

worden gemaild.  

Wilt u met Rond ’t Hofke contact opnemen indien u 

over bovenstaande vragen heeft? Voor contactgege-
vens zie pagina 3. 

 

 

BESTE BUURTBEWONERS, 
 

Op basisschool de Boog houdt iedere groep 1 keer per 

jaar een viering. Wij vinden het erg leuk als onze 

buurtgenoten daarbij een kijkje komen nemen.  

Op vrijdag 7 april in de ochtend is het de beurt aan 

groep 3.  

Wij nodigen u van harte uit om te komen kijken. De 

precieze tijd komt ongeveer twee weken van tevoren 

op onze site te staan (www.bsdeboog.nl).  

Op vrijdag 21 april bent u ook van harte welkom om 

onze Koningsspelen te bezoeken (zie uitnodiging hier-

naast). 

 
Lieve groet, 

 
Team de Boog 
 

UITNODIGING 
 
Op vrijdag 21 april vieren wij met iedereen van Spil-

centrum ‘t Hofke Koningsdag en internationaal Kinder-

feest. Wij spelen dan allerlei leuke spelletjes op het 

plein. Ook worden er hapjes uit verschillende culturen 

aangeboden.  

Komt u ook kijken? Iedereen uit de buurt is welkom 

tussen 9.45 – 11.30 uur. Kinderen kunnen uiteraard 

ook meedoen met de spelletjes.   

 
We zien u graag op vrijdag 21 april! 

 

Lieve groet, 

 

Team de Boog 
Spilcentrum ’t Hofke 

T: 040-2811760 

Van de 
Redactie 

http://www.bsdeboog.nl
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BETER SLAPEN OP EEN NATUURLIJKE MANIER. 

 

Cursus bij Prana Yoga Studio, een goede gezondheid en voldoende slapen zijn direct aan elkaar gekoppeld. Uit-

gerust wakker worden geeft nieuwe energie om de dag te beginnen. 

Rust heeft het lichaam en de geest nodig om te herstellen van alle bezigheden en van alle indrukken die we op 

een dag te verwerken krijgen. 

Het hoofd te rusten leggen en in slaap vallen is voor sommige mensen moeilijk.  

Bepaalde dingen worden door het lichaam als stressvol ervaren en hebben hierdoor invloed op de kwaliteit van 

de nachtrust.  

Om sterk en gezond te blijven en het verouderingsproces te vertragen is het van belang te zorgen voor een goe-

de nachtrust. Hierdoor verhogen we direct het weerstandsniveau van het lichaam. 

Speciale ademoefeningen vanuit de yoga kunnen hierbij erg goed helpen.  

Verder oefenen we om het hoofd leeg te maken en spanning los te laten.  

Heel belangrijk is beweging, doorstroming in het lichaam en voldoende zuur-

stof voor alle processen in het lichaam. Er worden nuttige tips gegeven en 

het belang van een kruiden “slaapthee” wordt uitgelegd. Welkom! 

De cursus start dinsdagochtend 11 april, 5 lessen van 60 minuten. Kosten 

€50,- 

Info en aanmelden: Corina van Dommelen Prana Yoga Studio 

’t Hofke 59, 5641 AJ Eindhoven  www.pranayogastudio.nl   

040-2840430 & 06-27055614 
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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 af-

spraak bel 

vrijblijvend naar: 
 

J. Swinkels  06-13282524 

Advertentie  Advertentie  

Corina van Dommelen 
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Kerkdiensten Eindhoven-Zuid 

www.pkn-eindhoven.nl 

Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 

Twitter:  ProtestantEindhoven 
 

Kerkdiensten Eindhoven Zuid 

Zondag 19 maart  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Rechtvaardigheid en economie 

Zondag 26 maart  om 10.00 uur dominee Elbert Grosheide Jeugdkerk 

Zondag 2 april  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Avondmaal 

Zondag 9 april  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Palmpasen, Jeugdkerk 

Donderdag 13 april om 19.30 uur Boekenstijn/ Grosheide   Witte donderdag 

Vrijdag 14 april  om 19.30 uur Boekenstijn/ Grosheide   Goede vrijdag 

Zaterdag 15 april  om 22.00 uur Boekenstijn/ Grosheide  Stille zaterdag 

Zondag 16 april  om 10.00 uur dominee Elbert Grosheide  Pasen  Avondmaal 

Zondag 23 april  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Jeugdkerk 

Zondag 30 april  om 10.uur uur dominee Tineke Boekenstijn 

 

Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd.  

Tweemaal per maand is er jeugdkerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 

Bij de vieringen 

Op de zondagen tussen carnaval en Pasen (5 maart t/m 7 april) is er elke avond om 19.00 uur in de 

Ontmoetingskerk een vesperdienst.  

19-3: Dienst met de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) groep “Rechtvaardigheid en economie”, met 

aansluitend een sobere maaltijd. 

Tijdens de dagen voor Pasen is er de Paascyclus (witte donderdag tot en met Pasen) van 13 tot en met 16 april. 

Elke avond is er dan een kerkdienst, zoals aangegeven in het rooster. 

Oecumenische viering van 19 februari 

De oecumenische dienst werd als bijzonder fijn ervaren, met het zingen van liederen van Huub Oosterhuis door 

een enthousiast koor. Doel van de oecumene is het overbruggen van de afstand tussen Katholiek en Protestant, 

in de dienst vormgegeven door het gezamenlijk voorgaan door pater Joost Koopmans en dominee Elbert 

Grosheide. Goed dat een oecumenische viering weer kan en zo vanzelfsprekend aanvoelt. Deze jaarlijkse viering 

is een mooie traditie geworden die we ook volgend jaar weer hopen voort te zetten, dan voor de tiende keer. 

Huiskamergesprekken 

Elk jaar worden huiskamergesprekken georganiseerd over het jaarthema. Het jaarthema 2016-2017 is “In 

ruimte gezet”. De meeste huiskamergesprekken vinden plaats per wijk. Vorig jaar is begonnen met het houden 

van huiskamergesprekken voor álle gemeenteleden uit Eindhoven-Zuid die met anderen over het jaarthema 

willen spreken. Met het samenvoegen van kerkgemeenschappen is het huiskamergesprek ook een kans andere 

gemeenteleden nader te leren kennen. Voordeel van de huiskamergesprekken is tevens dat je mensen spreekt 

die je niet zo vaak in de kerk treft. 

Volgende data van huiskamergesprekken zijn: 

donderdag 6 april, om 20.00 uur, bij de heer en mevrouw ’t Hart, tel 2813166, 

dinsdag 18 april, om 20.00 uur, bij de heer en mevrouw Van Zweeden, tel 2120235. 

Stichting Oecumische Vieringen Eindhoven SOVE 

Het jaarthema van de SOVE voor het seizoen 2017-2018 is “de Messias ontwapend”.  

De eerstvolgende SOVE viering is op 1 april om 18.30 uur in de Ontmoetingskerk.  

Voor nadere informatie over de SOVE kan men kijken op de website www.sove.dse.nl.  

Actuele informatie over programma en activiteiten kunt u vinden op 

 https://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-bezinning/algemeen. 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact op met: 

Jaap of Linda Stooker, telefoon 040 2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl. 
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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. 

 
Openingstijden KWC Tongelre—Martinuskerk 
(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 3e 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. 
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ALS IK KON TOVEREN 

 

Door Wim van de Wiel 

Aan het hof van koning Arthur leefde 

de tovenaar of druïde Merlijn, hij zou 

de opvoeder geweest zijn van deze 

grote koning. Laat nou Herman van 

Veen zijn zoon ook Merlijn heten en 

daarbij het lied “toveren”, geschreven 

door Henk Westbroek (het goede 

doel) in z’n schoot geworpen krijgen! 

In de huidige tijd kun je gaan zitten 

somberen of volop kritiek leveren, 

maar ik wil liever vooruit kijken en 

met Herman dromen in zijn liederen. 

Wie droomt nu niet van een mooiere 

wereld, en wie heeft nu niet eens 

graag de touwtjes of toverstaf in ei-

gen hand. 

Pak er de cd of dvd maar ‘ns bij. Ge-

niet van de zang en wensen van Her-

man en leef mee met de kinderen, 

die langzaam zijn dromen overne-

men, bezingen en straks waar kun-

nen maken. 

Als hij kon toveren 

kwam alles voor elkaar. 

Als hij kon toveren 

was niemand de sigaar. 

Als hij kon toveren, kon toveren,  

kon toveren, kon toveren, 

dan hielden alle mensen van elkaar. 

 

Ieder huis had honderd kamers. 

In elke kamer stond tv 

en z'n ouders bleven eeuwig leven 

en hij leefde met ze mee. 

De rivier was niet van water 

maar van sinaasappelsap 

en hij zou niet hoeven leren 

wat ie eigenlijk niet snapt. 

 

Als hij kon toveren 

kwam alles voor elkaar 

en niemand heeft er honger. 

Als hij kon toveren 

dan werd geen mens te zwaar 

en iedereen die zong er. 

Als hij kon toveren, kon toveren,  

kon toveren, kon toveren, 

dan hielden alle mensen van elkaar. 

 

Z'n vriendje zou ineens begrijpen 

waarom ie ruzie met 'm kreeg 

en iedereen zou voor hem buigen 

als hij de troon besteeg. 

En 's winters lag er altijd sneeuw 

en was het lekker warm 

en niemand werd er rijk geboren 

en niemand werd er arm. 

 

Als hij kon toveren, 

kwam alles voor elkaar. 

en niemand heeft er honger. 

Als hij kon toveren 

was niemand de sigaar 

en iedereen die zong er. 

Als hij kon toveren, kon toveren,  

kon toveren, kon toveren, 

dan hielden alle mensen van elkaar. 

 

Maar voor een toverspreuk van 

kwaliteit 

ben je zomaar duizend gulden 

kwijt. 

En naar een beetje toverboek 

ben je toch wel vijftig jaar op 

zoek. 

En de hele cursus tovenaar 

duurt honderdvijfentwintig jaar. 

Dat brengt ie allemaal niet op. 

Ik denk dat hij voor 't begin al stopt 

want zelfs de oma van z'n oma 

had nooit een tovenaarsdiploma. 

 

Als ik kon toveren 

kwam alles voor elkaar 

en niemand heeft er honger. 

Als ik kon toveren 

dan werkt geen mens te zwaar 

en iedereen zong er. 

Als ik kon toveren, kon toveren,  

kon toveren, kon toveren, 

dan hielden alle mensen van el-

kaar. 

Uitvaarten: 
6 februari  Manuel van Veen  1 jaar en 5 maanden 

9 februari  Jans Ruiterman – Louwers  90 jaar 

Eucharistie viering vast: 
Dinsdagmorgen om 9.00 uur.  

In de Paastijd de vieringen in de Martinuskerk: 
Witte donderdag 13 april 19.00 uur 

Goede vrijdag 14 april 15.00 uur kruisweg en om 19.00 
uur Kruisverering 

Stille zaterdag 15 april 21.00 uur Paaswake 

Pasen 
Pasen 16 april 9.30 uur Eucharistie 

2e Paasdag geen viering 

MOMENTEN MET  

, ziel EN     
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Ingrediënten voor 12 stuks 

* 75 gr peultjes 

* 200 gr gerookte ham ( plakken) 

* 5-6 takjes tijm 

* 1 el olijfolie 

* 75 gr boter 

* 4 vellen filodeeg 

* 12 eieren 

* zout en peper 

* cupcakevorm ( voor 12 stuks )  

 

Bereiding 

1) Verwarm de oven voor: (elektrisch 200ºC/ hete 

lucht 175ºC/ gas stand 3). Maak de peultjes schoon, 
was ze en snijd ze schuin in dunne reepjes. Snijd de 

ham in dunne reepjes. Was de tijm en rits de blaadjes 
van de takjes. 

2) Verhit de olie in een pan. Bak er de hamreepjes kro-
kant in. Bak de tijm kort mee. Neem de ham en tijm uit 
de pan. Roerbak de peultjes ca. 1 minuut in het bak-
vet. Breng op smaak met peper en zout. 

3) Smelt de boter. Vet er de holtes van een cupcake-
vorm (voor 12 stuks) mee in. Snijd de filodeegbladen 
elk in 9 vierkanten van 10 x 10 cm. Bestrijk elk vier-
kant met de gesmolten boter en leg  in elke holte van 
de vorm 3 vierkantjes filodeeg schuin over elkaar heen. 

Meng de ham met de peultjes. Houd 2 el apart voor de 
garnering en verdeel de rest over de vormpjes. 

4) Breek boven elk vormpje een ei. Bestrooi met zout 
en peper. Bak in ca. 12-15 minuten in de oven tot het 

ei gaar en het deeg lichtbruin is. Laat wat afkoelen en 
neem de eitjes uit de vorm. 

5) Bestrooi de eitjes met de overige ham en peultjes.  
Lekker met een frisse salade. 

 

Fijne paasdagen en eet smakelijk. 

 

Clasine en Jack  

 

De  
Tongelrese  

Keuken 

EITJES IN FILODEEG 
 

Samengesteld door Clasine Batenburg en  
 Jack Hanssen  

19 

Recept van de maand maart:  

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 

Advertentie  Advertentie  
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Door Frank de Greef 

Op de laatste steenkoude 
winterochtend (woensdag 27 
januari) fietste ik op de bonne 
fooi naar Tongelre. Sectie-C om 
precies te zijn, aan de 
Daalakkersweg. Die loopt vanaf 
het begin van de 

Urkhovenseweg voor het 
grootste gedeelte langs de 
spoorlijn naar Venlo tot aan de 
Loostraat. Ik heb me laten 
vertellen dat de naam 
Daalakkers al heel oud is, uit de 
tijd dat de Tongelresestraat 

werd aangelegd: 1773. Toen 
schijnt daar in de buurt een 
akkergebied gelegen te hebben 
dat de Daalackers heette. 

De portier c.q. receptionist 
vertelde dat er vandaag 
niemand van het management 

aanwezig was maar gaf me een 
e-mailadres en dan moest ik 
vragen naar Hanne Geenen. Zo 
gezegd, zo gedaan. Op 
donderdag 16 februari had ik 
een gesprek met haar. 

Het zal weinigen ontgaan zijn dat 
wat in Tongelre al jaren bekend 

staat als het oude Nolte-terrein een 
heel andere bestemming heeft 
gekregen. Het terrein waarop na de 
Tweede Wereldoorlog het bedrijf 

Nolte Electrotechnische & 

Mechanische Industrie werd 
gevestigd (dat al in 1923 was 
opgericht) is op een gegeven 
moment overgenomen door de 
firma Stork, daarna door de VDL-
Groep van Tongelrenaar Wim van 
der Leegte. Vervolgens is het 

terrein eigendom geworden van de 
Homburg Groep en daarna heeft de 
Eindhovense creatieve horeca-
ondernemer Rob van der Ploeg een 
begin gemaakt met wat nu Sectie-C 
heet. Sinds een jaar of drie is het 
gebied eigendom van de stichting 
MeRo en het beheer is in handen 

van HG Management. Waarbij HG 
staat voor Hanne Geenen. 

Om maar meteen een misverstand 
uit de wereld te helpen: de naam 
Sectie-C heeft niks te maken met 
sexy maar is gewoon ontleend aan 

de kadastrale registratie. Moeten 
we verder niks achter zoeken. Het 
hele terrein heet trouwens eigenlijk 
Area-C (area is Engels voor 
'gebied') en Sectie-C is alleen het 
middengedeelte, waar kunstenaars 
en ontwerpers hun ateliers en 
werkruimtes hebben. De twee hoge 

kantoorgebouwen aan het begin 
van het terrein heten Frame-C 
(links) en Office-C (rechts). In 
Frame-C zitten zo'n 60 kleinere 
kantoorhuurders (vanaf 12 m2), in 
Office-C zes grote, die elk minstens 
een hele vleugel huren. Deze 

hebben in principe niks met Sectie-
C, kunst of design te maken. In 
totaal zitten er op Area-C zo'n 300 
hoofdhuurders. Iedereen die een 
groot of klein kantoor wil huren 
met alle moderne telefoon en 
internetvoorzieningen, 

vergaderruimtes, kan terecht bij 
Hanne. De poort gaat 's avonds op 
slot, maar de huurders kunnen 
natuurlijk dag en nacht naar binnen 
en naar buiten. Er zit geen 
woonbestemming op dit terrein, 
dus er mag niet worden gewoond of 
overnacht, het is puur werkruimte. 

Hanne: "Kort gezegd zorg ik ervoor 
dat alle kantoren, ateliers en 
werkruimtes verhuurd worden en 
dat de huurders het naar hun zin 
hebben. Daarnaast hou ik me ook 
inhoudelijk bezig met de gang van 
zaken, in overleg met de eigenaar 

natuurlijk. Ik denk bijv. mee met 
vragen ten aanzien van wat we in 
bepaalde gebouwen gaan doen, 
hoe we bepaalde ruimtes gaan 
invullen, waarbij we in het 
middengedeelte - het eigenlijke 
Sectie-C - uitdrukkelijk alleen 
ruimte willen bieden aan 

ontwerpers, designers, 
kunstenaars, fotografen e.d. We 
hebben geen speciaal 
samenwerkingsverband met de 
Eindhovense Design Academy, 
maar het is natuurlijk wel zo dat 
veel van onze huurders daar zijn 

afgestudeerd, of aan het afstuderen 
zijn. Een van onze huurders, een 
internationaal beroemde 
kunstenaar, huurt 2.000 vierkante 
meter werkruimte, maar we 
verhuren ook ateliers van 14 m2. 
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Hanne Geenen 

Nolte in vroeger tijden. 

HLekker buiten bij de kachel relaxen. 
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Het creatieve gedeelte van Sectie-C 
zit nu helemaal vol, alle ruimtes zijn 
verhuurd. 

Tijdens de DDW van vorig jaar - de 

Dutch Design Week, wat überhaupt 
een steeds belangrijker 
internationaal evenement is voor 
Eindhoven, waar journalisten van de 
New York Times voor uit Amerika 
komen - hebben we hier zo'n 30.000 
bezoekers in deze week mogen 
ontvangen. Het zal duidelijk zijn dat 

het hele gebied dan autovrij moet 
worden gemaakt. 

En ja, dat klopt: vooralsnog is de 
website van Sectie-C (www.sectie-
c.nl) helemaal in het Engels. Dat 
komt door het internationale 
karakter en uitstraling van Sectie-C 

en gewoon vanwege het feit dat veel 
huurders/kunstenaars zelf uit het 
buitenland komen. 
Zullen we trouwens een eindje gaan 
wandelen, dan kun je zien wat er 
allemaal gebeurt." 

“”Lijkt me een prima idee. 

HG Management zit op de vierde 
(hoogste) verdieping van Frame-C 
(het grote kantoorgebouw links) 
maar Hanne neemt niet de lift. Ik 
loop dus met haar mee de trappen 
af, waarbij ze me steeds dingen 
vertelt en op elke verdieping wel 
ergens op wijst. Het ziet er allemaal 

pico bello uit, heel modern. 

Dan gaan we naar buiten, en weer 
naar binnen in de eerste oude Nolte-
fabriekshal, Daalakkersweg 4. Op 
het terrein zijn de diverse gebouwen 
en hallen aangegeven met hun 
adresnummer: 2 t/m 16. In deze hal 
hebben diverse individuele 

kunstenaars en ontwerpers hun 
atelier en/of expositieruimte. We 
worden overal hartelijk begroet. 

Als we buiten komen, stapt er 
ineens een jongeman uit een auto, 
vliegt op Hanne af en verkoopt haar 
drie zoenen. Kweenie hoe 't met u 
zit, maar ik persoonlijk heb nog 
nooit een huisbaas gehad die ik zo 
hartelijk zou willen begroeten. Hij is 

een van de kunstenaar-huurders en 
heeft zojuist een belangrijke akte 
getekend bij de notaris, waarmee hij 
samen met een aantal 
medehuurders een coöperatie heeft 
opgericht. Hij troont ons enthousiast 
mee naar binnen, hal 8. Voorlopig 

komen ze niet aan hun eigen werk 
toe want ze zijn grondig aan het 
bouwen en verbouwen. De vijf 
kunstenaars/ontwerpers doen 
allemaal hun eigen ding maar willen 
werkruimtes en grote machines (ik 
hoor het woord 'spuitruimtes' vallen) 

met elkaar delen. Het is een drukte 
van belang. 

Wat opvalt, is dat er een paar 
enorme gaten in de buitenmuur 
zitten waar halve zeecontainers uit 
naar buiten en naar binnen steken. 
"Ja, die gaten hebben wij (eigenaar 
en HG Management) voor onze 

rekening genomen", verklaart Hanne 
doodgemoedereerd, "maar de 
containers, daar moesten ze zelf 
voor zorgen." Van een van de 
containers zijn de ijzeren zijkanten 
eruit gezaagd en vervangen door 
glaswanden, waaronder 

tweedehands ramen van 
marktplaats.nl. Dat wordt een 
kantoortje. De ander moet nog 
gebeuren, als ik het goed begrepen 
heb. 

In de achterste hal, aan het eind 
van een groot parkeerterrein, zitten 
geen kunstenaars of designers maar 
o.a. de vervoerders Connexxion en 

Arriva. Op Sectie-C is een terras 
aangelegd waar huurders elkaar 
kunnen ontmoeten en 's zomers 
barbecueën. In een van de laatste 
fabriekshallen (nr. 14) wordt de 
laatste hand gelegd aan een grote 
ruimte - geheel in stijl Club-C 
genoemd - waar grote exposities 

kunnen worden gehouden, lezingen, 
seminars. Deze hal werd in het 
verleden al gebruikt tijdens de Dutch 
Design Week, maar hij is nu 
helemaal afgewerkt, met ook een 
bar en keuken erin. En binnenkort 
een horeca-vergunning. 

Om een filmische indruk te krijgen 
kunt u ook eens kijken op de 
website https://stedenintransitie.nl/
plek/sectie-c/: "Eindhovense Fabriek 

voor autonoom denken & authentiek 
doen."En op http://www.ddw.nl/en/
event/549 kunt u alvast het e.e.a. 
lezen over Sectie-C tijdens de Dutch 
Design Week die dit jaar wordt 
gehouden van 21 t/m 29 oktober. 
Noteer het vast in uw agenda! 

Hanne Geenen 

Area-C 

Daalakkersweg 2, 5641 JA Eindhoven 

040-7601285 of hanne@area-c.nl 
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EINDHOVENSE JAZZCLUB OSJE 

 

Zondag 2 april 2017, ‘De Ronde’ 

Tongelresestraat 146, Eindhoven 

14:00 uur – 17:00 uur 

Entree € 5,- 

Never Mind Jazz Band 

40-jarig jubileum 

How time flies! Is het écht alweer vijf jaar gele-

den, dat we het 35-jarig jubileum van de NMJB 

vierden? Toen nog in Musis Sacrum. 40 jaar is 

voor een jazzband een respectabele leeftijd, 

maar aan kwaliteit hebben ze nog niets ingeboet. 

Integendeel. De arrangementen zijn zo mogelijk 

nog geraffineerder geworden. 

Bezetting: 

Henk Velema - Cornet, voicewhistle, zang, arrange-

menten 

Peter Biemans - Trombone, klarinet , zang 

Ad Van Erp - Klarinet, alt- en sopraansax, sopranino, 

fluit 

Nol Van Iersel-Banjo - zang 

Joris Nieuwendijk—Bastuba 

Christ Vingerhoets—Slagwerk 

Han Strijbos  - Geluidstechniek 
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Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

De Fitis 

Een die altijd eerste prijzen haalt 

hoewel hij van geen sportclub lid is 

hoe dat kan ? Dat komt bepaald  

omdat hij altijd... Fit is. 

 

Jeugdhoek 

Voor Tongelrese jongens en meisjes, die een centje 
willen bi jverdienen.  

Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel erva-

ring met kinderen vanaf 1,5 jaar. Mijn naam is Sarah 

Veltman, 16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw kin-

deren 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 week en in het weekend kunnen op-

passen. 

Bel of WhatsAppt u mij op: 06-21347797 

Hulp tegen een kleine vergoeding. 

Heb je moeite met het maken van huiswerk, leren en/of 

het begrijpen van de lesstof? Dan kan ik je vast helpen! 

Ik ben Lisa de Beijer, 16 jaar en zit in 4 gymnasium van 

het Lorentz Casimir Lyceum; ik volg de profielen NT en 

NG, Cambridge Engels en informatica. 

Graag kom ik kennis maken en kijken wat ik voor jou 

kan betekenen. Bel of mail naar 06 -11 52 971 of  

lisa.debeijer@gmail.com. 

Beste Ouders, 

Wilt u graag een keertje samen uit? Dan wil ik met veel 

plezier op uw kind(eren) passen! 

Mijn naam is Amber Nuijts, ik ben 16 jaar oud, zit in 5 

vwo van het Lorentz Casimir Lyceum en woon in de 

wijk Beauregard. 

Ik ben dol op kinderen, de leeftijd maakt niet uit! 

Gezellig knutselen, voorlezen en dan naar bed brengen, 

dat doe ik allemaal met plezier. 

En ik kan ook nog eens hele lekkere pannenkoeken bak-

ken ;) 

 

Bel mij op het nummer: 040-2110322 

Of stuur een mailtje naar: a.nuijts@gmail.com. 
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Het voorjaar is begonnen, een heerlijke tijd om te 

genieten van de natuur. Weet u hoe belangrijk de 

bij hiervoor is? En wilt u dit met anderen delen? 

Dit kan met de cursus bijenleermeester, u leest er 

op deze pagina alles over! 

Cursus Bijenleermeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het Groendomein Wasven is het initiatief ont-

staan voor een bijenwerkgroep. Deze groep heeft tot 

doel het behoud van bijen in het Wasven en heeft be-

trekking op zowel de honingbij als de wilde bij, de leef-

omgeving van bijen en bijeneducatie. Het Wasven is in 

omschakeling naar biologisch imkeren en geeft ‘bijles’ 

aan scholieren op het LCL. De werkgroep is op zoek 

naar vrijwilligers die mee willen helpen met het organi-

seren van deze activiteiten. Alle vrijwilligers krijgen een 

professionele cursus bijenleermeester aangeboden. De 

praktijkcursus bestaat uit acht zaterdagochtenden. Het 

Wasven biedt de cursus aan voor € 10,- (normaal 175 

euro) inclusief certificaat. 

Interesse om mee te doen met de bijenwerkgroep? 

Meer informatie is te vinden op www.wasven.nl. Aan-

melding via bijenwerkgroep@wasven.nl of 06-

44716981 (Wil Brans). 

 
Natuurthema-avond: Boerderijbios 

Deze avond gaan we kijken bij de vijver of er al wat 

levends rondzwemt. Dus lamp meebrengen en laarzen 

aan! Ook gaan we kennis maken met: De Natuurstoel! 

Hier kun jij jouw natuurverhaal vertellen en kunnen wij 

jouw verhaal met eventueel beelden ondersteunen. 

En we gaan een hele mooie natuurfilm bekijken. We 

drinken ook nog een bekertje bosthee. Kom je ook ge-

zellig? Het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar, de entree 

is € 2, - per kind het is van 19.00 uur tot 21.00 uur. 

Natuurlijk dineren: Van kop tot kont 

 

 

 

 

 

 

 

De Wasvenboerderij staat voor verantwoord lekker 

eten. In de reeks “Natuurlijk dineren” laten we je proe-

ven hoe bijzonder dat kan zijn. Om de drie weken staat 

het wisselend weekmenu in het teken van een bijzon-

der thema. Laat je verleiden met verrassend verant-

woorde gerechten. 

Tijdens het themaweekend van 31 maart tot en met 2 

april is dit het ‘dineren van kop tot kont’. 

Biologisch varkensvlees is wel zo verantwoord. Zeker 

als het ook nog uit de streek komt zoals van 'de Blije 

Big'. Maar wat te doen met de incourante delen van het 

varken zoals de wang, nieren, hiel en oren? Die zijn 
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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 

Natuurthema-avond voor kinderen: Boerderijbios 31 maart, 19:00 in De Schop en buiten 

Natuurlijk dineren: Van kop tot kont 31 maart, 1 & 2 april in de Gasterij 

Bakmiddag: Beestenboel 19 april, 13:30 uur in De Schop 

Natuurlijk dineren: Dineren uit de natuur 20, 21 & 22 april in de Gasterij 

Expositie: Schilderijen van Jan Speek Tot en met 30 april, De Overloop 

http://www.wasven.nl/
mailto:bijenwerkgroep@wasven.nl
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ook verdraaid lekker, helemaal als ze klaargemaakt 

worden op onze 'Green Egg'. 

Op zaterdag start de avond om 18.00 uur met een in-

spirerende presentatie door Nol van Rijssel van 'de 

Blije Big' en een proeverij van bijpassende amuses. De 

interactieve presentatie loopt over in een heerlijk drie-

gangendiner met het vlees van 'de Blije Big' in de 

hoofdrol. Nieuwsgierig? Een week voor aanvang maken 

we het themamenu bekend via de website of neem de 

proef op de som en laat je verrassen. 

We raden aan te reserveren via gasterij@wasven.nl of 

040-7870707. De bijzondere ingrediënten zijn tijdens 

het themaweekend ook in onze winkel verkrijgbaar, 

zodat je ook in eigen keuken lekker verantwoord aan 

de slag kunt. 

Bakmiddag voor kinderen: Beestenboel 

Elke tweede woensdag van de maand kunnen kinderen 

onder leiding van de Wasvenbakkers zelf iets lekkers 

bakken op het Wasven. De Bakmiddag is voor kinderen 

van 6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen is het echt 

nog te moeilijk. Naast de bakkers zijn er altijd meerde-

re vrijwilligsters aanwezig om de kinderen te begelei-

den. 

Op woensdag 19 april is het thema Beestenboel. Van 

misbakseldeeg maken we allerlei dieren. Tijdens het 

bakken, spelen we een spel buiten. 

Wil je meedoen? Schrijf je dan van tevoren in door een 

mailtje te sturen naar winkel@wasven.nl. Breng de 

bevestiging van je inschrijving mee als je komt bak-

ken. Ben je ingeschreven, maar kan je per ongeluk 

toch niet naar de bakmiddag komen, bel ons dan even 

(tel. 040-7870708). Dan kan er nog iemand van de 

wachtlijst meedoen! 

De bakmiddag wordt gehouden in de Schop, dat is de 

schuur bij de Wasvenboerderij. We beginnen om 13:30 

uur en om 15:00 uur zijn we klaar.  

Meedoen kost € 4,00 per kind. 

Natuurlijk dineren: Uit de natuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de reeks “Natuurlijk dineren” laten we je proeven 

hoe bijzonder verantwoord lekker eten kan zijn. Tij-

dens het themaweekend van 20 tot en met 22 april is 

dit het ‘dineren uit de natuur’. 

Planten en kruiden uit de natuur werden vroeger ge-

bruikt als aanvulling op het dagelijks eten. We willen 

het wildplukken niet stimuleren (anders blijft er geen 

natuur meer over!), maar je wel laten proeven van de 

gezonde wilde groenten van vroeger. 

Op zaterdag start de avond om 18.00 uur met een in-

spirerende presentatie door natuurkenner Jules Faber. 

De presentatie loopt over in een heerlijk driegangen-

diner. 

Expositie: schilderijen van Jan Speek 

Tot en met zondag 30 april zijn er op de overloop van 

de Wasvenboerderij schilderijen te bezichtigen van Jan 

Speek. Jan is geboren in Tongelre en woont in Geldrop. 

Jan vertelt: “ik begon 26 jaar geleden met het volgen 

van lessen in tekenen en schilderen. Het groeide uit tot 

een grote hobby waarin ik me creatief kan uitleven. 

Mijn stijl van schilderen is figuratief, expressionistisch. 

Mijn schilderijen zijn uitbundig en kleurrijk. Vooral 

bloemen zijn voor mij een onuitputtelijke inspiratie-

bron, een ode aan schoonheid, vormgeving en kleur. 

U kunt de expositie bekijken tijdens openingstijden van 

de Gasterij. 

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 laat-

ste (bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid. 

 

INFORMATIE VAN HET MACULA-CAFÉ 

Dinsdag 28 maart is er weer het maandelijkse 

Macula-café voor mensen met de oogaandoening 

MaculaDegeneratie.  

Deze middag komen een psycholoog en een 

maatschappelijk werker van Koninklijke Visio. Zij bege-

leiden mensen die problemen hebben met de accepta-

tie van hun handicap en niet goed weten hoe ze een en 

ander een plaats kunnen geven in hun leven. 

Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyc-

kenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).  

Van 14.00-16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.  

De toegang is gratis. 

Informatie: Lia Gelten 040-2833448 of Mieke Gruintjes 
040-2489382. 
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OPEN DAG SCOUTING GRAAF FOLKE 

BERNADOTTE, GROEP II EINDHOVEN 

Beleef zaterdag 25 maart Scouting! Dan heeft scouting 

Graaf Folke Bernadotte een open dag. Van 13:00 uur 

tot 16:00 uur kan 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! 

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 zater-

dagmiddagen, dan is dit een mooie mogelijkheid om 

kennis te maken. 

Nog even de feiten: 

Wat: Open dag scouting GFB 

wanneer: zaterdag 25 maart 

hoe laat: vrije inloop van 13:00 tot 16:00 uur 

voor wie: jongens tussen 5 en 18 jaar 

waar: Van Oldebarneveltlaan 1a ( naast de ingang van 

de rioolwaterzuivering) 

Meer informatie: www.gfb2.nl 
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INTERACTIEVE LEZING ENER-

GETISCH LICHAAMSWERK 
Energetisch lichaamswerk kan 

je helpen om stress- en span-

ningsklachten te verminderen. 

En het draagt bij aan meer zelf-

vertrouwen en plezier. Vrijdag 

24 maart vertelt Jasmin Voge-

ley in de Bibliotheek Eindhoven 

hoe energetisch lichaamswerk 

werkt en laat ze je enkele prak-

tische oefeningen ervaren.  

Voel je tijdig aan wanneer je accu 

leegloopt? Energetisch lichaams-

werk helpt je jezelf beter te leren 

kennen. Via energetisch lichaams-

werk maak je contact met je le-

vensenergie. Je voelt enerzijds 

waar het lekker stroomt en ander-

zijds ervaar je waar spanningen en 

blokkades in je lichaam zijn. 

Je lichamelijke en psychische wel-

bevinden zijn met elkaar verbon-

den. Vanuit dit inzicht kun je nieu-

we keuzes maken die beter bij jou 

passen. Bijvoorbeeld: vaker gren-

zen stellen, krachtiger opkomen 

voor je eigen behoeften en verlan-

gens of meer tijd nemen voor rust 

en ontspanning als dat nodig is 

voor je welbevinden. 

Jasmin Vogeley is opgeleid tot psy-

chologe met een aanvullende studie 

energetisch lichaamswerk. Na 16 

jaren in de welzijnssector te heb-

ben gewerkt, heeft zij afgelopen 

jaar de overstap gemaakt tot zelf-

standige trainer en coach met een 

eigen praktijk in Best, VoluitZijn. 

Praktische informatie 

De interactieve lezing over energe-

tisch lichaamswerk is vrijdag 24 

maart van 10.30 – 12.00 uur in de 

Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 

22. Toegang is gratis, maar meld je 

wel vooraf aan via:  

www.eventbrite.nl en zoekt u op 

energetisch lichaamswerk. 

 

WORKSHOP E-BOOKS LENEN 

IN DE WITTE DAME 

Steeds meer mensen lezen boe-

ken digitaal. Met een collectie 

van meer dan 10.000 e-books 

heb je bij de Bibliotheek Eind-

hoven volop keuze. Maar dan 

moet je wél weten hoe je een e-

book moet lenen en hoe je deze 

kan lezen op een e-reader of 

tablet. Daarom organiseert de 

bibliotheek op donderdag 23 

maart een gratis workshop e-

books lenen. 

De workshop is interactief. Dit be-

tekent dat er niet alleen uitleg 

wordt gegeven, maar dat je ook 

meteen zelf actief aan de slag gaat. 

Zo weet je zeker dat je na afloop je 

e-reader of tablet de baas bent. 

Tijdens de workshop krijg je een 

demonstratie en algemene uitleg 

over e-books, maak je kennis met 

de collectie en online catalogus van 

de Bibliotheek, leer je over de ver-

schillende manieren waarop je e-

books kan lezen én krijg je volop 

tips & trucs. 

De workshop is gratis. Let wel: al-

leen leden van de bibliotheek heb-

ben toegang tot de e-books collec-

tie. Neem dus je pasje mee. Omdat 

het interactief is, raden we aan een 

eigen e-reader, tablet of laptop 

mee te nemen. 

Praktische informatie 

Workshop e-books lenen, donder-

dag 23 maart van 13:30 tot 15:00 

bij de Bibliotheek Eindhoven, 

Emmmasingel 22. Deze workshop 

is gratis.  

Wel aanmelden via:  

www.eventbrite.nl  en zoekt u op e-

books lenen. 

Elke dinsdag- en zaterdagmorgen is 

van 11:00 tot 12:00 in de Biblio-

theek Eindhoven het Digitaal café 

en op dinsdagmiddag van 14:00 tot 

15:30 uur in het bibliotheekpunt ’t 

Hazzo in Waalre. Ook hier kan je 

terecht voor vragen over e-books. 

Het is gratis en laagdrempelig.  

 

DIGITAAL GEREEDSCHAP OM 

JE STAD MEE TE BESTUREN 

De Nederlandse hacker Denis 

Roio, beter bekend als Jaromil, 

maakt gereedschap voor de 

burgeractivist van nu. Donder-

dag 23 maart vertelt hij over 

zijn project bij de Bibliotheek 

Eindhoven.  

Meepraten, meedenken en meebe-

palen; welke instrumenten kan je 

daar tegenwoordig voor gebruiken? 

Hoe werken ze? En voor wie? De 

belangrijkste vraag die Jaromil deze 

avond stelt is: hoe kunnen we het 

digitale gereedschap voor de bur-

geractivist inzetten in Eindhoven? 

Jaromil spreekt tijdens deze avond 

over het Europese project D-Cent, 

een verzameling online hulpmidde-

len voor nieuwe vormen van stede-

lijke democratie. 

Denis “Jaromil” Roio is CTO en me-

de-oprichter van de Dyne.org 

think&do tank. Dyne.org is de 

thuisbasis van een gemeenschap 

van digitale kunstenaars, kritische 

makers en gratis softwareontwikke-

laars met een sterke focus op algo-

ritmische soevereiniteit, decentrali-

satie en onafhankelijke media prak-

tijken. 

Een stad zo slim als haar bewo-

ners 

Deze lezing is onderdeel van de 

reeks ‘Een stad zo slim als haar 

bewoners’. Hierin zoomt een voor-

aanstaande spreker in op steeds 

een ander aspect van die slimme 

samenleving. Na de lezing gaat de 

Jasmin Vogeley 

https://energetisch-lichaamswerk.eventbrite.nl
https://energetisch-lichaamswerk.eventbrite.nl
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spreker met het publiek in gesprek over wat het centra-

le aspect voor Eindhoven kan betekenen. 

DATAstudio Eindhoven 

De lezingenreeks wordt georganiseerd door de DATA-

studio Eindhoven, een initiatief van de gemeente Eind-

hoven en Het Nieuwe Instituut dat onderzoekt hoe de 

slimme stad een slimme samenleving kan worden. 

Praktische informatie 

De lezingenreeks ‘Een stad zo slim als haar bewoners’ 

vindt plaats in de Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 

22. 

De lezing ‘Digitaal gereedschap om je stad mee te be-

sturen’ door Jaromil is op donderdag 23 maart, van 

19.30 – 21.30. Entree is gratis, maar meld je wel voor-

af aan via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-digitaal-

gereedschap-om-je-stad-mee-te-besturen-

31680920486  

De spreektaal is Engels.  

 

ORGANISEER OOK EENS EEN ZONNE-

BLOEMWEDSTRIJD!!! 

Sinds een aantal jaren organiseer ik jaarlijks een zon-

nebloemwedstrijd voor mijn kinderen, kleinkinderen en 

hun vrienden.  Begin maart koop ik een paar pakjes 

zaad en zaai dat in bakjes voor het raam. Begin april 

deel ik de plantjes uit aan iedereen die mee wil doen. 

We hebben een zonnebloemapp en daarop worden ad-

viezen, vooral negatieve, gegeven  en houdt iedereen 

elkaar op de hoogte over de groei van de zonnebloem. 

Aan het einde van de zomer nodig ik alle deelnemers 

uit en vindt de prijsuitreiking plaats. Tegen die tijd tim-

mer ik samen met de kleinkinderen, van oud pallethout, 

een podium in elkaar. Omdat er veel categorieën zijn, 

grootste bloem, hoogste bloem, aantal bloemen, dikste 

stam enz., heeft bijna iedereen prijs. 

Behalve  dat het organiseren van zo’n wedstrijd zorgt 

voor veel hilariteit, zorgen de bloemen voor een fleurige 

tuin en de vogels vinden de pitten een lekkernij.  Je 

kunt zo’n wedstrijd organiseren voor je kinderen, bu-

ren, collega’s, vrienden, familie enz. Het aantal deelne-

mers kan variëren van 2 tot ….. onbeperkt. De kosten 

zijn minimaal. 

Zonnebloemzaad is bij elk tuincentrum en bijna alle 

supermarkten te koop. De maximaal te bereiken hoogte 

staat op het zakje vermeld. Dus let er op dat u de 

hoogste neemt.  

Het is zeker niet mijn bedoeling om Jeroen Soontiëns 

met zijn tuintip van de maand in de wielen te rijden 

maar dit wilde ik even kwijt. Bovendien zou het toch 

mooi zijn als er begin augustus overal in Tongelre zon-

nebloemen verschijnen!! Wist u dat 1 mei behalve de 

dag van de arbeid ook de internationale dag van de 

zonnebloem is? 

Wordt uw zonnebloemwedstrijd ook zo’n succes, laat 

het ons weten. Wij zullen er verslag van doen in Rond ’t 

Hofke. 

Veel succes. 

Jos Rovers 

Trotse winnaars van eerdere zonnebloemwedstrijden. 
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Spooroverlast? 
 

ALLE KLACHTEN MELDEN! 
 
Ruim 50 buurtbewoners hebben vorig jaar gereageerd op de oproep van de werkgroep Spooroverlast 

Tongelre om klachten en overige opmerkingen over geluids- en trillingsoverlast door treinverkeer te 

melden. Tijd dus om u te informeren over wat er zich in de tussentijd heeft afgespeeld. 

 
Korte terugblik 

Sinds het plaatsen van de geluidsschermen bij beide spoortrajecten in Tongelre ervaren meerdere bewoners een 

verandering van geluid en trillingen in de woning. Op meerdere plaatsen wordt ook schade aan de woning ge-

meld. De inventarisatie van de klachten en overige opmerkingen is aan wethouder Visscher aangeboden en enke-

le maanden later in aanwezigheid van een trillingsexpert besproken. ProRail was tijdens deze bijeenkomt helaas 

de grote afwezige. Het verslag van deze bijeenkomst is nog niet vastgesteld, maar zodra dat beschikbaar komt, 

krijgen de mensen die zich bij de werkgroep hebben gemeld dat per mail toegezonden. Op 6 maart 2017 is de 

werkgroep vertegenwoordigd bij een werkbezoek van mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu om aandacht te vragen voor de problematiek in Tongelre. Ook daarover ontvangt men nadere informatie. 

 
Niets aan de hand 

ProRail geeft aan dat er wat hen betreft niet zoveel aan de hand is in Tongelre. Zij ontvangen nauwelijks klachten 

van omwonenden. Onze inventarisatie telt blijkbaar niet mee. De gemiddelde wachttijd voor het spoor zou niet 

zijn toegenomen. Dat we vaker voor een gesloten overweg staan en dat daarmee volgens ons ook de bereikbaar-

heid door hulpdiensten in het gedrang komt, telt blijkbaar ook niet mee. 

 
Daarom roepen wij u op om alle klachten en opmerkingen over geluidsoverlast, trillingsoverlast, wachttijden voor 

de spoorovergang etc. etc. zelf bij ProRail te melden. Zeker nu de omleidingsroute van de Betuwelijn was gestart 

en recentelijk bekend is geworden dat de werkzaamheden veel langer gaan duren dan gepland. Wij vragen u met 

name in de periodes van de aangekondigde omleidingen bij beide spoortrajecten alle klachten en opmerkingen 

bij ProRail te melden.  

Voor de komende periode zijn omleidingen voorzien in de periodes 18 – 26 maart, 24 – 30 april,  

25 mei – 5 juni en 10 - 11 juni.  

 
Ook wil de werkgroep graag op de hoogte blijven van de ervaringen en wij stellen het op prijs als u ons daarover 

een mailtje stuurt op: spooroverlast@gmail.com. U kunt uw schriftelijke reactie ook afgeven op het adres 

Merckthoef 7 of Tongelresestraat 466. 

 
Informatie voor bewoners 

Als er belangstelling voor is, wil de werkgroep een informatiebijeenkomst voor bewoners organiseren om u uitge-

breider te informeren over de inhoud van de gesprekken met de gemeente en de mening van de trillingsexpert. 

Heeft u daar interesse in, stuur dan een mail naar spooroverlast@gmail.com.  
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BEGIJNENHOFGESPREKKEN 

Lezing en gesprek met: René Gro-
tenhuis over: 

GELOVEN IS DOEN 

Op zondag 9 april van 10.30 tot 

12.30 uur in De Herberg op het ter-

rein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 

5632 KB, Eindhoven.  

God bestaat niet, dat is wat veel 

mensen zeggen. Maar we zien ook 

dat mensen om religieuze motieven 

verbinding zoeken, zich inspannen 

voor een rechtvaardige samenle-

ving, en zich verzetten tegen het 

kwaad in zijn veelkoppige gedaan-

te. Dietrich Bonhoeffer zei: het gaat 

om bidden en het goede doen. Ora 

et labora. 

René Grotenhuis (1951) was direc-

teur van ontwikkelingsorganisatie 

Cordaid; momenteel is hij onder 

meer als onderzoeker verbonden 

aan de Universiteit van Utrecht. 

De toegang is gratis, er is een col-

lecte voor de kosten. Die kosten 

zijn rond €5,- p/p 

Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl 

o.a. 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  

Op www.begijnenhofgesprekken.nl 

vindt u meer details  en ons jaar-

programma van acht lezingen. 

 

 

DE CLOWN VOORBIJ - 
het gezicht achter de clown 
Arno Huibers 

Wat drijft een man om van de 

clown zijn levenswerk te maken, tot 

welke prijs in de liefde maakte hij 

zijn keuzes en wát als de clown in 

zijn leven voorbij is. Wie is het ge-

zicht achter de clown.  

‘De clown voorbij’ heeft zowel auto-

biografische elementen als univer-

sele thematiek. ‘De clown voorbij’-

speelt zich af in heden, verleden en 

toekomst. Acteren en clown, bewe-

ging en dans, video en geluidsdecor 

vertellen samen het verhaal. 

Het is 14 maart 2023. Een oude-

re acteur zit achter zijn bandrecor-

der zoals ieder jaar met zijn ver-

jaardag en luistert naar ingespro-

ken teksten uit het verleden. Hij 

herleest verloren gewaande brie-

ven. Zo herbeleeft hij zijn chaoti-

sche keuzes in de liefde als niet 

meer dan vluchtige passages.  

Een brief van zijn vader brengt hem 

naar zijn 24ste verjaardag toen 

alles in zijn leven veranderde.  

Hij ondergaat opnieuw zijn keuze 

voor het theater en zijn grote liefde 

voor de clown. Hij hoopt met deze 

herbeleving zijn angst voor de toe-

komst nog even voor zich uit te 

spelen. 

Data maart 2017: 10 (try-out) & 11 

(première), 17 & 18, 24 & 25, 31, 

April 2017: 1, 7 & 8, 14 & 15, 21 & 

22 

Aanvang 20.15 uur: alleen voor 

volwassenen 

Waar: Arno's Theater, Kalverstraat 

11, Eindhoven.  

Entree €13,50 (aan de kassa     

€15,-)  

Reserveren info@arnohuibers.nl (u 

krijgt een bevestiging); vermeldt 

svp naam, datum, aantal, telefoon  

Er wordt 16 keer gespeeld in Arno's 

Theater. Alleen met uw aanwezig-

heid heeft Eindhovens gezelligste 

theatertje bestaansrecht. 

Per voorstelling zijn er slechts 44 

plaatsen beschikbaar vanwege de 

grootte van het decor. 

Spel Arno Huibers / regie Geert Ni-

land / techniek Rob Bügel. 

BESTE BUURT- EN WIJK-

BEWONERS 

De bordjes die u hierboven ziet 

kunnen gebruikt worden om de so-

ciale  contacten in de wijk of straat 

te bevorderen. 

Ken je iemand in de straat of wijk 

die alleen of ziekelijk is, laat hem/

haar dan door middel van de dagen

-bordjes laten weten of alles oké is. 

Leg hem/haar uit wat de bedoeling 

is. Zet elke dag het goede bordje 

zichtbaar voor het raam zodat de 

buurtgenoten die elkaar hierover 

hebben ingelicht weten dat het 

goed met je gaat. 

Staat het verkeerde dag-bordje 

voor het raam, bel dan even aan of 

alles goed gaat met hem/haar. Zo 

ja, verander het bordje en leg uit 

waarom. Zo nee, onderneem dan 

gelijk actie. Het kan van levensbe-

lang zijn. 

De bordjes zijn door een handige 

buur makkelijk zelf te maken. Zet 

duidelijk de dag-letters op het 

bordje. (Zie voorbeeld). Ik heb hier 

al zeer goede resultaten mee ge-

boekt. Ook is het een idee om de 

buurtpreventie hiervan op de hoog-

te te brengen. Zij lopen vaak rond 

in de buurt 

en kunnen deze adressen in hun 

ronde meenemen.  

Indien er meer uitleg nodig is, of 

om andere redenen, dan kom ik het 
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Wanneer ik dit schrijf is het 21 februari. Het voelt alsof de lente al 

heel dichtbij is. Gisteravond was het regenachtig, bijna benauwd,  

ondanks dat het maar elf graden Celsius was. 

Voorjaar in de bol. 

Enkele bruine kikkers, een tiental padden en wat alpenwatersalamanders, 

hadden ook de lenteklok horen luiden en liepen al hier en daar rond om zich 

alvast voor te bereiden op het nieuwe paarseizoen. Maar ze moeten toch nog 

even geduld hebben, ondanks dat het kriebelt.  

De Tongelrese poelen worden dit jaar, hoop ik, goed bevolkt door deze amfi-

bieën. 

Poelen behoeven ook onderhoud, anders groeit het helemaal dicht met wil-

gen, berken en elzenbomen. Riet en lisdodde (rietsigaren) kunnen ook zo 

een poel in een paar jaar helemaal overwoekeren.  

Als je daar dus niets aan doet, raak je het voortplantingswater langzamer-

hand kwijt.  

Afgelopen 2 jaren is er groot onderhoud aan verschillende poelen in Ton-

gelre gedaan, wat dus ten goede komt aan deze kleine amfibieën. 

Opnieuw beginnen met de poel. 

Een poel ter hoogte van de Schuurstraat is helemaal vernieuwd omdat de-

ze overwoekerd raakte met een exoot, de watercrasulla of naaldkruid, een 

vetplantje dat uit Australië komt en zich invasief vermenigvuldigt. 

Het gedijt in verschillende milieus, zelfs onder water overleeft het koude 

periodes. Een klein stukje stengel groeit weer uit tot een plant met alle 

gevolgen van dien. Zo groet een poel uiteindelijk helemaal dicht, waardoor 

voortplanting van amfibieën bedreigd wordt.  

Hier is gekozen de poel rigoureus op te schonen en helemaal opnieuw te 

beginnen. 

Exoten in onze natuur blijven een ramp voor de ecosystemen! Geef ze 

geen kans! 

Varkensputten? 

In de Zeggen hoor je vanuit de rietvlakten vanaf februari een angstaanja-

gend gegil.  

Toen ik voor een bepaald onderzoek daar aan het struinen was hoorde ik 

in eerste instantie een keffende, jankende vos, maar daarna 

klonken er kreten en geschreeuw alsof er een varken ge-

slacht werd. 

Ah, daar is het geluid weer, het herhaalt zich steeds weer. 

Typisch de roep van een waterral, familie van het water-

hoen.  

De waterral leeft verborgen in de rietvelden. Je hoort ‘m 

wel, maar je ziet ‘m zelden. 

Waterral. 

De Varkensputten zijn naar deze vogel vernoemd. Het ge-

biedje ligt tegenover de Molen van Coll. 

Daar zitten gevaarlijke veen- of klotputten en daar leeft dus 

ook de waterral. 

Het is een mooie donkere staalblauwe vogel en de bovenzij-

de is bruin en de vogel heeft een lange rode snavel. De wa-

terral is kleiner dan het waterhoen. Hij leeft van insecten, 

visjes en waterplanten. 

Zo zijn er meer van die vogels die een verborgen leven lei-

den in het riet, maar daar kom ik een andere keer op terug.  

Met groengroet, 

Kees van Grevenbroek. 

Tongelrese  
Natuur- 
wijzer 

Waterral 

Bruine kikkeers 

Poel ter hoogte van  de Schuurstraat  
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IS DOORSLAPEN JOUW PROBLEEM? 

Je denkt bij jezelf: Waarom word ik nu weer wakker, daar gaan we weer. Ik wil gewoon kunnen doorslapen. Wat 

slaap ik toch licht altijd. Ik sprokkel mijn slaap bij elkaar, ik word steeds opnieuw wakker . . . Wat moet ik hier 

toch aan doen? Je draait en keert in je bed, moet naar de WC, gaat uit bed en weer in bed, kijkt op je telefoon of 

zet zelfs even de televisie aan. Je kijkt steeds op de klok hoe laat het is en hoe lang je al wakker bent en hoe 

lang je nog hebt om de slaap te vatten. Morgen moet je . . . . . . . . .  

Is moeilijk doorslapen eigenlijk wel een probleem? 

Wakker worden in de nacht is in principe geen probleem. Bij een gezonde 

slaap word je ook 2 á 3 keer per nacht wakker. Alleen is het verschil tus-

sen moeilijk doorslapen en een gezonde slaap dat het wakkere moment bij 

gezonde slaap maar kort duurt (1-15 minuten), dat je er geen aandacht 

aan geeft en aangenaam ontspannen blijft. Je let er dus niet op. Je aan-

dacht is bij onbenullige zaken, je bewustzijn blijft laag of neutraal. Je voelt 

je prettig en loom. Niet doorslapen is pas een probleem wanneer je er 

teveel op gaat letten, je de uitgesproken wens hebt om weer te “moeten” 

slapen en je er ongerust en boos om wordt of er heel erg je best voor gaat doen. Soms zijn er ook externe facto-

ren die je wakker maken en wakker houden. Hier geldt “wat je aandacht geeft groeit”.  

Er zijn heel veel factoren die ervoor kunnen zorgen dat je moeilijk doorslaapt. 

Je hebt pijn in je lijf (groeipijn, spier- en gewrichtspijn, hoofdpijn, buikpijn,. . .) waardoor je op een gegeven mo-

ment wakker wordt. Je kunt er niet meer van (door) slapen. Je moet (vaak) plassen, je partner snurkt, eenmaal 

wakker blijf je daar wakker van. Je hebt zorgen om de dag van morgen, zodra je wakker wordt doe je geen oog 

meer dicht. Je hebt het te warm, je wordt zwetend wakker en kan je draai niet meer vinden. Je kind heeft voe-

ding nodig in de nacht en daarna kun je de slaap niet meer vatten. Je bent gejaagd en gespannen en kunt de 

rust niet terugvinden. Je bent bang en luistert naar elk geluidje, je hebt angstige gedachten. Je hebt eng ge-

droomd en droomt deze droom steeds opnieuw, je wordt steeds wakker. Je drinkt vaak wat alcohol voor het sla-

pen en wordt steeds rond 3.00 uur wakker, enz enz. 

Niet kunnen doorslapen en (chronische) pijn 

Een doorslaapprobleem wordt ook wel verbrokkelde slaap (slaapfragmentatie) genoemd. Dit zie je veelvuldig bij 

chronische pijnpatiënten. Er wordt door de wetenschap verondersteld dat er een lineair verband is tussen pijn en 

slaapproblemen. Dus neemt je pijn toe, dan neemt je slaapprobleem toe. Toch is de hoeveelheid pijn maar ge-

deeltelijk verantwoordelijk voor je verstoorde slaap. Door slaapgebrek kunnen bepaalde hersendelen, die verant-

woordelijk zijn voor het onderdrukken van pijnervaring, aangetast worden. Je slaapstoornis leidt op deze manier 

onmiddellijk tot meer pijn en indirect tot een verhoging van de pijnervaring omdat je door slaapproblemen ook 

minder goed kunt omgaan met je pijn. De stress en waakzaamheid (verhoogde arousal) die pijnpatiënten over-

dag en ‘s nachts ervaren is misschien nog wel de belangrijkste factor voor de verbrokkelde slaap.  

Een slaapoefentherapeut kan je helpen je hoofd leeg te ma-

ken en je lichaam en geest te ontspannen. Door goede advie-

zen, heldere inzichten en logische verbanden te leren durf je 

het onderwerp “doorslapen” los te laten en kan je natuurlijke 

slaap weer terugkomen. Voor meer informatie en/of vragen 

kunt u contact met mij opnemen. 
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De praktijk voor Oefentherapie Cesar Tongelre,  
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo),  
040 2813463 e-mail info@cesar-tongelre.nl,   
wordt gerund door Marja Boerefijn.  
Naast oefentherapie kunt u ook terecht voor: 

• Adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn,  

• Bekkenoefentherapie en zwangerschapsbegeleiding,  

• Behandeling van slaapproblemen 

• Craniosacraaltherapie 

• Triggerpointbehandeling 

Iedere maand geeft zij zicht op een aandoening of klacht.  
Deze maand gaat het over Overspannen, burn-out of gewoon stress?.  
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Oplossing van vorige maand is:  
Aanbieding 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

T. de Win van de Ven 
Van Oldebarneveltlaan 

  
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 APRIL 2017 
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. 

H E R E T E M S D I E H L E N S D N I W D E 

Z E J T K I S N D N I W N E G E T N I D N E 

W E I T N A I B E W I N D D W I O N H I O E 

T I E S N W Z F D N E W W O E O D I H K H N 

N D D W E A R D D D I I E D R B E C O K D A 

T U N G I U A S N N W S N D E G A U C W N A 

H H I I S N T V D I T I E S N M D A I U I H 

W Z C D W R D S D IJ W N T I D E J N W E W D 

IJ I N A E N C G N N W U T N W D D I D E L N 

W I N E R H E W E I I H I I N E N IJ S A E I 

W I K D E K I D N V C W N I N D Z T N I V W 

D S N R O N D D I I O D W E M D E D J S R L 

E N M D D R S N R U V E R O N N W Z O L E O 

E K I S H T G D I L Z G L I W I N D A S W O 

K E T W O O N E A W I E W I N D B L O E M P 

R I V O IJ I O A L E N I N D G U R E W I N D 

L N T D W Z G S O O R D N I W N E T S O O T 

De overgebleven letters vormen EEN ZIN UIT HANS EN GRIETJE. 

MAART PUZZEL 
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BEWIND 

GURE WIND 

KOUDE WIND 

LANDWIND 

NOORDENWIND 

OOSTENWIND 

POOLWIND 

SNIJDENDE WIND 

TEGENWIND 

WERVELWIND 

WESTENWIND 

WINDAS 

WINDBESTUIVING 

WINDBLOEM 

WINDEI 

WINDENERGIE 

WINDGEVOELIG 

WINDHAAN 

WINDHOND 

WINDHOOS 

WINDJACK 

WINDKRACHT 

WINDMACHINE 

WINDMOLEN 

WINDORGEL 

WINDRICHTING 

WINDROOS 

WINDSCHERM 

WINDSNELHEIDSMETER 

WINDSTIL 

WINDSTOOT 

WINDTREEK 

WINDSURFN 

WINDVAANTJE 

WINDVLAAG 

WINDZAK 

WINDZIJDE 

WOESTIJNWIND 

IJZIGE WIND 

ZEEWIND 

ZUIDENWIND 

ZIJWIND 


