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voor in ons vocabulaire! Koningsdag wordt weer een
dag genieten, het is een vrije dag, jammer genoeg niet
voor iedereen. Er zijn altijd mensen die niet gemist
kunnen worden. Wij denken daarbij aan alle personen
die een verzorgend beroep hebben, want in zieken-,
verzorgings- en verpleeghuizen gaat het dagelijkse
werk gewoon door. Ook mensen die het openbaar vervoer mogelijk maken en het horeca personeel zijn gewoon aan het werk. Zij hebben vaak een extra drukke
werkdag omdat wij uitstapjes willen maken en op de
terrasjes verwend willen worden.

Van de
Redactie
Als u dit wijkblad ontvangt is de Paashaas weer vertrokken, de Paaseieren zijn op, de Paaslelies zijn uitgebloeid en moeten afsterven zodat ze het volgende
voorjaar weer uitbundig kunnen bloeien. Dat alles is
geweest, Pasen is voorbij. Misschien komen we in de
loop van het jaar bij het wieden in de tuin nog een té
goed verstopt paasei tegen. Dat herinnert ons dan
weer aan die gezellige uurtjes toen we met z’n allen,
groot en klein, eieren gingen zoeken en steeds enthousiast melding maakten van weer een gevonden ei!
Maar er komen nog meer gezellige dagen.
De eerste feestdag die ons nu te wachten staat is Koningsdag, op donderdag 27 april. Wat zijn we toch snel
en zonder problemen overgestapt naar deze nieuwe
naam: Koningsdag. Koninginnedag komt niet meer

Daarna vraagt op 14 mei Moederdag onze aandacht. In
de loop der jaren zijn er heel
wat speciale dagen bijgekomen, zoals burendag, lerarendag, vaderdag enz. Van al die
dagen heeft Moederdag de
oudste rechten en wordt het
meest uitbundig gevierd. Deze dag mag en kun je ook niet
vergeten, daar zorgen de winkeliers wel voor.
En tot slot nog even iets heel
anders: onze bezorgers(sters) hebben deze maand
met hun gebruikelijke enthousiasme bij u aangebeld
voor een vrijwillige bijdrage. Bent u ook dit jaar weer
gul geweest en hebt u, zoals wij gewend zijn, ons wijkblad weer financieel ruimhartig gesteund, dan zijn wij
u bijzonder dankbaar. Volgende maand hoort u van
ons of de inzamelingsactie geslaagd is.

Mocht u de bezorger(ster) gemist hebben dan kunt u
uw bijdrage overmaken op Rabobank rekening nr.
NL07 RABO 0178 2259 83 t.n.v. Wijkblad Rond ’t Hofke of de enveloppe met de bijdrage deponeren in de
brievenbus van ‘t Oude Raadhuis t.a.v. Wijkblad Rond
’t Hofke, ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
Wij wensen u een fijne Koningsdag en een gezellige
Moederdag toe!
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De redactie behoudt zich het recht voor om
zonder opgave van redenen artikelen te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.
Belangrijke telefoonnummers
Algemeen alarmnummer
112
Doktersdienst avond/nacht/weekend
0900-8861
Politiebureau Algemeen geen spoed
0900-8844
‘t Oude Raadhuis
040-2811737
Voorpagina:
Creaties uit de wolwinkel van Corine Bloemendal (zie artikel pagina 20 en 21).
Foto gemaakt door Ans Verheijen.

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.

De
Wisselpen

Graag wil ik me even aan U voorstellen. Mijn naam is Wilma van de
Looveren maar ik denk dat de mensen uit Tongelre mij beter kennen
als Wilma Giesen.
Ik ben geboren in de Locomotiefstraat en ben opgegroeid als jongste telg in een gezin van vier kinderen. Bij mijn geboorte had ik een
broer van 15 jaar, een broer van 13
jaar en een zus van 9 jaar, een
echte nakomer dus! Ons moeder
noemde mij dan ook haar "koffiezetter".
Van mijn jeugd herinner ik me
vooral dat we veel op straat speelden elke avond en vooral in de zomer was 't met de hele buurt verstoppertje, tikkertje of touwtje
springen. Tegenover ons woonde
een wat ouder echtpaar die als eerste in de straat een kleuren tv had-

den, dus gingen wij daar als kinderen voor de deur spelen totdat de
mevrouw zei dat we binnen de fabeltjeskrant in kleur mochten komen kijken.
Toen er in de Locomotiefstraat nog
geen "nieuwe" huizen stonden gingen we op 't pleintje bij de Planciuslaan knikkeren en pintollen of
knellen. Op 't marktplein gingen we
rolschaatsen en we mochten op
zondag bij Nelleke Evers wat snoep
gaan kopen. Wat een tijd was dat.
Er was ook veel commotie in de
straat toen Willem van de Moosdijk
er zijn "praktijk" had. Op zondag
stond de straat vol met busjes uit
België met patiënten die op wonderbaarlijke wijze "genezen" weer
terug gingen naar Belgie

Op zaterdagmiddag was 't scouting,
als kabouter en later als gids op de
zolder van de jongensschool aan de
Hofstraat. Toen ik de gidsen ontgroeit was ben ik zelf leidster geworden, een hele leuke tijd.
Alleen was het probleem dat we
i.v.m.
brandgevaar
niet meer op de zolder van de jongensschool onze activiteiten mochten doen,
dus zijn we van 't ene
in 't andere lokaal
terecht
gekomen.
Van 't Oude Raadhuis
naar 't Karregat en
vervolgens
hebben
we ook nog een hele
tijd in een klaslokaal
van de kleuterschool
gezeten die inmiddels
leegstond!
"'t Karregat" daar heb
ik menig uurtje doorgebracht, wat een
gezellige tijd was dat
zeg! Aan de bar wat
drinken een concert
bijwonen of wat denk
je van carnavallen!!!!
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Met veel plezier denk ik daaraan
terug. 't Was ook in ‘t Karregat
waar ik mijn eerste liefde tegenkwam: Paul Klumpkens. Na 1,5 jaar
verkering zijn we getrouwd en in de
Hofstraat gaan wonen waar ook
onze dochters Eva en Anne zijn geboren. Tot mijn grote verdriet werd
Paul ernstig ziek en heeft hij maar
32 jaar mogen worden. Er volgden
twee jaren van vallen en opstaan
maar vooral de kinderen hebben
mij er doorheen geholpen.
Na 2 jaar kwam ik mijn huidige
man tegen met wie ik nu al 24 jaar
samen ben waarvan 18 jaar getrouwd. Toen wij gingen samenwonen wilde ik heel graag in Tongelre
blijven wonen zodat de kinderen
naar hun vertrouwde school konden
blijven gaan en hun eigen vriendinnetjes konden houden. Alhoewel
mijn partner uit Helmond komt had
hij hier gelukkig helemaal geen
moeite mee en begonnen wij een
nieuwe start in de Monarchstraat
waar we nu al bijna 23 jaar met
veel plezier wonen. Aangezien hij
ook kinderen heeft (wel 4!) kun je
je voorstellen wat een gezellige
boel het bij ons is. We zijn inmiddels verrijkt met 6 kleinkinderen,
dus met feestdagen, als iedereen er
is, staan er twee kinderstoelen aan
tafel en een box in de kamer en
verder veel speelgoed. We genieten
dan volop van ons drukke maar o
zo leuke gezin!
Omdat mijn man een bakkerij in
Helmond heeft zijn we daar dan ook
vaak te vinden en werk ik enkele
dagen per week in de winkel wat
heel gezellig is. We hebben ons ontwikkeld tot een bakkerij waar behalve brood en banket ook veel
hartige dingen worden verkocht en
zijn we bekend om onze heerlijke
high tea die we al twee keer hebben
mogen maken voor de Zonnebloem
die dan genuttigd wordt in 't gezellige buurthuis ORKA.
Nu de kinderen de deur zijn uitgevlogen genieten we nog steeds volop van de kinderen, kleinkinderen
en elkaar. We gaan graag een dagje naar de sauna of een weekendje
weg.
Ik wil graag alle medebewoners van
't o zo gezellige Tongelre een hele
fijne zomer toewensen.

Even voorstellen:
Ik ben Joyce van Laarhoven en zit bij jullie om de
hoek op het terrein van Sectie C waar ik een gezellige
kleine keuken heb.

Op de laatste Dutch Design Week had ik een leuke
kraam, waar veel mensen enthousiast reageerden. Dit
was erg leuk om mee te maken. Als je er toen ook
bent geweest, dan hoop ik dat het ook lekker heeft
gesmaakt!
Genoeg gepraat, tijd om te proeven! Kom gezellig
langs zou ik zeggen. Ik ben er iedere dinsdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur.
Bellen kan natuurlijk ook, ben overdag bereikbaar op
06 8307 0939. En via mail op joyce@enjoyce.info.

STEUNPUNT VOOR
UITKERINGSGERECHTIGDEN
Hier maak ik lekkere Indonesische gerechten. De recepten hiervan heb ik uit eigen kookervaring en van
mijn familie.

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft
informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken
heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid
of bijstand.

Op het terrein moet je dan achterin bij Hal 8 zijn. De
bedrijven in deze hal weten snel dat ik aan het koken
ben. De geur van de kruiden zijn hier de ‘boosdoener’
van.

De regelgeving over bovengenoemde onderwerpen is
ingewikkeld en roept bij veel mensen allerlei vragen
op. Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet,
WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet (bijstand).

Je kunt de gerechten op het terrein ophalen, maar ik
kan ze ook bezorgen. Alle details hiervoor staan op
www.enjoyce.info.
Dus als je lekker en ECHT Indonesisch eten wilt, dan
ben je bij mij aan het goede adres. Zoals: Ayam Betawi (kipfilet in ketjap), Sateh met pecel (zelfgemaakte
pindasaus), Ikan Bumbu Bali (visfilet met Balinese
kruiden). De Nasi en Bami Goreng zijn door de kruiden
en verschillende ketjaps ook lekker van smaak.
Als je wilt kan ik al vanaf 4 personen een kookworkshop organiseren. Je leert hier zelf om leuke gerechten te maken en het is ook nog eens erg gezellig!

Wat kunnen wij voor u doen?
 het geven van informatie
 hulp bij het invullen van formulieren
 voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV
 het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
 het indienen van klachten
 hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het
UWV en/of zitting van de rechtbank
 het voorbereiden op een gesprek bij het UWV Werkbedrijf of de gemeente
 het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
 het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima.
Het spreekuur is op maandag t/m donderdag van 9.30
uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt maken dient
u telefonisch een afspraak te maken.
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke
organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn
dan ook geen kosten verbonden aan onze adviezen.
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
Telefoon: 040-2455300
(ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur)
Website: www.steunpuntuitkeringen.nl
E-mail: steunpuntuitkeringen@hetnet.nl
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond
‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve
kerkelijke tekst geplaatst.

.

Info met betrekking tot Kerkberichten



Overzicht diensten:
 St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
 Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdagmorgen een Eucharistie viering om 9.00 uur waarna
koffie/thee in het kerkwijkcentrum
 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 (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.
KNOOPPUNTEN voor ONDERWEG
Door Wim van de Wiel
Ieder die “Rond ’t Hofke” woont en
dit blad in de bus ontvangt, weet
waar ’t kapelleke staat. Je loopt er
misschien regelmatig binnen, zet
de tijd even stil en brandt er een
kaarsje. Straks op de eerste zondag in mei komen velen hier weer
bijeen.

Maar heb je al eens over de grens
van Oud Tongelre heen gekeken?
Want in Brabant tref je vele veldkapellen aan, grotere of kleinere
bedehuizen, wegkruisen of zgn.
keskes, kleine bouwwerkjes met
een heiligenbeeld.

Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.

.
Familiebrichten:

Uitvaarten:
10 maart Mia Jacobs – van de Looij 92 jaar
16 maart Nico Huiskes 87 jaar
18 maart Toos Kox – Bogers 91 jaar
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

Ik nodig u uit voor een Maria-tocht
in de naaste omgeving naar Riel,
Mierlo, Breugel, Son en Woensel,
en dan weer terug naar Tongelre.
Heel recent, in 2008, hebben de
bewoners van buurtschap RIEL,
één van de Zesgehuchten, een
“keske” geplaatst. Hiermee gaan
de initiatiefnemers terug naar een
15-eeuwse kapel die aan het kerkepad naar Hoog-Geldrop stond.
Een tegeltableau, voorstellend de
zeven smarten van Maria, nodigt
uit om een moment stil te staan bij
enkele ingrijpende momenten uit
Maria’s leven, zoals de kruisdood
van haar zoon.
Net buiten de dorpskern van MIERLO aan de Bekelaar staat een Mariakapel. In 1951 gebouwd door de
inwoners ter nagedachtenis aan
twee dorpsgenoten, omgekomen
tijdens de oorlog bij de aanleg van
de Birma-spoorlijn én uit dankbaarheid voor de behouden terugkeer
van 67 soldaten vanuit voormalig
Nederlands-Indië.
In BREUGEL aan “de Kuilen” naast
huisnummer 3, treffen we een intieme kapel met een stralende Maria uit Beauraing: De bekroning van
de ijver van de plaatselijke boerenbond voor de herbouw van een kapel, die in 1946 opgetrokken was
door het Brabantse studentengilde
van Onze Lieve Vrouw, maar helaas in 1970 moest wijken voor een
nieuwe wegenstructuur in het dorp.
Aan de Beverlaan 3a in SON staat
een imposante vredes- of bevrijdingskapel uit 1951. Een plaquette
op de altaarvoet zegt genoeg:
“Moeder wij bedanken u voor uwe
bescherming”. Mooi en sprekend

Rond ‘t Hofke 7

zijn de glas-in-loodramen en misschien meer nog de beeltenis van
Maria in opalineglas.

In Nieuw-WOENSEL aan de Fakkellaan staan we voor een moderne,
lichte kapel uit 1991: “Koningin van
de Vrede”. Een roep om vrede tussen de val van de Berlijnse muur
en de eerste aanzet tot de oorlog in
de Balkan.

Uiteindelijk komen we weer thuis in
TONGELRE. Al deze kapellekes worden dagelijks goed onderhouden en
in de zomermaanden komen hier
Maria-vierders bijeen voor gebed
en bezinning. Op bepaalde momenten, zeker op knooppunten van het
leven is het goed om thuis te komen bij “Moeder” of bij een persoon, die jou ruimhartig omarmt.
Ik wens ons een mooie tocht door
het leven.

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Protestantse Wijkgemeente
Eindhoven-Zuid
Twitter: ProtestantEindhoven

KERKDIENSTEN EINDHOVEN ZUID
Zondag 23 april
Zondag 30 april
Zondag 7 mei
Zondag 14 mei
Zondag 21 mei
Donderdag 25 mei
Zondag 28 mei
Zondag 4 juni

om
om
om
om
om
om
om
om

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

dominee
dominee
dominee
dominee
dominee
dominee
dominee
dominee

Tineke Boekenstijn
Tineke Boekenstijn
Elbert Grosheide
Elbert Grosheide
Tineke Boekenstijn
Tineke Boekenstijn
Tineke Boekenstijn
Tineke Boekenstijn

Jeugdkerk
Avondmaal
Jeugdkerk
Hemelvaartdag
Jeugdkerk
Pinksteren, Avondmaal

Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Twee maal per maand is er jeugdkerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Deze zondagen staan aangegeven met “Jeugdkerk”.
Bij de viering van 7 mei: Bijbel en geweld
Regelmatig duikt het op in de media en in gesprekken: “De Bijbel is een gewelddadig boek”. Met name in de discussies over het beroep op de Koran door geradicaliseerde moslims wordt gesteld dat er ook Bijbelboeken zijn
waarin het geweld in de naam van God de boventoon lijkt te voeren. Een aantal gemeenteleden heeft geopperd
hieraan aandacht te schenken. Daarom willen wij, predikanten van Eindhoven Zuid, dit graag op 7 mei in de
kerkdienst aan de orde stellen en op 9 mei op een gespreksavond.
Leesstof bij de themadienst van 19 maart
“Vrijheid en verantwoordelijk handelen”
Degenen die zich willen verdiepen in de leesstof die mede bepalend was voor de totstandkoming van de themadienst “Vrijheid en verantwoordelijk handelen” van 19 maart kan deze vinden op de website van de Protestantse
Gemeente Eindhoven (www.pkn-eindhoven.nl) onder diaconie/klokkenluider/R&E/activiteiten.
Museumbezoek “Maria” zondag 30 april
Op dit moment is in het Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over “Maria”. Leo Steinhauzer en Tineke
Boekenstijn gaan daar op zondag 30 april naar toe. Ze vertrekken na afloop van de dienst in de Ontmoetingskerk
naar Utrecht. Afhankelijk van het aantal personen dat mee wil, gaat de reis per auto of met de trein. Kosten van
vervoer en toegang tot het museum zijn voor eigen rekening. Al je mee wilt, geef je dan op bij ds. Tineke Boekenstijn. Email: t.c.m.boekenstijn@planet.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
Onderstaande foto is van de bloemschikking
van 19 maart. Bij de schikking hoort het gedicht ernaast.
sta in je kracht
neem
van het levende water
dat geboden wordt
levenskracht
gegeven
uit liefde
die opricht
om te staan in je kracht
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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.
Omdat er momenteel nog geen wijkagent is, is het niet
zeker of het spreekuur door kan gaan.

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.

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 en hulp bij het invullen van formulieren
en 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 ‘t Oude Raadhuis waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch
bereikbaar op dit uur: telefoon 040 2811737.
Via de beheerders van ‘t Oude Raadhuis kunt u ook
altijd een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.

FIETSTOCHT VOOR JONG EN OUD
Zondagmiddag 23 april
Aanmelden en vertrek tussen 13.00 en 13.30 uur
't Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 - Eindhoven
Deelname € 1,50 p.p.
Kinderen t/m 13 jaar gratis.

Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,50
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.

Fietsroutes van 15 of 25 km
Tijdens de rit zijn er foto-opdrachten en zullen er
spelletjes worden gedaan.
Voor vragen en/of telefonische aanmelding:
0655182858

TANDEMTOCHT VOOR BLINDEN EN
SLECHTZIENDEN
Donderdag 11 mei 2017 van 12.30 tot 16.30 uur.

De kosten voor deze tandemtocht bedragen
€ 3 p.p. (begeleiders mogen gratis mee).

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 om 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!

Service Punt Oude Raadhuis

U mag met uw eigen partner fietsen, maar onze vrijwilligers zijn ook enthousiast om gezellig met u een
leuke fietstocht door het Brabantse land te maken. We
starten om 13.00u bij "t Oude Raadhuis, 't Hofke 15
Eindhoven.
De tandems worden, indien nodig, door
't Oude Raadhuis gehuurd.
Als je zelf een tandem hebt mag je die natuurlijk
ook gebruiken.
Wij zullen zorgen voor een hapje en een drankje en na
terugkomst gezellig de tocht evalueren.
Tot 6 mei aanmelden bij
Henri van Vroenhoven
Tel. nr. 06 55 18 28 58
E mail henri.van.vroenhoven@on.nl
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AVONDWANDELVIERDAAGSE
TONGELRE
WE GAAN WEER WANDELEN!!!!
De 21e Avondwandelvierdaagse door ons mooie Tongelre.
Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen en de kuiten gesmeerd?
‘t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder auspiciën van de
Koninklijke Wandel Bond Nederland

van maandag 15 tot en met donderdag 18 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 heeft gewandeld en minimaal
5 km per avond heeft 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 10 mei vanaf 18.00 uur € 3,50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij ‘t Oude Raadhuis.

DOE MEE!

GEZELLIGE AVOND MET FILM
EN HAPJES
Op vrijdagavond 19 mei 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.
De Italiaanse film “Il Postino” (1994) vertelt het verhaal
van Mario Ruoppolo, een verlegen en eenvoudige visserszoon, die op een afgelegen Mediterraans eiland wordt aangenomen om post te bezorgen bij de verbannen “liefdesdichter” Pablo Neruda. Terwijl de twee een onwaarschijnlijke
maar broze vriendschap ontwikkelen, roept Mario de hulp in
van Neruda om het hart van een mooie vrouw te veroveren.
Tijdens de soms hilarische romance ontwaakt de dichter in
Mario, en volgt hij een pad dat zijn leven zal veranderen op
het gebied van romantiek en zelfbewustwording.
Noteer ook de volgende data voor een gezellige vrijdagavond: 16 juni, 18 augustus, 15 september, 20 oktober,
17 november en 15 december.
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MUZIEKTHEATER
Wisten jullie dat we in Tongelre zijn gestart met een cursus muziektheater? Het is voor jongens en meiden tussen de 8 en 21 jaar. Dus vind je het leuk om te zingen, dansen en acteren? Dan is dit echt iets voor jou!
Je krijgt 2,5 uur les op zondagmorgen van professionele krachten die met een enorm enthousiasme alle elementen van het vak over kunnen brengen. Vanuit de Stichting subsidiëren wij dit en daarom kunnen we dit voor deze prijs (4 euro per uur) aanbieden.
Als je het leuk vindt kun je nog instromen. Laat het wel even weten als je komt!
Info? www.koorstelling/muziektheater
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ZONDAG 21 MEI, FORMULE 1, ZEEPKISTENRACE
GRAND PRIX VAN TONGELRE, CIRCUIT CELEBESLAAN

Nee, dit is niet de jonge Max Verstappen of toch wel ?
Elke coureur moet ergens beginnen. Bouw je eigen zeepkist en race mee op zondag 21
mei op het circuit aan de Celebeslaan, voor het Lorentz Casimir Lyceum.
Het programma start om 13.00 uur.
Een zeepkist is een eigen gemaakt voertuig zonder motor. Dus voor de coureur, zijn duwer en mecaniciens komt het neer op behendigheid, techniek en kracht.
Voor de volgende categorieën kan een team zich inschrijven:
Driewielerwedstrijd voor racers t/m 4 jaar
Zeepkistenrace voor coureurs: van 4 tot 12 jaar
van 12 tot 18 jaar
van 18 tot 80 jaar
Via emailadres zeepkistenracetongelre@hotmail.com kan elk team zich opgeven.
Op dit adres kun je ook je vragen kwijt.
Je wil wel meedoen maar je hebt geen bouwtekening of voldoende materiaal. Wel nu,
op 6 mei is er een instructieochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de “Schop” van de Wasvenboerderij. Hier kun je dan aan bouwtekeningen, hout en wielen komen. Maak er wat van.
Wie kunnen we zondagmiddag als champion een krans omhangen?
Uiteraard verwachten we ook massa’s supporters: papa’s, mama’s,
broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere pitspoezen.
Oh ja, meedoen is gratis, kost niets, niente, nada. Tot 21 mei !

ST. MARTINUS GILDE
Op zondag 7 mei zal Frank Hilt geïnstalleerd worden als regerend deken van
het St.Martinusgilde Tongelre.
‘s Morgens zal het gilde de H. Mis opluisteren bij de Mariakapel aan de Loostraat. Na de vendelhulde vertrekt het gilde naar het gildeterrein in de Bogten.
Om 14.00 uur zal de huldiging van Frank beginnen.
Bij deze nodigen wij u uit om dit eens mee te maken. Breng gerust kinderen en vrienden mee naar
onze mooie gildelocatie in het bosgebied De Bogten.
Met vriendelijke gildegroet,
Dinie van de Voort.
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Schoolproject: De tijdmachine!
Beste wijkbewoners,
De komende weken heeft basisschool ’t Karregat het thema ‘De tijdmachine’. Tijdens dit thema gaat elke huiskamer naar een andere tijd reizen.
De groepen 1-2 reizen naar de Middeleeuwen, de groepen 3-4 naar de
Oertijd, de groepen 5-6 naar de Romeinse tijd en de groepen 7-8 naar
de Toekomst.
We zijn het project op maandag 27
maart gestart met een opening waarbij er kinderen in de tijdmachine stapten en naar verschillende tijden reisden. Er kwamen twee robots en een
oude dame toen we in de toekomst
waren. Twee ridders te paard in de
middeleeuwen. Drie holbewoners en
een dino in de oertijd en Obelix samen
met een gladiator in de Romeinse tijd.

Bij huiskamer 3-4 is ook iets heel speciaal gebeurd. De kinderen kwamen ’s morgens op
school en zagen ineens een groot dino-ei op een
nest liggen in de gang. Nu is natuurlijk de
vraag: Welke dino heeft dit ei gelegd?

Als afsluiting van het schoolproject zal er op 20
april een viering ehouden worden op school,
waarbij elke klas op het podium een optreden
mag verzorgen in het thema van hun huiskamer.

We hopen dat de kinderen de komende vier weken steeds meer te weten komen over hun “tijd”
en enthousiast aan het schoolproject kunnen
werken.
Met vriendelijke groet,
Basisschool ‘t Karregat
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strijdingsmiddelen. Dit stukje wordt
gazon en door steeds te maaien
hoopt men dat deze plant het onderspit gaat delven.

LeefbaarheidsTeam
Op 3 april was er weer een bijeenkomst van het leefbaarheidsteam. Daarbij werden onder andere
de volgende onderwerpen besproken:

Groenvoorziening Pijlstaartpad:
De gemeente is begonnen met de
herinrichting. Het oorspronkelijke
plan is op een klein detail gewijzigd. Op een klein deel is de Japanse Duizendknoop
aangetroffen.
Deze plant is ongevoelig voor be-

Politie en veiligheid / Geen
wijkagent.
Kort nadat de nieuwe wijkagenten
zich bekend hadden gemaakt vertrokken zij weer zodat onze wijk
zonder wijkagent zit. Volgens de
berichten kan het wel even duren
voordat er een plaatsvervanger
komt. In onze wijk zijn ongeveer
100 vrijwilligers actief voor de leefbaarheid en veiligheid en nu laat de
politie het afweten. Namens de
buurtpreventie en het leefbaarheidsteam in onze wijk is recentelijk een brief gestuurd naar de burgemeester en naar de afdelingschef
van de Politie. Hen is aangegeven
dat we dit ontoelaatbaar vinden en
hebben met spoed om een snelle
oplossing gevraagd.

ingesteld bij de mini-rotonde Koudenhovenseweg / Celebeslaan. Het
resultaat is dat er een ander soort
reflecterende verf gebruikt gaat
worden. Er komen twee markeringen extra. Het plaatsen van bord
(en) en / of beplanting op de rotonde is niet mogelijk omdat groter
vrachtverkeer onvoldoende ruimte
heeft om te draaien. Naar extra
bebording wordt gekeken.
Uw inbreng is van harte welkom!
Uw positieve inbreng is van harte
welkom om de leefbaarheid in uw
wijk te bevorderen. Denk mee en
laat u horen. U bent van harte welkom. De volgende overleggen
staan gepland voor: 22 mei, 3 juli,
11 september, 30 oktober en 11
december. Dit is steeds op een
maandag en wordt gehouden in ‘t
Oude Raadhuis van 20.00 tot 22.00
uur.

Verkeer en veiligheid:
Naar aanleiding van klachten heeft
de gemeente een nader onderzoek

SUCCESVOLLE PRIJSVECHTER EYELOVE OPENT
VERKOOPPUNT AAN DE TONGELRESESTRAAT
Optiekketen heeft markt opengebroken met laagste prijzen voor kwaliteitsbrillen

De succesvolle brillenformule Eyelove heeft een nieuw verkooppunt geopend bij ETOS aan de Tongelresestraat 266-B in Eindhoven. Anders dan gewone brillenwinkels verkoopt prijsvechter Eyelove
kwaliteitsbrillen tegen vaste lage prijzen via verkooppunten in onder meer drogisterijen en kledingzaken. Deze nieuwe manier van een bril kopen is bezig met een stevige opmars in Nederland. ETOS
aan de Tongelresestraat is alweer het derde verkooppunt van Eyelove in Eindhoven.
Eyelove heeft in korte tijd een revolutie teweeggebracht in de optiekmarkt. Dat komt vooral door de combinatie
van kwalitatief goede brillen tegen lage prijzen. Een complete bril op sterkte kost bij Eyelove voor veraf of dichtbij altijd €49 en een multifocale bril met standaard leesgedeelte €99. Anders dan bij andere grote brillenketens
hoeft niet apart te worden betaald voor ontspiegeling of een kraswerende laag. Bovendien kunnen klanten bij
Eyelove altijd zonder afspraak binnenlopen voor een gratis oogmeting. Eyelove gebruikt hiervoor als eerste in
Nederland zeer geavanceerde en accurate oogmeetapparaten, waardoor een volwaardige oogmeting korter duurt
dan normaal. Klanten met een aanvullende zorgverzekering kunnen in veel gevallen het aankoopbedrag van hun
Eyelove-bril terugkrijgen van de zorgverzekeraar.
Eyelove-directeur Paul Berkelmans: “Wij zijn zeer verheugd met ons eerste verkooppunt bij Etos in deze stad,
waarmee we klanten uit heel Eindhoven en omgeving nog beter van dienst kunnen zijn. Het is voor veel consumenten een uitkomst dat ze bij hun vertrouwde winkel een bril van Eyelove kunnen kopen.”
Klanten hebben de keuze uit 225 trendy monturen, die
voor dezelfde vaste prijs allemaal als gewone bril en als
zonnebril met bruin, groen of grijs zonneglas te verkrijgen zijn.
De zelfstandige ondernemers Diana Derks & Ruud van
den Hurk zijn blij met Eyelove. Ruud: "We hebben qua
oppervlakte één van de grootste Etos winkels in de regio. Vroeger was het een AH filiaal. Als franchisers bij
Etos hebben we de mogelijkheid, mits je ruimte hebt,
om naast het etos assortiment concepten toe te voegen. Zo hebben we al Solgar (wereldwijd nr.1 kwaliteit
vitamines) en een compleet assortiment bandages als
extra service toegevoegd."
Diana: "We kennen Eyelove al langer en hoorden goede
verhalen van collega's in het land. Dat bleek nu ook uit
de eerste weken: we hebben zoveel brillen verkocht dat
we een extra personeelslid hebben aangenomen!"
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Dahliaclub St. Martinus
Opgericht 1935
Eindelijk is het dan weer zo ver.
Ons veld is weer gespit, bemest en is klaar
voor een prachtige kleurrijke zomer.
De dahliaknollen kunnen weer de grond in.
Laten we hopen dat het een mooie zomer wordt.
Dat we weer kunnen genieten van een mooie tuin en dat
we weer vele mensen blij kunnen maken met mooie
bloemen.
De dahlia club St. Martinus, is al meer dan 80 jaar,
een begrip in Tongelre. Onze club heeft nog plaats voor
enkele nieuwe leden.
Zoekt U een leuke gezellige hobby, neem dan eens
contact met ons op.
Rieky Vialle:
Jan Schalkwijk:
Rina Hobbelen:

tel.nr. 040-2810737
tel.nr. 040-2908011
tel.nr. 040-2932815

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

Hulp tegen een kleine vergoeding
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 week en in het weekend kunnen oppassen.
Belt of WhatsAppt u mij op: 06-21347797
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 5 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 –311 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 bakken ;)
Bel mij op het nummer: 040-2110322
Of stuur een mailtje naar: a.nuijts@gmail.com.

MaculaDegeneratie
Dinsdag 25 april is er weer het maandelijkse Macula-café voor mensen met de oogaandoening
MaculaDegeneratie. Deze middag komt Gerda
Schuddeboom ons iets vertellen over audiolezen.
Mevrouw Schuddeboom is al jaren als vrijwilliger actief als promotor van Passend Lezen en het
gebruik van de Daisyspeler. In november 2012
heeft zij daarom voor haar informatieve werk de
Gouden Daisy gekregen.
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: Lia Gelten 040-2833448 of Mieke
Gruintjes 040-2489382.
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Foto ingestuurd door Ans Acda

?

LEKKER BEWEGEN MET SENIOREN IN UW EIGEN WIJK!

Een gezonde leefstijl is, vooral als u wat ouder
bent, erg belangrijk. Door regelmatig te bewegen, voelt u zich fitter en verhoogt u de kwaliteit
van uw leven.
Om dit te bereiken, kunt u lessen volgen in het
kader van Meer Bewegen voor Ouderen
(MBvO). Daarbij kunt u rekenen op een ervaren
docent die een speciale opleiding heeft gehad
voor bewegingsactiviteiten voor senioren.
De lessen zijn in groepsverband en brengen ook
gezelligheid en sociale contacten. De docent
biedt de lessen aan binnen de lichamelijke mogelijkheden die u hebt. U vergroot uw spierkracht, balans, reactievermogen en lenigheid.
Hiermee wordt gewerkt aan een gezonde conditie en het voorkomen van ongelukken, zoals vallen.
Komt u ook een keertje met ons mee
“gymmen”?

Uitnodiging Werkplaats Financiën
GRATIS LUNCH
Locatie(per stadsdeel), datum en tijd volgen bij
voldoende aanmelding
Wij willen graag lunchen met mensen die willen praten
over hun financiële vragen. Gewoon gezellig met elkaar.
Jouw ervaring en mening is voor ons en anderen belangrijk. Samen zoeken we naar oplossingen die ook andere
mensen weer verder kunnen helpen. Samen weet je
meer dan alleen.

▪ Wat heb je nodig? ▪ Hoe wil je worden geholpen? ▪ Wat
wil je leren?
Meld je aan op: tongelre@werkplaatsfinancien.nl
Zijn jouw financiën en administratie goed op orde? Denk
je dat dit beter kan?
Samen met jou kunnen we werken aan een duidelijk
overzicht van je inkomsten en uitgaven.
Heb je schulden? Dan helpen wij je bij het maken van
een overzicht. Daarnaast kijken we of er betalingsregelingen mogelijk zijn. Als het nodig is hebben wij contacten
met diverse instanties. Onze inzet is kosteloos.
De Werkplaats wordt grotendeels bemand door ervaringsdeskundigen, die weten wat het met je doet wanneer je rond moet komen met (te) weinig inkomen. Wij
zijn uit eigen ervaring deskundig geworden op het gebied
van wettelijke en financiële regelingen.
Veel voorkomende vragen:
▪ Hoe breng je al je papieren op orde? ▪ Hoe maak je een
goed overzicht van je kosten? ▪ Hoe zorg je ervoor dat je
het komende jaar niet voor verrassingen komt te staan?
▪ Hoe los je achterstallige betalingen op? ▪ Wat zijn de
wettelijke regelingen? ▪ Waar heb jij misschien nog recht
op? ▪ Kan ik uitleg krijgen over een ambtelijke brief?
▪ Hoe vul je dat ingewikkelde formulier goed in?
▪ Heb je nog andere vragen; stel ze gerust.
Of kom gewoon een kopje koffie drinken, je steekt er
altijd wat van op! Samen kunnen we een goed en fris
begin maken en als wij zelf iets niet weten, dan weten wij
wel waar we het moeten vragen!

“Wij zijn een gezellige en sportieve groep senioren die op vrijdag van 12.00 uur tot 13.00 uur
gymt bij ’t Hofke (Basisschool de Boog). Elke
week doen we, meestal op muziek, verschillende
bewegingsoefeningen. Ook is er bijna elke week
een spelvorm gericht op bewegen. Leuk en afwisselend. Van de deelnemers verwachten we
bereidheid om er samen een gezellige les van te
maken. Aan de lachspieren moet ook gewerkt
worden!

Openingstijd inloopspreekuur: iedere donderdag van
10.00 - 12.00 uur. ▪ Telefonische bereikbaarheid: di/woe/
do/vrij van 9.00-15.00 u: 040 2193 772 / 06 4676 8148
▪ E-mail: tongelre@werkplaatsfinancien.nl
▪ Locatie: Buurtinfowinkel de Toeloop,
Jozef Israëlslaan 2f, 5642KA Eindhoven.

Vogelrijmelarij

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens
een les meemaken? Dan kunt u vrijblijvend en
gratis een proefles bijwonen. Aanmelden kan via
onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.

Door Huub Sanders

Met sportieve groet van de leden van de gymgroep! Ik hoop u snel te zien bij mijn lessen.

De Pimpelmees

Teddie Reurink, sport- en beweegdocente
(voor senioren).
Tel.040-2521663 voor meer informatie
e-mail: teddie.reurink@planet.nl

Bij oude klare bier of port
zingt hij zijn keeltje hees
geen vogel die zo vrolijk wordt
als onze... Pimpelmees.
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is gemaakt van cellulose van de eucalyptusboom en
heeft goede eigenschappen zoals prima vochtopname,
draagt als zijde en is superzacht. Ook de techniek van
het breien is veranderd. Voorheen klemde je de naalden onder je armen, wat klachten kan geven aan nek
en schouders. Nu kun je gebruik maken van een rondbreinaald, die het breien een stuk comfortabeler
maakt. Deze techniek maakt het mogelijk om een trui
in een keer en precies op maat te breien. Dit wordt
“top down” breien genoemd. Het voordeel is ook dat je
geen naden meer hoeft te sluiten.

In gesprek
met

Het unieke van deze zaak is het etaleren van de wol:
in kleine open kasten ligt van elke soort een bolletje,
waardoor het geheel een rustige aanblik biedt en bovendien nodigt het eerder uit het garen in je hand te
nemen en te voelen. De voorraad wol bewaart Corine
in haar magazijn. Van iedere soort zijn er proeflapjes,
hiermee kun je zien hoe het breiwerk gaat worden.
Corine laat een bord zien met proeflapjes. Hierop is te
zien dat de manier van breien bepalend is voor het
resultaat. Elke breister begint met hetzelfde aantal
steken en dezelfde naalddikte en toch zie je dat alle
proeflapjes verschillend van grootte zijn.

In gesprek met Corine Bloemendal

Behalve dat Corine in Rond ‘t Hofke adverteert, kun je
haar ook op Facebook vinden. Bij de website van
Drops en Superstore wordt zij vaak genoemd. Op deze
manier weten de klanten vanuit alle windrichtingen

Als je Sectie C oprijdt, dan valt meteen het hekwerk
met gebreide bloemetjes op. Wij hebben deze ochtend
een afspraak gemaakt met Corine Bloemendal, eigenares van de wolwinkel. Wij worden zeer hartelijk ontvangen in de gezellige winkel en ons wordt meteen
een kopje koffie aangeboden.
Het is niet alleen een winkel, deze ruimte heeft een
huiskamersfeer waar breiliefhebbers wekelijks hun
hobby uitoefenen en ideeën uitwisselen. De drie medewerksters geven desgevraagd graag uitleg. In de
wintermaanden worden er workshops gegeven.
Corine vertelt ons dat zij de winkel heeft geopend in
oktober 2013 tijdens de Dutch Design Week. Eigenlijk
wilde zij de wolwinkel klein houden, maar wellicht door
haar enthousiasme en mond op mondreclame wisten
al gauw veel dames haar winkel te vinden. Corine
noemt het een uit de hand gelopen hobby.
Ze vertelt ons dat je tegenwoordig goede kwaliteiten
garens hebt en dat er veel nieuwe materialen op de
markt zijn, denk bijvoorbeeld aan Lyocell. Dit product
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haar te vinden. Zo kwam er recent een mevrouw
met de trein helemaal uit Enschede. De winkel was
op dat moment gesloten, maar ze had het geluk dat
Corine aanwezig was. Dus geen vergeefse reis vanuit het “verre oosten”.
Een mooie afdeling in haar winkel is de ‘brei- haakbibliotheek’, hier kun je putten uit talloze patronen.
Verder is de aankleding van de winkel erg inspirerend. Veel modellen van truien, omslagdoeken, gehaakte poppen/dieren, gemaakt door jonge enthousiaste haaksters. Corine laat ons prachtige dikke wol
zien, waarmee je b.v. een poef of vloerkleed kunt
maken.
Vandaag de dag is ook het internet niet weg te denken in de wereld van de breisters. Er zijn veel sites
waarop je patronen kunt vinden. Populair is continentaal breien, d.w.z. er wordt wereldwijd met eenzelfde patroon gebreid (het nieuwe breien). Eenieder
kan daar een eigen invulling aan geven. Voor deze
patronen betaal je 3,5 tot 6 dollar.
Er hangen in de winkel heel mooie breisels, het zijn
ware kunstwerken waar vele uren werk in zitten.
Tijdens de Dutch Design Week was hiervan een kleine tentoonstelling ingericht.
Mocht je in de buurt zijn: neem eens een kijkje bij
deze bijzondere winkel. En zoals Corine het zo treffend zegt: breien is chocolade voor de geest.
Ans en Sjaak Verheijen.
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Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

Tuintip van april:
Gazonverzorging
Door Jeroen Soontiëns

April is de tijd voor groot onderhoud aan het gazon. Afhankelijk
van het weer is de groeikracht van
het gras nu op zijn best en daarom
herstelt het gazon nu snel na
werkzaamheden. Als u het goed
aanpakt, dan heeft u er het hele
jaar plezier van.
Een veel voorkomend probleem is
mos in het gazon. Aan het eind
van de winter is er veel mos tussen het gras te vinden. Dit belemmert de groei van het gras. Ook
ontstaat er gedurende een groeiseizoen een viltlaag onderin de
grasmat van maairesten. Deze

laag verstikt de bodem. De oplossing voor mos en vilt in het gazon
is verticuteren. Met een speciale
hark of verticuteermachine worden
mos en vilt tussen de grasplanten
uitgehaald en de bovenlaag van de
grond losgemaakt. Hierdoor kan er
weer zuurstof in de bodem doordringen.
Na het verticuteren is het goed om
het gazon door te zaaien. Hierdoor
kunnen open plekken in het gazon
worden opgevuld. Zaai bij voorkeur in met graszaad van een reparatiemengsel. Daarna kunt u het
gazon dressen. Dit betekent dat u
het afstrooit met een gazonaarde.
Dit vult het organisch stofgehalte
in de bodem aan en
bedekt het graszaad
zodat het mooi vochtig
blijft en niet wegwaait.
Omdat er met maaien
telkens iets van het
gras wordt afgeknipt,
is voeding voor een
gazon heel belangrijk.
Begin het groeiseizoen
daarom meteen met
een bemestingsronde
voor het gras. Strooit
u een organische gazonmest, dan geeft u
voor zo’n 100 dagen
voeding aan het gras.
Bemest bij voorkeur
voorafgaand aan een
regenbuitje, dan heeft
het snel zijn werking.
U ziet meestal na een

week al het effect door een mooie
donkergroene kleur van het gazon.
Zorg ervoor dat u tijdig maait, het
liefst wekelijks en niet korter dan
zo’n 4 cm. Hierdoor blijft het gazon
dicht van structuur en is de kans
op mos en onkruid zo klein mogelijk. Wacht u te lang met maaien,
dan zal de zode open worden door
het wegvallen van grasplanten. Als
u vaker maait, kunt u het korte
afgemaaide gras meestal laten liggen, in plaats van het op te ruimen.
Met een beetje aandacht is het
gras dus niet groener bij de buren
dan bij uzelf!

Buslijnen in Tongelre
Zoals eerder afgesproken, informeren we u over de
stand van zaken voor wat betreft buslijn 55. Naar
aanleiding van de petitie tegen het opheffen van lijn
55 is overleg gevoerd met een afvaardiging van bewoners uit de gedupeerde wijken. De afgevaardigden namens de bewoners hebben de problematiek
verwoord en alternatieve oplossingsrichtingen benoemd. De gemeente heeft samen met Hermes en
de provincie onderzocht welke oplossingsrichtingen
‘inhoudelijk’ mogelijk zijn. Daarbij zijn wij tot de
conclusie gekomen dat alleen maatwerk een optie
is.
De andere opties die met de bewoners zijn besproken, te weten het aanpassen van de route van buslijn
5 via het winkelcentrum Haagdijk of het verleggen
van buslijn 6 naar de Tongelresestraat, blijken niet
haalbaar. Deze voorstellen leiden namelijk elders
tot extra gedupeerde reizigers en stuiten op een aantal praktische bezwaren. Daarom gaan wij het maatwerk nu verder onderzoeken.
Wij willen nu met een enquête in Tongelre op individueel niveau de vervoerswensen in beeld krijgen.

Zo willen wij graag weten hoe de inwoners de huidige vervoerswensen invullen, welke inwoners gedupeerd zijn door het vervallen van buslijn 55 en
welke wensen deze burgers hebben. Voor de doelgroep die geen alternatieve vervoersoplossing heeft
(zoals het gebruikmaken van lijn 5, Taxbus en De
Witte Raaf) wordt onderzocht welk aanvullend
maatwerk daarvoor nog noodzakelijk is. We moeten
dus onderzoeken voor welke bewoners dit van toepassing is.
Daarom is eerst inzicht nodig in de daadwerkelijke
vraag die er is om tot een passende oplossing te komen. Juist met deze enquête willen wij de mensen
bereiken die een handtekening hebben gezet. Om
een maatwerkoplossing in de lucht te houden moeten er namelijk voldoende reizigers gebruik van maken, want anders is deze oplossing geen lang leven
beschoren en zijn we terug bij af. Wij streven naar
een toekomstbestendige oplossing en daarom is het
nu belangrijk om zorgvuldig de juiste stappen te
zetten.
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Rondom de
Wasvenboerderij
Activiteiten in en rondom de
Wasvenboerderij
Op een prachtige dag, voor een
groot deel opgewarmd door het
lentezonnetje, heeft een groot aantal vrijwilligers gewerkt tijdens NL
Doet. Er zijn veel klussen geklaard:
van speeltoestellen zonneklaar maken en tuinkas schoonmaken, tot
aan het leggen van een veldschuurvloer. Iedereen bedankt voor de
inzet!
Die dag is ook het eigen Wasvenbier gepresenteerd met als naam:
Geen daden maar streken. Ons bier
is gebrouwen door de Stadsbrouwerij met Aalter Troshaver van de
Vrije Akker. Het bleek een prima
dorstlesser voor vrijwilligers. Heb je
dit gemist? Geen zorgen: het Wasvenbier staat op de tap in de Gasterij en is verkrijgbaar in onze winkel.
Natuurlijk dineren:
Uit de natuur
De Wasvenboerderij staat voor verantwoord lekker eten. In de reeks
‘Natuurlijk dineren’ laten we je
proeven hoe bijzonder dat kan zijn.
Laat je verleiden met verrassende
gerechten.
Tijdens het themaweekend van 20
tot en met 22 april is dit het
‘dineren uit de natuur’.
Planten en kruiden uit de natuur
werden vroeger gebruikt 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 20 april start de avond
om 18.00 uur met een inspirerende
presentatie door natuurkenner Jules
Faber. De presentatie loopt over in
een heerlijk driegangendiner.
We raden aan te reserveren via
gasterij@wasven.nl of 0407870707. De bijzondere ingrediënten zijn tijdens het themaweekend
ook in onze winkel verkrijgbaar,
zodat je ook in eigen keuken lekker
verantwoord aan de slag kunt.
Natuurthema-avond jeugd:
Insectenhotel in aanbouw
Altijd al een hotel willen beginnen?
Maak er zelf één voor jouw eerste

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

Natuurlijk dineren: Dineren uit de natuur
Expositie: Schilderijen van Jan Speek
Natuurthema-avond jeugd: Insectenhotel
Opening expositie schilderijen van
Juliette Kalse
Bakmiddag voor kinderen: Vreemde
kronkels
Natuurlijk dineren: met zeewier
Brabantse Hoge Thee voor moeder
Zeepkistenrace
Bijencafé

20, 21 & 22 april in de Gasterij
Tot en met 30 april, De Overloop
28 april, 19:00 uur, De Schop
6 mei, 14:00 uur, De Overloop
10 mei, 13:30 uur, De Schop
12, 13 & 14 mei in de Gasterij
14 mei, tussen 11:00 en 15:00 uur
in de Gasterij
21 mei, 13:00 uur Celebeslaan
24 mei, 20:00 uur, De Wasvenboerderij

gasten: de insecten! Je mag zelf je
hotelkamer inrichten met materialen die wij jullie gaan verstrekken.
Op deze avond gaan we hotelkamers bouwen, gemaakt van eventueel je zelf meegebrachte wijnkistjes.

Als de kamers klaar zijn, neem je
ze mee naar huis en hang je ze op
een plaats, waar de zon het eerste
erop schijnt aan de voorzijde. Dan
zul je zien dat je hotelkamer snel is
verhuurd aan allerlei kleine en grote beestjes. En wilde bijen niet te
vergeten! Zorg wel dat je bloemen
in je tuin zaait.
Kom je ook helpen een hotelkamer
bouwen? Het is voor kinderen van 6
tot 11 jaar. We beginnen om 19.00
uur en stoppen om 21.00 uur. De
entree is € 2,00 per kind.
Expositie:
schilderijen van Juliette Kalse
“Somewhere beyond right and
wrong, there is a garden. I will
meet you there”.
Dit citaat van Jalaluddin Rumi inspireert Juliette Kalse in haar werk. Zij
vertelt: “Voor mij benadrukt de natuur de verbinding. Voor deze expositie heb ik, als Nederlandse, werk
gemaakt met als inspiratiebron de
natuur uit mijn geboorteland Iran.
Als expressionist maak ik gebruik
van levendige complementaire
kleuren en een krachtige penseelstreek.”
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Haar werken ontstaan in een proces
van voortdurend zoeken en aanpassen, waarbij ook het toeval van het
materiaal en het experimenteren
een rol speelt. Als docent beeldende
vorming begeleidt zij ook met veel
plezier kunstenaars tijdens het creatieve proces.
De opening van de expositie is op
zaterdag 6 mei om 14:00 uur. U
kunt de expositie bekijken van 6
mei tot en met 24 juni tijdens openingstijden van de Gasterij. Het
werk van Juliette is ook te zien op
www.juliettekalse.nl.
Brabantse ‘hoge thee’
Wil je jouw moeder verwennen?
Trakteer haar dan op een heerlijke
Brabantse ‘hoge thee’ op Moederdag.
Op zondag 14 mei kan dit tussen
11 en 15 uur in de Wasvenboerderij. De “hoge thee” bestaat uit biologische thee of fairtrade koffie uit

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.

Het eerstvolgende café is op
woensdagavond 24 mei om 20.00
uur in de Wasvenboerderij. De toegang is gratis, aanmelden is niet
nodig.

Natuurlijk dineren met zeewier
De Wasvenboerderij staat voor verantwoord lekker eten. In de reeks
“Natuurlijk dineren” laten we je
proeven hoe bijzonder dat kan zijn.
Laat je verleiden met verrassende
gerechten.
Tijdens het themaweekend van 12
tot en met 14 mei is dit het
‘dineren met zeewier’.

Opening Celebeslaan met een
Zeepkistenrace
Op zondag 21 mei 2017 is het zover: er gaat weer een zeepkistenrace plaatsvinden in Tongelre. Iedereen mag meedoen, jong en oud.
Bouw je eigen zeepkist met je familie of vrienden, met je sportteam, scoutinggroep, klasgenoten
of je hobbyclub en doe mee. Iedereen is welkom!
Deelname is gratis. De organisatie
kan je helpen om goedkoop aan
wielen, assen en hout te komen.
De bouwtekeningen krijg je van
ons. De race start om 13:00 uur op
de Celebeslaan ter hoogte van het
Lorentz Casimir Lyceum. Naast
spannende races is er volop muziek
en vertier.

eigen koffiebranderij. We hebben
diverse hapjes uit eigen bakkerij en
keuken zoals notencarré, speltkoekjes, mini worstenbroodjes,
sandwiches, dagverse soep etc.
Reserveer op tijd via gasterij@wasven.nl of op 040-7870707.
Bakmiddag voor kinderen:
Vreemde kronkels
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
meerdere vrijwilligsters aanwezig
om de kinderen te begeleiden.
Op woensdag 10 mei is het thema
Vreemde kronkels. We spuiten met
spritsdeeg koekjes en verschillende
kleuren. Tijdens het bakken spelen
we een leuk koekjesspel.
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 bakken. Ben je
ingeschreven, maar kan je per ongeluk toch niet naar de Bakmiddag
komen, bel ons dan even (tel. 0407870708). Dan kan er nog iemand
van de wachtlijst meedoen!
De bakmiddag wordt gehouden in

In Azië is zeewier eten gewoon, bij
ons kennen we het alleen van sushi. En dat terwijl zeewier duurzaam
gekweekt wordt en heel divers van
smaak is. Proef de natuurlijke
bronnen uit de zee zoals zeekraal,
wakame, zeesla, dulse en suikerwier. Super gezond én lekker.
De presentatie op zaterdag 13 mei
wordt verzorgd door Kees Boender
van 'Your Well'.

Bijencafé
Een plek in Eindhoven waar bijenliefhebbers elkaar kunnen treffen,
dat is het bijencafé. Hier krijg je
antwoorden op je vragen over bijen
en kunnen ervaringen uitgewisseld
worden. Weet je bijvoorbeeld hoe
te voorkomen dat een bijenvolk
gaat zwermen? Wil Brans, Wasven
imker, vertelt over zwermverhindering.

Mocht je meer willen weten bel dan
met 06 - 200 58 893 of mail naar
zeepkistenracetongelre@hotmail.com
Klaar voor de start?
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.

Advertentie

BUSLIJN 55
In week 15 en 16 krijgen, als het goed is, alle wijkbewoners van 't Hofke een uitnodiging in de bus om mee
te doen met een enquête betreffende alternatief vervoer voor buslijn 55. Met deze enquête doet de gemeente Eindhoven een onderzoek naar openbaar
vervoer op maat in een aantal wijken in Tongelre
waaronder 't Hofke.
Vul die in! Laat uw stem horen! Wij gaan voor een
goed alternatief voor alle betrokkenen die nu niet
meer met de bus naar de winkels aan de Tongelresestraat en naar de medische faciliteiten aldaar kunnen. De zelfstandigheid van vooral de oudere bewoners komt hierdoor in het geding en dat mag niet.
Dus nogmaals: vul die enquête in! Lukt u dat niet zelf
dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 0402812600
van 9.00-18.00 uur.
Irma Wijers.
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Nationale Scoutingdag
Op 25 maart was het Nationale Scoutingdag. Daarom werd er in de Geestenberg een grootse
spelletjesmiddag georganiseerd door Scouting Doornakkers, om de kinderen van de wijk kennis
te laten maken met onze groep.
Op deze zonnige middag hebben de kinderen van Scouting Doornakkers samen met een groot
aantal kinderen uit de wijk meegedaan met boogschieten, snoep pionieren, levend zeeslag, popcorn maken op houtvuur, komkommer sjoelen, ballon trappen, een stormbaan, mega-twister en
nog veel meer. De kinderen hebben deze spellen in kleine groepjes gespeeld en konden daarmee ook goudklompjes verdienen. Zo konden ze een hint kopen om alle sloten van de grote
schatkist met snoep te openen. Door goede samenwerking met alle groepjes is het gelukt de kist
te openen en was er genoeg snoep voor iedereen!
We hebben met veel plezier deze gezellige dag georganiseerd, en we hopen dat de kinderen het
naar hun zin hebben gehad! Heb je de wijkdag gemist? Geen probleem, kom gerust eens langs
op de zaterdag voor nog meer activiteiten! Neem van tevoren wel even contact op.
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Tongelrese
Natuurwijzer

Koekoeksjong met kleine karekieten als pleegouders Foto: Renè Smits

Vanaf half april tot half juli zijn ze
weer te horen met hun prachtige
roep, die iedereen, groot en klein
wel kent. Het geluid van de mysterieuze koekoek. Wetenschappelijke
naam: Cuculus canorus.
2017 is het jaar van de koekoek.
Bij de vogelbescherming is het dit
jaar de koekoek waar extra veel
aandacht en onderzoek aan wordt
besteed.
Koekoek, Koekoek!
Het prachtige geluid van de mannelijke koekoek horen we steeds
minder. Net zoals het “gebubbel”
van het vrouwtje. De koekoek is
tegenwoordig een schaarse broedvogel. De hoogste dichtheden vinden we nog in open natuurgebieden: duinen, moerassen, heide en
hoogvenen. Ook in ons Tongelrese
buitengebied is deze vogel nog wel
te horen, maar wel een stuk minder dan vroeger. De koekoek staat
op de rode lijst en is dus een
kwetsbare soort.

Deze merkwaardige vogel is dus
nergens talrijk. Het bereikt de
hoogste dichtheden in moerasgebieden en hier en daar in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap.
De dichtheid hangt af van het aanbod aan waardvogels. Ieder wijfje
specialiseert zich immers op een
enkele waardvogelsoort, al legt ze
soms ook eieren bij andere soorten. Tegenwoordig vormen kleine
karekiet, heggenmus, graspieper,
witte en gele kwikstaart de belangrijkste waardvogels. De stand nam
sinds 1985 (en vermoedelijk eerder) flink af.
Afname van veel waardvogelsoorten en van voedsel (vooral rupsen)
speelt daarbij een hoofdrol.
Maar vlak ook de gevaren van de
jaarlijkse trektocht naar het steeds
verder ontboste Afrika niet uit.
Overleven genoeg koekoeken deze
periode? Ook zijn er aanwijzingen
dat de warmere voorjaren invloed
hebben; waardvogels beginnen
eerder met broeden, koekoeken
komen wellicht te laat aan vanuit
het zuiden.

Geen zin in te
broeden.
Iedereen weet toch
wel dat een koekoek
zijn ei legt in een
nest van een andere
vogel en dat het
pleegouderpaar, nadat het koekoeksjong de eieren, of
soms jonge vogels,
het nest uit heeft
gegooid, het jonkie
met volle overgave
voorziet van eten.
Heel veel eten, want
er gaan heel wat
rupsen en andere
Kleine karekiet voert koekoeksjong. De verhoudingen zijn insecten in de grote
zoek! Foto: René Smits
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bek van een koekoeksjong dat alsmaar hongerig smeekt om eten. De
pleegouders hebben het er druk
mee!
De koekoek komt er makkelijk van
af, ze hoeft zelf niet te broeden,
laat staan het zelf te voeden. Ze
laat het aan de andere vogeltjes
over. Nestparasitisme noemt men
dit. Lekker handig!
Uiterlijk koekoek
Een koekoek is slank met spitse
vleugels en heeft een lange afgeronde staart. De lengte is tussen de
32 en 36 cm. Hij lijkt een beetje op
een sperwer als je hem zo in de
lucht ziet vliegen. De volwassen
mannen zijn blauwgrijs zonder tekening op de rug en kop. De onderzijde is gebandeerd. Volwassen
vrouwtjes komen voor in een grijze
en bruine variant. Jonge vogels
hebben een witte vlek in de nek en
gele poten. Vanaf half april kun je
dus gaan luisteren of de koekoek
weer in Tongelre gearriveerd is.
Bij de Collse Watermolen en in het
bos van Eckart en de Bogten. In
augustus gaan de eerste koekoeken alweer terug richting het zuiden. De jongen gaan een maand
later.
Wie weet hoor jij `m dan ook als je
een heerlijke wandeling gaat maken. Geniet er maar van, niet alleen van de koekoek, maar ook van
al die andere mooie dingen in de
natuur.
Met dank aan René Smits voor de
foto`s. Google eens: De wereld
door mijn lenzen. Dan kun je zijn
prachtige natuurfoto`s bekijken.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

De
Tongelrese
Keuken
Recept van de maand april:
Groene bandpasta met asperges en
venkel.
Door:
Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Ingrediënten voor 4 personen:
* 500 gram witte asperges
* 500 gram groene bandpasta
* 1 venkelknol
* 1 ui
* 30 gram boter
* 200 ml groentebouillon
* 250 ml room
* 200 gram gerookte zalm
* zout en peper

dunne repen snijden. Bewaar het fijne venkelgroen om te garneren. De ui in blokjes snijden.
2. Groente in de boter aanbakken, bouillon en room
toevoegen en 8-10 minuten laten pruttelen.
3. Pasta in royaal gezouten water beetgaar koken
en afgieten. Groentenmengsel met de pasta vermengen en op smaak brengen met peper en zout.
4. Zalm in repen snijden en vlak voor het uitserveren mengen met de pasta. Garneren met fijne
venkelgroen.

Werkvolgorde:
1. Asperges schillen en houtige onderkant eraf snijden. In de lengte doorsnijden. Dikke in 3 delen
en dunne halveren.Venkel schoonmaken en in

Eet smakelijk!
Clasine en Jack

Advertentie

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring
in het leegruimen van woningen,
schuren en garages. Bijvoorbeeld
na overlijden of bij verhuizing.
Voor meer informatie of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels 06-13282524
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INFO MARIAKAPEL
AAN DE LOOSTRAAT
Zondag 7 mei a.s. is er om 11.00
uur een openluchtmis bij de Mariakapel aan de Loostraat, met medewerking van het St. Catharinagilde
en het St. Martinusgilde. Na afloop
zullen de beide gildes de vendelhulde brengen aan het kerkelijk gezag.
Aansluitend staat de koffie en thee
klaar voor een gezellig samenzijn.
Zanggroep Boeremoeske zal de muzikale omlijsting verzorgen.

NATIONALE VOGELWEEK! WANDELING 11 MEI
Hoe leuk is het om vogels te gaan spotten in je eigen leefomgeving.
Tijdens de Nationale vogelweek van 6 t/m 14 mei, worden er overal
excursies en wandelingen georganiseerd, met vogels in de hoofdrol.
Donderdagavond 11 mei kun je meewandelen rond de Karpendonkse
Plas met leden van de natuurwerkgroep van `t Wasven.

Mocht het slecht weer zijn dan zal
de eucharistieviering in de St. Martinuskerk plaatsvinden. De eucharistieviering van 9.30 uur in de St.
Martinuskerk komt die dag te vervallen.

Foto: Hans Dikhof

Foto: Thom Jansen

De meeste mensen trimmen daar, al het moois wat je ziet zingt, vliegt
en zwemt voorbij. Maar er gaat een wereld open als je eens gewoon
rustig wandelt en eens goed kijkt en luistert hoeveel soorten vogels er
zo rond die plas leven. Een ervaren vogelaar loopt met de groep mee
om het herkennen van de vogels te vergemakkelijken. Een verrekijker
is wel zo handig om de vogel dichterbij te halen.
Vertrekpunt: Parkeerplaats van Zwembad de IJzeren Man, Javalaan
149 Eindhoven.
Vertrektijd: 19.30 uur.
Eindtijd: ongeveer 21.15 uur.
Deze wandeling is gratis en voor iedereen!

In de hele meimaand wordt elke
dag om 19.00 uur het rozenhoedje
gebeden bij het kapelletje.

HET VOSSENHOL
28 april
Gezellige koningsmarkt
met veel aanbiedingen.
Limonade, koffie en thee
aanwezig.
Open van 12.00 tor 17.00
uur.
Tot ziens bij Het Vossenhol,
Avondroodstraat 40.

BRADERIE 'T HOFKE EN
HAAGDIJK 2017
Dit jaar zal de braderie op 't Hofke gehouden worden op
maandag 5 juni , 2e Pinksterdag. Scouting St. Frans organiseert de braderie dan voor de 25ste keer.
We beginnen om 12.00 uur en hopen op goed weer.
De braderie op Haagdijk zal plaatsvinden
op donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag.
Aanvang is om 11.00 uur.
Voor vragen en opmerkingen:
braderiescoutingst.frans@gmail.com

Tot ziens op de markt.
Scouting St. Frans
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De praktijk voor oefentherapie Marja Boerefijn, 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,
 slaapoefentherapie en
 craniosacraaltherapie.
Iedere maand geeft zij zicht op een aandoening of klacht.

Deze maand KANS
KANS staat voor klachten aan arm, nek of schouder. Voorheen w erden deze klachten ook w el RSI
(Repetitive Strain Injury) genoemd. De klachten ontstaan bij KANS door een relatief kleine belasting die vaak
(herhalend) en/of lang (statisch) voorkomt. De klachten lopen uiteen van tintelingen en stijfheid tot hevige pijn
en krachtsverlies in de nek, schouders, maar vooral in armen en ook in de handen en polsen.
KANS staat in de top van beroep gebonden aandoeningen. De “Muisarm” ten gevolge van beeldschermwerk is
één van de bekendste voorbeelden. Maar ook bijvoorbeeld een tennisarm of een slijmbeursontsteking bij de
schouder valt hieronder. KANS kan bij tal van andere werkzaamheden ontstaan, bijvoorbeeld in de agrarische
sector, bij musici en bij allerlei vormen van productiewerk.
Oorzaken KANS
Onder belasting door te weinig beweging: Door de toenemende automatisering en zeker door de komst en de
steeds groter wordende mogelijkheden van de computer, is de dagelijkse hoeveelheid beweging van de gemiddelde mens duidelijk verminderd, met alle gevolgen van dien.
Overbelasting door langdurige lichte spanning: Naast algemene bewegingsarmoede geldt dat nek en armen in veel beroepen tegenwoordig
vaak langdurig laag intensief statisch belast worden. Hierdoor kan een
verminderde doorbloeding ontstaan in deze gebieden. Ook kunnen, doordat steeds dezelfde herhaalde kleine beweging wordt gemaakt, bepaalde
delen in een spier veel meer worden belast dan ander delen.
Geestelijke spanning geeft lichamelijke spanning: lichaam en geest zijn
niet te scheiden. Wanneer een mens zich gespannen voelt, dan uit zich
dit ook in een hogere spierspanning. Daarom is het ook erg belangrijk
om langdurige stresssituaties te vermijden en dus regelmatig naast lichamelijk ook geestelijk te ontspannen.
Belasting – belastbaarheid: In z’n algemeenheid kan gesteld worden dat lichamelijke klachten ontstaan als de
belastbaarheid van het lichaam lager is dan de belasting die het lichaam te verwerken krijgt. De klachten ontstaan vaak in een korte tijd, maar eigenlijk zijn ze vaak ontstaan door een lange tijd waarin het evenwicht tussen de dagelijkse belasting enerzijds en de belastbaarheid van de nek-armregio anderzijds niet meer in evenwicht is.
Vicieuze cirkel
Pijn, krachtverlies en stijfheid beïnvloeden het dagelijks leven. Door een stijve nek of een pijnlijke schouder
wordt er anders bewogen. Ook kan de pijn de ademhaling, het concentratievermogen, het slaappatroon of de
stemming negatief beïnvloeden. Door de gespannen nek en schouderspieren neemt de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen af. Via de schoudergordel lopen zenuwen en bloedvaten naar de armen en
handen, waardoor deze dus ook minder bloed krijgen. Doordat ten gevolge van de toegenomen spanning in de
spieren ook de afvoer van afvalstoffen afneemt, hopen deze op, ontstaat pijn, waardoor het lichaam weer reageert met nog meer spierspanning. Er ontstaat zo een vicieuze cirkel.
De oefentherapeut stemt de behandeling af op de persoonlijke situatie. Dat betekent dat de behandelingen gericht zijn op de dagelijkse activiteiten thuis en op het werk. Zowel de werkomgeving (hoogte stoel en bureau), de
thuissituatie (stofzuigen, strijken) als de hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van de oefentherapeut toe te passen, wordt geleerd om gezonder te bewegen. Zo kan er weer beter gefunctioneerd worden tijdens de dagelijkse activiteiten.
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Judith van der Velden
Helma van Schagen
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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
Frozen Shoulder “Capsulitis adhaevisa”
Betekent letterlijk vertaald uit het Engels “bevroren schouder”. Dit slaat uiteraard niet op de temperatuur van de schouder, maar op de stijfheid in het schoudergewricht. Bij een frozen shoulder is er sprake van een ontsteking in het
schoudergewricht. Als gevolg daarvan gaat het kapsel om het gewricht krimpen
en verdikken. Daardoor wordt de schouder stijf, waardoor het niet meer alle bewegingen kan maken. Het verrichten van alledaagse activiteiten, zoals wassen,
aankleden en koken, kunnen daardoor moeilijker of zelfs onmogelijk worden.
Wat zijn de symptomen van een frozen shoulder?
Deze aandoening ontwikkelt zich geleidelijk en doorloopt drie stadia. Het begint
met de ‘bevriezingsfase’. Door de ontsteking ontstaat een vervelende pijn die
continu in de schouder aanwezig is. Dit kan ’s nachts erger worden, vooral als er
op de schouder wordt geslapen. De pijn neemt toe als de arm wordt gebruikt,
vooral bij plotselinge bewegingen. In deze fase – die soms maanden kan duren – neemt de beweeglijkheid van
de schouder af. In de ‘bevroren fase’ (2de fase) voelt de schouder stijf aan en zijn de bewegingsmogelijkheden
beperkt. Het bewegen van het schoudergewricht doet nu wel minder pijn. Ook deze fase kan maanden aanhouden. Het laatste stadium van het ziekteproces wordt de ‘ontdooifase’ genoemd (3de fase). De stijfheid en pijn
nemen af en de bewegingsmogelijkheden van het schoudergewricht nemen toe. De patiënt ervaart dat het verrichten van alledaagse bezigheden steeds gemakkelijker gaat. Uiteindelijk volgt volledig herstel.
Wat is de oorzaak van een frozen shoulder?
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een primaire en secundaire frozen shoulder. In het eerste geval kan er
geen duidelijke oorzaak aangewezen worden. De klachten ontstaan spontaan. Een secundaire frozen shoulder is
meestal het gevolg van een ongeluk of een operatie. Patiënten met diabetes mellitus, schildklieraandoeningen,
de ziekte van Parkinson of hart- en vaatziekten hebben een verhoogd risico op een secundaire frozen shoulder.
De klachten en het verloop zijn van beide soorten overigens vrijwel identiek.

Hoe wordt een frozen shoulder behandeld?
Een frozen shoulder herstelt vanzelf in een periode van 10 maanden tot drie jaar. Het eerste advies dat uw fysiotherapeut of arts zal geven, is om uw schouder en arm binnen de pijngrens te bewegen. Pijnbestrijding en fysiotherapie kunnen het herstel ondersteunen. Het bestrijden van de pijn gebeurt meestal met ontstekingsremmende medicijnen. Met behulp van een fysiotherapeut kan de beweeglijkheid en de kracht in de schouder door middel van oefentherapie heel geleidelijk en gedoseerd worden verbeterd.
Mocht u vragen hebben over mogelijke behandelingen, dan kunt u ook zonder verwijzing contact opnemen met
Uw fysiotherapeut.

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
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ELKE WEEK NEDERLANDS SPREKEN IN HET TAALCAFÉ
De Nederlandse taal leren spreken door te doén, dat is het idee
achter het Taalcafé. Momenteel organiseert de Bibliotheek
Eindhoven bijeenkomsten, waarbij oefening in de gesproken
Nederlandse taal centraal staat. Wegens succes is het Taalcafé
vanaf 5 april niet langer maandelijks, maar elke week.
In kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger wordt er gepraat over allerlei alledaagse zaken.
In een gezellige omgeving, zonder de druk van een lesprogramma. Een bezoek aan de supermarkt, het oudergesprek op school, op verjaardagsbezoek bij de buurman – het kan allemaal aan de orde komen.
Vind je het soms nog moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt
het je fijn om samen met anderen te oefenen? Kom langs in de
Witte Dame en schuif aan.
Hulp met taal
Elke woensdag en vrijdag is in de Bibliotheek Eindhoven het
Taalhuis. Hier helpen vrijwilligers mensen met taalvragen op
weg. Tijdens de gesprekken hier bleek er een grote behoefte te
zijn aan een plek waar men informeel de Nederlandse taal kan
oefenen. Het Taalcafé was geboren.
Praktische informatie
Het Taalcafé is elke woensdag in de Bibliotheek Eindhoven, Emmasingel 22, van 10.30 – 12.00 uur. Schuif gratis aan. Voor koffie en thee wordt een kleine vergoeding gevraagd. Het Taalcafé
is voor iedereen van 18 jaar en ouder. Aanmelden kan via:
https://taalcafe.eventbrite.nl

UITSTAPJE NAAR DE BLOEMENKAS MET DE PEUTERS VAN KOREIN
Om het thema lente fris en kleurrijk te beginnen zijn
we met onze peuters in de week van 13 maart naar de
bloemenkas gegaan. Dit is een grote bloemenwinkel
vlakbij onze Spil. Ze keken hun ogen uit! De kinderen
mochten, kijken naar de bloemen, ruiken aan de bloemen en zelfs per keer dat we gingen een plant of bloem
kopen voor in onze eigen bloembak. We hebben ook
een bloemenwinkel gemaakt in onze themahoek, zodat
de kinderen het na konden spelen en zelf ook bloemen
konden verkopen/kopen. Verder wisten de kinderen
veel te vertellen over hoe de planten eruit zagen, welke
kleur ze hadden en zelfs van sommige bloemen wisten
ze de naam. Het was super leuk en de kinderen genoten
ook! Vooral de bloemwinkel op de groep was daarna
erg interessant en hier hebben ze ook heel veel in gespeeld.
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AAIEN
AFWEESRSYSTEEM
ARREST
BAKBLIK
CHEQUE
COMMOTIE
CONSTRUCTIEF
DELER
DOORGANG
DRIEST
EERGISTEREN
GASSEN
GLOED
GOUDGEHALTE
HERVATTEN
JURIST
LINKERKANT
LUMMELEN
MAGNOLIA
NAWEE
ONWEL
ONZUIVER
OUDROZE
PARKEERPLAATS
PORTEMONNEE
PRIJSLIJST
SAMENSTELLING
SCHEERWOL
SCHOENPOETSER
SERIE
SLACHT
SLOTSTUK
SPIER
SPRINGTOUW
STOOTBLOK
STRIP
STUDENTENHUIS
TAKELAUTO
TERUGTREKKING
TOESLAAN
TRAWANT
VERBONDENHEID
WERKBIJ
WESTKUST
ZETBOK
ZIEKTEWET
ZOMERHITTE

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 mei 2017 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: Het is de wind, het is de
wind, die uw huisje zo lekker vindt.
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Mevr. C. Hems-Kweens
‘t Hofke 112B
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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