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DE EUFORIE VAN HET VOORJAAR
Tussen de winter en het voorjaar ligt een van de meest interessante tijden
van het jaar. Het begint meestal met carnaval, van vroeger uit een eetfestijn
dat is verworden tot een drinkgelag als voorbereiding op de vasten. Dit gekostumeerde volksfeest heeft een iets andere invulling gekregen dan waar
het voor bedoeld was. Desondanks heeft het voor velen nog een heilzame
werking. Hierna begint de 46 daagse vasten waarvan de zes zondagen niet
meetellen (het moet ook niet te gek worden), zodat er 40 dagen overblijven.
De vastentijd wordt in verschillende religies beleefd.
In de vasten onthield men zich gedeeltelijk van eten en drinken. Voor Christenen was het een periode om tot bezinning te komen. Lichamelijk gezien is
vasten (lijnen) gezond voor ons lichaam. Door minder te eten en te drinken
gaan vele lichamelijke functies beter werken. Het is algemeen bekend, dat
bij natuurvolken, die met regelmaat vasten, veel minder ziektes voorkomen.
Zo heeft elk nadeel zijn voordeel. Dat de regels zijn versoepeld lijdt geen
twijfel. Het is overigens nog maar de vraag of er zich nog iemand aan houdt.
Maar het kan nog gekker. In het Eindhovens Dagblad van 5 maart staat een
oproep van de Italiaanse Rooms-katholieke bisschoppen om tot Pasen alle
hightech apparatuur te laten staan en zich te onthouden van internetten en
sms’en. Deze moderne variant (de katholieke kerk moet ook met haar tijd
mee!) is een manier om het belang van concrete vriendschappen te beseffen
in plaats van virtuele.
Als op 20 maart het voorjaar begint en het lichaam is ‘gereinigd’ komen de
mensen tot euforie. De natuur en de mens leven op. Bepaalde stoffen in het
lichaam nemen toe en de ‘natuur’ komt volop tot leven. We hebben goeie
zin, bloemen komen uit, de zomergarderobe
komt uit de kast, dieren worden geboren en de
vakanties komen er aan. De mens ontwaakt,
hij heeft er weer zin in. Ook de herrijzenis van
Christus valt in deze periode. Dit is het belangrijkste liturgische feest voor christenen en
tevens de afsluiting van de vasten. En zo zie je
dat deze ca. 50 dagen heel bijzonder zijn.
Laten we hopen dat de huidige economische recessie er niet voor zorgt dat
we het gelag gaan betalen! Veertig dagen vasten à la, maar enkele jaren is te
veel van het goede. En anders zullen we ons maar vasthouden aan het
spreekwoord: “na regen komt zonneschijn”…
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.
Hallo, mijn naam is Saskia Ketelaars en ik ben
geboren en getogen in Tongelre. Mijn wieg stond in
de Radiostraat en ik woon nu zelf nog op ‘’t Hofke.
De meeste van jullie kennen mij vast allemaal wel
van gezicht, want ik werk bij Super de Boer aan de
Pagelaan.

Ik woon inmiddels 8 jaar op ‘t Hofke maar ga nu
verhuizen. Maar uiteraard verlaat ik Tongelre niet.
John en ik hebben elkaar dik een jaar geleden met
carnaval leren kennen en sindsdien is ons leven in
een sneltreinvaart terecht gekomen. John had zijn
eigen huis in Veldhoven en ik het mijne in Tongelre. Ik heb een tijdje geprobeerd hoe het was in
Veldhoven maar mijn “roots” liggen in Tongelre.
Gelukkig voelde John zich snel thuis in Tongelre
dus onze woonkeuze was gemaakt. John verkocht
zijn huis en verhuisde met Boes zijn boxer richting
Tongelre. Binnen een half jaar was ik dus niet langer alleen maar was een leuke kerel en hond rijker. Gelukkig kon ook mijn hondje Chloe het waarderen dat ze er een maatje bij kreeg. Na enkele
maanden te hebben samengewoond voelde het
voor ons goed om nog een stapje verder te gaan in
onze relatie. En het geluk was aardig aan onze
kant ik was vrij snel in verwachting van ons eerste
kindje. Op tweede kerstdag konden wij het blijde
nieuws aan onze ouders vertellen. Voor mijn ouders wordt dit hun derde kleinkind en voor John
zijn ouders hun eerste. Het was voor ons allemaal
een speciale kerst.
Op 9 februari hebben we ons kindje voor het eerst
gezien op de echo. Ongelooflijk dat dit tegenwoordig allemaal mogelijk is. Kan ook niet beschrijven
wat er op dat moment door John en mij heen ging.

Tot nu toe verloopt alles voorspoedig en leef ik op
een grote roze zwangerschapswolk. Maar juist
daardoor moet je ook flink naar de toekomst kijken. Mijn huis op ‘t Hofke heeft een kleine tuin en
we willen graag allebei een grotere tuin voor ons
toekomstige kindje. Vandaar dat we wat rond zijn
gaan neuzen wat er te koop was in Tongelre (want
dat was voor mij zeker een must). In mijn ouderlijke straat stond al een tijdje een huis te koop. John
en ik zijn samen gaan kijken en waren allebei gecharmeerd van dit huis. We hebben er een paar
nachtjes over heen laten gaan en besloten toen
om een bod op het huis uit te brengen. Ons bod is
geaccepteerd dus we zijn nu de trotse eigenaar
van een huis in de Radiostraat.
Saskia en John
Voordat we in het
huis kunnen trekken
is er nog heel veel
werk aan de winkel.
Mijn vriendinnen vragen aan mij of ik me
daar geen zorgen
over maak want tenslotte ben ik al een
tijdje zwanger als we
aan de verbouwing
beginnen.
Gelukkig
lig ik daar zeker niet
wakker
van
want
mijn vader regelt samen met John de
verbouwing. Ik heb het volste vertouwen in die
twee samen en ik weet dat mijn vader van ieder
huis mijn eigen paleisje kan maken. Dat is op ‘t
Hofke ook gebeurd dus dat komt ook nu helemaal
goed! We zijn nu al volop bezig om allerlei bouwmaterialen te verzamelen. Dus vóór mijn bevallingsdatum zit ik prinsheerlijk in ons nieuwe huis.
Mocht er interesse zijn voor onze woning op ‘t
Hofke dan kun je natuurlijk altijd contact met ons
opnemen.
Na de bevalling wil ik toch nog graag blijven werken bij Super de Boer. Ik werk daar al bijna meer
dan 20 jaar en dat bevalt me nog steeds prima.
Persoonlijk denk ik ook dat het goed te combineren is met mijn aanstaand moederschap. Ik ga wel
minder uren werken dan voorheen omdat ik ook
van het moederschap wil genieten. Gelukkig kan
ik- ook voor oppas- op de beide opa’s en oma’s
rekenen.
Ik wil de Wisselpen graag doorgeven aan
mijn collega COLIN BREWERS.
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Ter nagedachtenis aan Theo v.d. Dungen
De St.Nicolaasvereniging “St.Martinus” verliest aan Theo v.d. Dungen een trouw en gewaardeerd lid. Hij was meer dan 28 jaar lid van onze vereniging.
Theo was ook de persoon die zijn mening niet onder stoelen of banken stak als er iets binnen
de vereniging moest gebeuren of aangepast moest worden. Hij heeft een aantal jaren als
Goedheiligman vele kinderen in onze wijk een onvergetelijke dag bezorgd.
Nadat zijn gezondheid achteruit ging, heeft hij zijn inbreng bij de traditionele activiteiten in
december moeten stoppen, hetgeen hem heel veel pijn deed.
Hij wilde toch nog steeds betrokken blijven bij de vereniging. De afgelopen maanden heeft hij herhaalde malen in
het ziekenhuis gelegen vanwege hartproblemen. Zijn gezondheid ging snel achteruit, maar zijn overlijden kwam
voor ons toch nog zeer onverwacht.
Wij zullen Theo als lid heel erg missen. Wij hopen dat hij zijn welverdiende rust mag vinden.
Het Bestuur.

Ook ons wijkblad is Theo van den Dungen veel dank verschuldigd. Jarenlang was hij een trouwe bezorger van
“Rond ’t Hofke”. In zijn bezorggebied was hij een graag gezien persoon die altijd in was voor een praatje. Altijd
aardig en vriendelijk stond hij de mensen te woord. Ook onze inzamelingsactie was bij hem in goede handen.
Helaas moest hij, enkele jaren geleden, om gezondheidsredenen dit vrijwilligerswerk aan anderen overdragen. Op
7 februari 2009 overleed Theo. In een volle St. Martinuskerk nam Tongelre afscheid van deze aimabele man, want
zo zal hij in de herinnering van onze wijkbewoners blijven voortleven.
Werkgroep wijkblad Rond ’t Hofke

Recept van de maand maart door Gasterij in ‘t
Ven: tapenade met stokbrood
Ingrediënten:
100 gr. zongedroogde tomaten
3 teentjes knoflook
1 dl olijfolie
Snufje chili poeder
1 handvol zwarte olijven ontpit
50 gr. geraspte kaas

Spaanse stengels
Ingrediënten:
1 eetlepel kappertjes
4 stuks ansjovisfilet
2 eetlepels olijventapenade
1 eetlepel peterselie
2 theelepels olijfolie
10 vellen bladerdeeg
•

•

Doe de ingrediënten in de keukenmachine
(behalve de kaas);
• Eventueel op smaak brengen met peper en zout;
• Pak het al geroosterde brood en smeer dit in met
de tapenade;
• Bestrooi de toast met de kaas en zet het nog even
in de oven op 200 graden.

•
•
•
•

De ingrediënten (behalve het bladerdeeg) fijnmalen in de keukenmachine;
Bestrijk het bladerdeeg met dit mengsel;
Snij er nu stroken van 1 cm van;
Pak beide uiteinden en draai ze 4x;
Bak ze af in een voorverwarmde oven op 180
graden.

Tip van de maand: Het goedkoopste etiket, bijvoorbeeld op diepvriesdozen, is afplakband voor verf.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

Deze werkgroep is nog maar net
gestart. We zijn momenteel met
drie leden die regelmatig een
leuke activiteit organiseren.
Denk dan vooral aan een brunch
met Pasen en Kerstmis en in de zomer en herfst een feest.

‘t uitje

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen; 1x per 2 weken. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames; met
koffie en een gezellig praatje.
Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 10.00 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum.
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 14.00 –
16.30 uur. Gezelligheid troef.

We zijn gestart met de groep omdat we
merkten dat veel mensen moeite hebben om de
feestdagen op een leuke manier door te komen. Dit
hebben we wat uitgebreid en inmiddels zijn we ook
eens naar een museum geweest. En wel naar het
weverijmuseum en het boerenbondmuseum. In de
kersttijd hebben we in ‘s-Hertogenbosch, de kersten winterfair bezocht.
Nu komt het Paasfeest er weer aan. Dat betekent
dat we bezig zijn met de voorbereidingen van de
brunch. Het werkt heel eenvoudig. Als u tegen de
sleur of het alleen zijn van die tijd opziet, dan
schrijft u zich in voor 5 euro per persoon en wij
verzorgen uw brunch op Tweede Paasdag. Voor
meer informatie kunt u terecht bij ’t Oude Raadhuis. Ook hangen we voor die tijd posters op met
meer informatie.

Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 – 11.30
uur. Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.

We hebben plannen om iets te organiseren met Koninginnedag, omdat er op die dag geen activiteiten
in de wijk zijn. Als er voldoende animo is organiseren we graag iets. Heeft u een tip voor ons? Geef
die dan door aan ’t Oude Raadhuis. Dan komt die
vanzelf bij ons terecht.

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en
……. buurten.

Op de foto ziet u een gezellige tafel zoals die afgelopen kerstmis was gedekt.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van
20.00 tot 23.00 uur. Entree € 1,00

Elke woensdag - Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.

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

Voor meer foto’s kunt u naar onze website surfen
www.ouderaadhuis.dse.nl
Groetjes namens ’t uitje en tot ziens.
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Parochiecentrum Tongelre

Diensten rondom Pasen

Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.dse.nl

Zaterdag
4 april

19.00
uur

Jozef en
Maria

Zondag
5 april
Palmzondag

9.30
uur

Antonius

11.00
uur

Martinus

Dinsdag
7 april

19.00
uur

Martinus

Donderdag
9 april
Witte Donderdag
Vrijdag
10 april
Goede Vrijdag

19.00
uur

Antonius

15.00
uur

Antonius

Dienst

15.00
uur
19.00
uur

Martinus

Kruisweg

Martinus

19.00
uur
Zondag
9.30
12 april
uur
11.00
uur
11.00
uur
Zaterdag
Ge18 en zondag wone
19 april
tijden!

Antonius

Kindvriendelijke Paaswake
Paaswake

E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Op zondag 22 maart wordt om 11.00 uur in de Martinuskerk een kindvriendelijke woord- en communiedienst gehouden.
Kerk-zijn in de 21ste eeuw
Het bisdom ’s Hertogenbosch is momenteel bezig met een
reorganisatie. Per 1 februari zijn de dertig dekenaten opgeheven en vervangen door 12 zogenaamde regiodekens. Met het bestuur van het bisdom, waaronder twee
nieuwe hulpbisschoppen, wil de bisschop maandelijks met
deze regio-dekens vergaderen. De parochies gaan binnen
een aantal jaren terug van 360 naar 60 parochies.
Het huidige en het grootste dekenaat Eindhoven kent dan
nog vier parochies met elk een pastoraal team. In de reorganisatie wordt grote nadruk gelegd op de vormgeving
van de liturgie, waarbij sommige parochies nu al terugvallen op een liturgie van voor het Tweede Vaticaans Concilie (m.i. een bewijs van armoede).
Hoewel ik de noodzaak van inkrimping wel onderken vind
ik dat er te veel aandacht wordt gegeven aan de buitenkant van ons geloof d.w.z. de reorganisatie en vormgeving
van de liturgie, en er te weinig aandacht is voor de binnenkant d.w.z. God en de medemens.
Gelukkig is er van onder uit ook veel binnenkant groeiende. Eindhoven heeft in de binnenstad een centrum van
spiritualiteit en westerse mystiek waar mensen, Godzoekers, uit heel Eindhoven en de Kempen hun weg naar toe
vinden.
Eindhoven kent vier kerkelijke inloophuizen, waar mensen
in problemen gastvrij onthaald worden. Het dekenale
steunpunt materiële hulpverlening helpt mensen met verborgen armoede. De Hoogstraatgemeenschap is daarin
een parel apart, opkomend en in verzet voor daklozen en
vluchtelingen.
Als ik met gelovige ogen durf te kijken, zie ik dat het
evangelie zijn weg vervolgt, ook aan het begin van deze
nieuwe eeuw. Dat geeft mij blijdschap en vertrouwen naar
de toekomst toe.
Pastor Theo v.d. Elzen

Zaterdag
11 april

Antonius
Martinus
Jozef en
Maria

Woord- en
communiedienst
Kindvriendelijke woorden communiedienst
Woord- en
communiedienst
Boeteviering
van vergeving
en verzoening
Eucharistieviering

Eucharistieviering
Eucharistieviering
Eucharistieviering

Cantemus
Domino

Gelegenheidskoor

Cantemus
Domino

Schola
Cantorum

Alye
Perun
Cantemus
Domino
Schola
Cantorum
Martinus

Op zondag 19 april is er om 11.00 uur in de Martinuskerk
een bijzondere viering. Zie het artikel “Afrika – Engakoor in
de Martinuskerk” op pagina 13.
Stand van zaken Jozef en Maria kerk en Parochiecentrum.
Op zaterdagavond 24 januari was de laatste kerkdienst in
de huidige Jozef en Mariakerk. Gelukkig konden we op
dinsdag 27 januari in onze voorlopige dagkapel (appartement 22) onze eerste ochtenddienst houden. Dit zal zo
blijven totdat de nieuwe stilteruimte in de verbouwde Jozef
en Mariakerk in gebruik kan worden genomen.
De weekendviering op zaterdagavond om 19.00 uur hopen we aan het begin van de vastentijd te kunnen
hervatten in de tijdelijke recreatieruimte tot aan de
bouwvakantie deze zomer.

De kerk is
helemaal
leeg
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Op het parochiecentrum zijn de kantoorruimtes en ruimtes
voor de pastores nu helemaal gescheiden van de rest van
het parochiecentrum. We hebben een eigen keukentje
gekregen. De rest van het parochiecentrum wordt nu door
Vitalis verbouwd tot centrum voor dagbehandeling, wat in
april gereed moet zijn.
Pastor Th.v.d.Elzen
Pelgrimstocht naar Rome in 2009
In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom
Den Bosch, gaan mensen uit dit bisdom in oktober 2009
op pelgrimstocht naar Rome. Iedereen die in aanmerking
wil komen voor deelname aan de groep die vanuit Eindhoven meegaat, kan zich rechtstreeks melden bij het Bureau
van het dekenaat Eindhoven, Boschdijk 371, 5621 JB
Eindhoven,
246 86 60, email: dekenehv@iae.nl
Meer informatie bij pastor Theo v.d. Elzen
Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10.00 uur. De data voor
2009 zijn: 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.
Op pelgrimspad: “Ga mee op tocht, jaarthema
2008-2009 “
En we gaan op tocht: bezoek aan het Openluchtmuseum
Orientalis, Heilige Landstichting bij Nijmegen. Zondag 29
maart: vertrek 10.00 uur (zomertijd!) vanaf de Antoniuskerk, terugkomst rond 17.30 uur bij de Antoniuskerk.
Dit bezoek is in het kader van het jaarthema voor iedere
belangstellende parochiaan, doch in het bijzonder voor
vormelingen en hun gezinnen. We proberen met een eigen, volle bus te gaan. De kosten voor vervoer en entree
zijn nog niet bekend. Deze hangen af van het aantal deelnemers, subsidie etc, maar slaan we in ieder geval hoofdelijk om.
Agenda maart
Nieuwsbrief van maart
26 maart
29 maart
30 maart

Eerste communiebijeenkomst Antoniuskerk
16.00 uur
‘Ga mee op tocht…’ naar het Openluchtmuseum Orientalis bij Nijmegen
Eerste communiebijeenkomst Antoniuskerk
16.00 uur

Eerste communie
De vijfde bijeenkomst is op donderdag 26 en maandag 30
maart (let op: in plaats van 23 maart) Deze laatste bijeenkomst staat helemaal in het teken van de eerste communie: “Brood met een verhaal”.
Goede Vrijdag
Op vrijdag 10 april is het Goede Vrijdag. Het is dan bijna
Pasen. Wat gebeurde ook alweer met Pasen? Waarom
hebben we Goede Vrijdag?
Voor tieners tussen de 10 en 16 jaar uit de parochies Stratum, Tongelre, Strijp en Gestel is er de gelegenheid om
daar iets van te ervaren. Dat doen we in de huiskamer van
de Hoogstraatgemeenschap.

Om 17.30 uur is er een soepmaaltijd
voor iedereen. Dan gaan we met elkaar het verhaal over de kruisiging
van Jezus naspelen. Dit gaat niet
alleen over Jezus, maar ook over
thema’s waar we allemaal wel eens
mee te maken hebben: verraad, geweld, een geliefd iemand verliezen
aan de dood, hoop, nieuw leven etc.
Tijdens het spel worden er op 14 momenten foto’s gemaakt (de zgn. staties) die later in de kerken worden opgehangen. Om 19.00
uur vertrekken we weer richting “terug”.
Het lijkt me leuk als we met een groep vanuit Tongelre
naar de Hoogstraatgemeenschap lopen, maar dat is nogal
een eind. Daarom is het misschien leuker om te verzamelen in de Genneper parken, waar de groep uit Stratum bij
elkaar komt, of in het parochiecentrum in Gestel.
Heb je zelf een goed idee hierover? Laat maar horen…
ben benieuwd! Eerst wat meer weten? Mail of bel! Wil er
een vriend of vriendin mee, ook al is die niet bij een kerk
aangesloten? Kan!
In verband met de maaltijd (voor hoeveel personen moet
er gekookt worden?) willen we graag voor 5 april weten
wie er mee gaan. Dus: laat even weten via
2811324 of
mail kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Vormsel
Tijdens de vorige bijeenkomst hebben we diverse spelletjes gespeeld die met de bijbel te maken hebben. Het was
een gezellige en luidruchtige middag!
Dopen
De doopvieringen zijn op zondag 22 maart.
Overlijden Heleen Bakkers
Ons bereikte het droevige nieuws dat Heleen Bakkers –
van Hal op 8 februari is overleden. Zij heeft, met name in
de periode meteen na de fusie tot districtsparochie (sinds
1 juli 1991) een belangrijke rol gespeeld in het nieuwe parochiebestuur.
Namens parochiebestuur en parochievergadering wensen
wij haar man Harry, hun kinderen, schoonzoons en kleinkinderen sterkte bij dit verlies.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Marietje Dekkers-van Extel, 83 jr., St.Josephlaan
Netty Selder-de Moor, 83 jr., Parklaan
Theo van den Dungen, 74 jr., ’t Hofke
Ed Sittrop, 84 jr., President Steijnstraat 19
Heleen Bakkers-van Hal, 68 jr., Drossersstraat
Betsie Hoekstra-Swinkels, 72 jr., Orpheuslaan
Agnes Stoots-van der Velden, 77 jr., Tongelresestraat
Zus van Dijk-van Gelder, 85 jr., Gasthuisstraat
Gerry van Kuijk-Brinkhof, 53 jr., V.v.Goghstraat
Ilja Klaver, 65 jr., Pijlstaartpad
Dopen:
Amy Henssen
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OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds 1 augustus 2008 maakt de OudKatholieke Parochie Eindhoven voor
haar liturgische en pastorale diensten
gebruik van de RK parochiekerk H.
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te
Eindhoven.
Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur:
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift
en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen
geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast is
assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnr. 024-6221470 of 06-49630170.
26-03-’09: Bezoek van mgr. Joris A.O.L. Vercammen,
Aartsbisschop van de Oud-katholieke kerk van
Nederland.

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

tijd

predikant

Zondag

22 maart 10.00 uur Hr. C. Wijnberger

Zondag

29 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluijs

Zondag

5 april

10.00 uur Ds. E. van Sluijs

Donderdag

9 april

19.30 uur

Vrijdag

10 april 19.30 uur Ds. E. van Sluijs

Witte Donderdag
viering

Paaswake
Ds. E. van Sluijs
Pasen
10.00 uur
Ds. E. van Sluijs

Zaterdag 11 april 21.30 uur
Zondag

12 april

Zondag

19 april

10.00 uur Ds. J. van Pijkeren

Zondag

26 april

10.00 uur

Jeugddienst
Ds. E. van Sluijs

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

In het kader van de veertigdagen als voorbereiding op de
viering van Pasen komt de aartsbisschop naar Eindhoven
en gaat dan een voordracht houden met als onderwerp:
Oud-katholieke spiritualiteit, een uitdaging voor onze
tijd.
19.00 uur: Aankomst van de aartsbisschop, kennismaking
en koffie/thee.
19.30 – 21.30 uur: Voordracht van de aartsbisschop
05-04-’09: 11.00 uur: Palmpasen, Eucharistieviering met
de Lutherse gemeente Eindhoven. Deze viering wordt
voorafgegaan door een gezamenlijke processie met de
Lutherse gemeente Eindhoven vanaf de Kronehoefstraat
naar de Fazantlaan.
Agenda Okk parochie H. Maria Magdalena
Eindhoven:
08-03-‘09 : 11.00 uur: Dienst van woord en gebed.
15-03-’09: 11.00 uur: Eucharistieviering
26-03-’09: Bezoek van mgr. Joris A.O.L. Vercammen,
Aartsbisschop van de Oud-katholieke kerk van Nederland.
05-04-’09: 11.00 uur: Palmpasen, Eucharistieviering.
09-04-’09: 16.00 uur: Witte Donderdag, eucharistieviering
10-04-’09: 19.30 uur: Goede Vrijdag, Dienst van woord
en gebed
12-04-’09: 11.00 uur: Pasen, Eucharistieviering
19-04-’09: 11.00 uur: Eucharistieviering
Verdere info: http://eindhoven.okkn.nl/

Jozua Gemeente Eindhoven
Oudsten: E. Sanders en E. van der Linden
Telefoon: 040-2452458
E-mail: info@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00
uur, in de dependance van het Oude Raadhuis.
’t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!
Op woensdagavond zijn er huiskringen. Wij komen
dan in kleinere groepen bij elkaar, +/- 10 personen.
Er worden liederen gezongen, de Bijbel wordt bestudeerd, of wat gesprekken met elkaar over het
leven van alledag. Hier bidden we ook voor elkaar,
als men dat wil.
Adressen:
Remuslaan 56 en Debussystraat 35 Eindhoven.
Aanvang: 20.00 uur.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als babysitter
en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of
06-153 17 910. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61.
Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent!

AFRIKA-ENGAKOOR in de Martinuskerk
Het Afrika-Engakoor uit Nistelrode en omgeving komt
op zondag 19 april naar Tongelre. In de Martinuskerk
aan ’t Hofke in Tongelre zal het koor de viering van
11.00 uur opluisteren. Op het repertoire staan liederen
uit diverse Afrikaanse landen zoals Botswana, Ghana,
Congo, Tanzania en uit het Engagebied in Papua Nieuw
Guinea.
Het belooft een bijzondere viering te worden met geweldig warme muziek, die van begin tot eind blijft boeien. In kleurige Afrikaanse kledij gestoken, treedt dit
grote blanke koor door heel Nederland op. Het wordt
begeleid door percussie en de dirigente speelt accordeon. Inmiddels heeft het koor meer dan 240 optredens
verzorgd en geld ingezameld voor projecten waarvan
zeker is dat de opbrengsten er geheel aan besteed worden. De opbrengst van de inmiddels drie CD’s van het
koor gaan ook geheel naar diverse projecten.
De viering en de collecte staan in het teken van de
Gambia-projecten van onze wijkbewoners Dorothé en
Wim van Dijke van de Stichting “SEIG”.
Achter in de kerk zal
een
aantal
mooie
Gambiaanse
spullen
te koop worden aangeboden tegen lage
prijzen. De opbrengst
is voor het project.

Tuintip van de maand maart: Lente in de tuin
door Jeroen Soontiëns
In maart begint de lente. Of het weer zich hier ook aan
houdt is altijd maar weer de vraag. Bij de eerste mooie
dagen beginnen in ieder geval de tuinkriebels. Dat komt
mooi uit want in maart kan er volop in de tuin worden
gewerkt. In de border kunt u in maart prima het oude
loof weghalen. Als u slim was geweest, heeft u dit in de
winter laten liggen als bescherming tegen vorst. Wanneer
u het oude blad en de opstaande stengels van vaste planten nu weghaalt is het frisse jonge blad direct zichtbaar.
Pas op voor bolgewassen en vroege soorten want die zijn
al boven de grond verschenen.
Het gazon verdient in maart speciale aandacht. Veel gazons komen met een beschadigde grasmat de winter uit.
Met veel mos in het gazon is het verstandig om te verticuteren. U verwijdert hiermee het mos en brengt lucht in
de bodem. Wanneer u nog geen kalk heeft gestrooid is
dit een goed moment om het alsnog te doen. Dit houdt
de zuurgraad van de bodem op peil. Nog meer van belang is de eerste bemesting van het gras om het een
groeiimpuls te geven. De bemesting kan gelijktijdig met
de kalk worden gestrooid. Met de juiste verzorging kan
het gras er binnen enkele weken weer frisgroen uitzien.
In de vijver begint het waterleven ook weer op gang te
komen. Een geschikte tijd dus om het oude blad weg te
halen. Laat ook meteen de waterkwaliteit even controleren. Dit is erg belangrijk voor de zuurstofplanten in het
water en u kunt nog maatregelen nemen voordat de
groei echt op gang komt. Hebt u een vijverfilter dan kunt
u deze ook weer in werking stellen. Vergeet niet om de
UVC-lamp in het filter jaarlijks te vernieuwen. De werkingsduur hiervan is maximaal één groeiseizoen. Zijn de
filtermaterialen aan vervanging toe, dan kunt u dit ook
het beste aan het begin van het seizoen doen.
Een laatste tip voor het snoeien van bomen: dit kunt u
het beste uitstellen totdat ze weer volop in het blad
staan. Juist de periode waarin de sapstroom op gang
komt en de bladeren verschijnen is het minst geschikte
snoeimoment.

Om te komen delen in
de vreugde is iedereen, ook de kinderen,
op 19 april van harte
welkom in de Martinuskerk.
Aanvang
11.00 uur.
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Weekendje weg voor mantelzorgers
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner, kind, familielid of andere naaste
kan erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er
voor de mantelzorger geen of te weinig tijd
over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie. Terwijl het juist belangrijk
is om af en toe eens even de zorg los te kunnen laten. Even afstand nemen, even nieuwe
energie opdoen, even wat tijd voor jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking met Mezzo een ontspanningsweekend
op 5, 6 en 7 juni 2009 in Hotel Conferentiecentrum Boschoord in Oisterwijk.
Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is exclusief voor deelnemers van PuntExtra.
Wanneer iemand per direct lid deelnemer
wordt, kan hij/zij ook deelnemen aan het
weekend. De deelnemersbijdrage voor 2009
bedraagt € 17,00 per machtiging en € 18,50
per acceptgiro.
Als tegemoetkoming in de kosten van het
weekend wordt een eigen bijdrage van € 65,gevraagd. Dit is een all-in prijs, alleen drankjes zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan
t/m 15 mei; deelname geschiedt op volgorde
van inschrijving. Reageer snel en bel met
PuntExtra, tel. 040 – 23 08 538. Meer informatie is ook te vinden op www.puntextra.nl
Voor meer informatie: Jeannette Heijting en
Margret Ooms, Consulenten PuntExtra
Tel. 040 – 23 08 538

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

Voorlichting over medicijngebruik bij
het Lokaal +
Het Lokaal + is een samenwerkingsproject tussen ROC school voor de zorg en SVVE de Archipel, Verpleeg en verzorgingshuizen in en rond
Eindhoven. Er is een ontmoetingsplek waar activiteiten georganiseerd worden, daarnaast is er
een informatiebureau en servicepunt voor senioren vanaf 55 jaar. U kunt er terecht met vragen
over een gezond en actief leven.
Tevens worden er voorlichtingsbijeenkomsten
georganiseerd op het gebied van preventie en
gezond ouder worden. Alle activiteiten worden in
samenwerking met studenten georganiseerd.
Op donderdag 26 maart a.s. is er van 14.00
tot 15.00 uur een voorlichting over medicijngebruik. De voorlichting wordt gegeven door een
apotheker en er is gelegenheid om vragen te
stellen. De kosten zijn €1,50 p.p.
U kunt zich aanmelden bij Het Lokaal +
tel: 040 - 2695727
Willem de Rijkelaan 3
Eindhoven
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Misschien is het u al opgevallen. Op de hoek Molendijk, Collseweg staat om een, helaas in verval geraakte oude boomgaard, een meidoornhaag. Deze
haag is net zoals een stukje terug op de Molendijk
gelegd, ingekapt en neergebogen. De heg zal niet
dood gaan, maar zal doorgroeien ondanks het diepe
inkappen. Het is een bijzonder stukje vakmanschap,
dat is uitgevoerd door een echte heggenlegger.

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige
plekje in Tongelre zich bevindt?

Vrijwilligers van
het IVN uit Nuenen hebben deze
heg en boomgaard als het ware geadopteerd.
Zij steken er heel
wat uurtjes in om
dit kleine stukje
cultuurlandschap opnieuw aan te leggen en te onderhouden.
Het vergt de nodige zweetdruppels, zeker in het
voorjaar, als de berenklauw en hop, de heg en bongerd gaan overgroeien en beconcurreren. Want dan
zal er even ingegrepen moeten worden tegen deze
overwoekering. De heg is in ieder geval gelegd. Het
zal een paradijs
worden voor
de
vogeltjes
die er wonen.
Volop voedsel,
beschutting
voor nestjes te
bouwen en een
veilige plaats
tegen de vijand. Als je
daar gaat kijken, zie je dat de bovenzijde is afgewerkt met wilgentenen. Het is een mooi strak geheel.

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling
van het object, samen met uw naam, adres en telefoonnummer naar de redactie:

Er is weer een mooi stukje vakmanschap geleverd,
met dank aan het IVN van Nuenen. De volgende
stap: planten van fruitbomen. Ik ben benieuwd.

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid die
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of
haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na
afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.

Met groengroet,
Kees van
Grevenbroek

Wijkblad Rond ‘t Hofke
’t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.
Oplossing Wie Weet Waar februari: het is het huis
Wolvendijk 141. De juiste oplossing kwam van dhr.
P. van Gijn, Locomotiefstraat 1.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
De Molijn en andere tehuizen

De redactie
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Overzicht activiteiten, data en tijden
Natuurthema-avond:
het jonge leven
Schoonmaakactie in het
Wasven: de priknick
Natuurlijk Tongelre

27 maart

19:00 uur

4 april

09:30 uur

8 april

20:00 uur

Pittoreske Paas Picknick

13 april

11:00 uur

Workshop NXT Move

17 april

19.00 uur

Bouwplannen in het Wasven?
Op woensdag 25 februari stond in het ED te lezen
dat er plannen zijn om woningen te bouwen in het
Wasven. Het bestuur van het Groendomein was
ook verrast toen ze hierover door het ED werden
gebeld. Er is nog niet veel bekend over de plannen
van de gemeente behalve dan dat het om een
meerjarenplanning van de woningbouw in heel
Eindhoven gaat. Wij denken dat de woningen waarschijnlijk gepland staan op het oude slachthuisterrein, dit is ook onderdeel van het hele gebied dat
Wasven heet en dat het gebied bestrijkt tussen de
spoorlijn, de Eisenhowerlaan en de Berenkuil. Het
Groendomein Wasven (met boerderij, akker, weiland en kasteelbos) heeft een beschermde status,
dus wij gaan ervan uit dat daar sowieso geen huizen komen. We gaan achter nadere info aan en informeren u via de nieuwsbrief of een nieuwsflits
(aanmelden via de website www.wasven.nl ) als wij
meer weten.
Natuurlijk Tongelre
Het was druk bij de presentatie van Loek Ketelaars
tijdens de Natuurlijk Tongelre avond op 11 februari. Met meer dan 60 belangstellenden hebben we
kunnen genieten van mooie natuurbeelden van onze eigen leefomgeving. Prachtige films met Vincent
van Gogh en mooie beelden van de Zeggen. Loek,
nogmaals hartelijk dank voor je interessante verhaal! Op woensdag 8 april is de volgende Natuurlijk Tongelre avond.
De avond begint om 20:00 uur en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De zaal is om 19:30 uur open.
De entree is € 3,00 inclusief een consumptie.
Natuurthema-avonden voor de jeugd
Op de avond van 27 maart gaan we het hebben
over het jonge leven van plant en dier. Als de winter voorbij is, zal de natuur weer ontwaken. Zaden
zullen kiemen en vogels nesten bouwen en gaan
broeden. Zoogdieren krijgen ook jongen. Alles
staat in het teken van nieuw leven. Dit en meer
gaan we ook beleven op 27 maart in de Schop van

de boerderij. Kom je ook? De avond is toegankelijk
voor iedereen van 6 tot 16 jaar. Het is van 19.00
uur tot 21.00 uur in de schop van de boerderij van
het Wasven, Celebeslaan 30. De entree is € 1,50
per persoon.
Priknick in het Wasven
Het opschonen van ons Tongelrese groendomein
staat weer voor de deur. Maar ook het betere seizoen met de ontluikende natuur. Een ideale combinatie! De opruimactie gaat plaatsvinden op zaterdag 4 april. Vanaf half tien verzamelen we ons bij
de boerderij. We drinken eerst een kop koffie of
thee en om tien uur gaan we gewapend met prikkers en afvalbakken het zwerfafval te lijf. Om
twaalf uur willen we de opgehaalde buit bekijken.
Dan gaan we aan tafel, de picknick dus, natuurlijk
met een hoop Tongelrese gezelligheid. Vindt u een
schone leefomgeving belangrijk en wilt u daaraan
meehelpen, dan is het fijn als u zich van tevoren
aanmeldt bij: natuurwerkgroep@wasven.nl of even
bellen naar 06 111 78 637.
Actief met Pasen!
Op tweede paasdag, 13 april, vindt een leuke paasactiviteit bij het Wasven plaats. We verklappen nog
niet alles, maar we noemen het de Pittoreske
Paas Picknick. We vieren Pasen zoals het vroeger
ging, maar wel met een eigentijdse twist. Zo gaan
we eieren zoeken, broodjes bakken, kuikentjes kijken, schminken en nog veel meer. Dit alles doen
we tussen 11.00 uur en 15.00 uur. En wat we maken en vinden, eten we ook op. Behalve de kuikentjes natuurlijk!
We hebben voor alle leeftijden activiteiten waardoor de dag geschikt is voor zowel kinderen als
(groot)ouders; maar ook andere volwassenen zijn
van harte welkom. Wat leuk is om te melden, is
dat we speciaal voor deze activiteit het bakhuisje
gaan gebruiken. We beginnen dagen tevoren al
met het opstoken zodat we op de dag zelf ons eigen brood op pittoreske wijze kunnen bakken!
Omdat we beperkte ruimte hebben, vragen we u
wel om in te schrijven op deze activiteit. De kosten
bedragen 4 euro voor iedereen tot 12 jaar en 6 euro voor iedereen vanaf 12 jaar. Daarvoor organiseren we leuke activiteiten en krijgt u ook een lunch
aangeboden. U kunt zich inschrijven op 28 en 29
maart en op 4 en 5 april, elke dag tussen 11.00
uur en 15.00 uur, in de Schop van de Wasvenboerderij waarbij u ook direct de kosten betaalt en een
bewijs van deelname ontvangt.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 17

NATUURTHEMA AVOND MANDENMAKER
De tijd vloog voorbij tijdens de vlechtavond met als
thema: wilgentenen en de mandenmaker. Met een
korte duidelijke film werden alle wilgenweetjes duidelijk.
Daarna aan de slag. Met zo’n 20 kinderen gingen we
vlechten, geen mand, dat zou voor de wasvenvriendjes nog iets te moeilijk zijn, maar een vis. De ene vis
leek op een haring de andere op een walvis. Heel
leuk. Deze avond zijn wij geholpen, (met veel dank)
door een mandenmaakster die allerlei voorwerpen
kan maken en zij heeft ook een site op internet:
www.hetwilgennest.nl
Om 21.00 uur ging iedereen weer naar huis en allemaal een visje gevangen.

Vastentijd = <<Samen Verder>>-tijd
Als u dit leest zijn coördinatoren en werkgroepen van
>>Samen Verder>> druk in de weer met de voorbereidingen voor de huis-aan-huiscollecte in de week
vóór Pasen, de zogenaamde Goede of Stille Week. De
oorspronkelijke gedachte achter de collecte is wat
verbleekt; de meeste mensen zijn niet meer zo zeer
met vasten bezig. Toch wordt uitgerekend de veertigdagentijd aangegrepen om een beroep te doen op
ons gevoel voor gerechtigheid en solidariteit.
Collecte en projecten
Voor de 41e keer gaan we samen op pad.
Van 6 tot 12 april collecteert >>Samen Verder>>
voor duurzame projecten in Afrika, Azië en LatijnsAmerika. >>Samen Verder>> doet dit in samenwerking met Vastenaktie, Kerk in Actie, Simavi en Hivos
– alle met CBF-keurmerk. Contact met een organisatie ter plaatse betekent rechtstreekse informatie
over besteding van geld en voortgang van het project. Verschillende wijken en gemeentes hebben een
eigen project gekozen, andere sluiten zich aan bij de
algemene keuze van Samen Verder. De wijk Tongelre steunt dit jaar wederom het onderwijsproject van de stichting “SEIG” (Steun aan Educatie in Gambia, zie www.Seig.nl).
Het percentage analfabeten in Gambia is hoog. Ouders zijn er van doordrongen dat hun kinderen goed
onderwijs nodig hebben om het beter te krijgen dan
zij zelf. De overheid heeft geen geld voor scholenbouw. Vaak bouwen de mensen daarom op eigen initiatief een school, al dan niet met hulp van sponsors.
Zo is SEIG door de locale bevolking opnieuw om hulp
gevraagd. De ene school is nog niet afgebouwd of er
liggen al weer verzoeken voor nieuwe scholen.
>>Samen Verder>> wil de kosten op zich nemen
voor de bouw van een toiletgebouw voor de nieuw te
bouwen kleuterschool in SamMbollet. (Kinderen die
geen kleuterschool bezocht hebben, kunnen later de
Engelstalige lessen op de basisschool niet volgen).
In Mariama Kunda wil << Samen Verder>> de bouw
van een keuken en de ruimte voor de leerkrachten
betalen. Wanneer de voorzieningen onvoldoende zijn,
is het moeilijk leerkrachten te vinden. Stenen voor
de bouw worden ter plaatse vervaardigd en locale
bouwvakkers voeren het werk uit. Ook de schoolmeubels worden ter plaatse gemaakt. Zo snijdt het
mes aan twee kanten. De collectezakjes worden een
week vóór Pasen huis aan huis in de brievenbussen
gestopt en in de Paasweek, vanaf maandag 6 april
opgehaald.

Foto’s Jan Wijn

Wilt u meer doen dan alleen geld geven? Kom dan
ons corps van vrijwilligers versterken. Met 1½ tot 2
uur per jaar zorgt u als collectant er voor dat mensen
ver weg en dichtbij weten dat zij er niet alleen voor
staan. Een verschil dat ertoe doet!
Informatie is te verkrijgen bij de familie van Dijke,
tel. 040-2481107 of bij het Secretariaat <<Samen
Verder>> Boschdijk 371, 5621 JB Eindhoven. Tel.
040-243.44.57 (maandag, dinsdag, donderdag)
e-mail samenverder@hetnet.nl,
website www.samenverderstichting.nl
Banknummer 10 10 54 033 of
gironummer 155 22 22
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Krachtige resultaten met een zachte behandeling
EEN AANRADER VOOR IEDEREEN
Willemijn heeft een burnout. Ze is depressief en
angstig. Willemijn voelt niets voor antidepressiva, omdat deze middelen vaak bijwerkingen geven en niet haar stressprobleem oplossen.
Vriend Martin raadt haar Bowentherapie aan.
Tijdens een volleybalwedstrijd verrekte Martin
zijn enkelbanden. Na drie behandelingen was de
pijn weg. Nu maakt hij gebruik van deze therapie om sportblessures te voorkomen.
Nuchtere Willemijn houdt niet van ‘zweverig’. Ze
staat met twee benen op de grond. Toch volgt ze
Martins’ raad op. Ze staat versteld. Al bij de eerste
behandeling vloeit de stress uit haar lichaam. Voor
het eerst sinds tijden kan zij zich ontspannen. Na drie
behandelingen voelt zij zich fitter, opgewekt en minder angstig. De stap naar beterschap is gezet.. Zoals
Willemijn zijn er velen.
Bowentherapie
De Australische Tom Bowen ontwikkelde deze methode, die het lichaam bewust maakt van zijn eigen mogelijkheden. Bowen is al jaren een succesvolle therapie in veel landen, die nu ook in Nederland in opmars
is vanwege de uitstekende resultaten.
Vrijwel iedereen heeft er baat bij: de therapie werkt
effectief en snel en leidt tot verrassende resultaten.

Zoals een balans tussen lichaam, emotie en geest,
ontspanning en beter kunnen slapen.
Het geweldige van de Bowentherapie is dat veel mensen met acute en chronische klachten goed reageren
op deze behandelwijze. Wij hebben het dan over
klachten zoals astma en bronchitis, bekkenproblematiek en burnout, chronische vermoeidheid en overspannenheid, fibromyalgie, reuma, hooikoorts en hyperventilatie, hoofdpijn en migraine, hormoon- en
menstruatieklachten, tennis- en golfellebogen, ooren kaakpijn, pijnlijke knie- en enkelbanden, sportblessures, spier-, rug- en gewrichtspijn, RSI en
stress, vastzittende schouders en zwangerschapsklachten; ook spuugbaby’s en slechte slapers hebben
er baat bij.
De Bowentherapeut behandelt niet alleen de klacht,
maar de hele mens. De oorzaak van de klacht bevindt
zich nl. lang niet altijd op de plek van de pijn. De therapie geeft spieren, pezen, organen en gewrichten
een prikkel tot ontspanning en stimuleert het natuurlijke vermogen tot herstel. Klachten verminderen en
je komt ‘beter in je vel’.
Informatie:
Praktijk Solus,
Loostraat 14,
040-281 13 41
www.praktijksolus.nl
www.Bowen.nl

Geef je nu op voor een metamorfose bij Kapsalon v/d Heijden
Ben jij of je vriend (in) toe aan een metamorfose
en ben je 16 jaar of ouder?
Geef je dan snel op en zorg ervoor dat je
aanmelding - samen met een recente fotouiterlijk 20 april 2009 in ons bezit is!
Als jij wordt uitgekozen komt jouw foto bij ons in de
etalage, in wijkblad Rond ’t Hofke én op onze
Hyves-pagina!

Vul onderstaande bon in en stuur hem op naar Kapsalon Thera v/d Heijden, ’t Hofke 137, 5641 AK Eindhoven of mail naar info@kapsalontheravanderheijden.nl

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Emailadres:

Man/vrouw:
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In gesprek met Paul Batenburg.
Door Francis en Riet
“Kring-apotheek ’t Hofke” aan ‘t Hofke weten we
allemaal te vinden. Dat drs. P.J. Batenburg, beter
bekend als Paul Batenburg, daar de scepter zwaait,
weten de meeste wijkbewoners ook wel. Wat we
minder goed weten is hoe daar achter de schermen gewerkt wordt. Toen we Paul vroegen of hij
ons wat over de werkwijze in zijn apotheek wilde
vertellen, was hij daartoe meteen bereid.

de ouderraad en is hij nu voorzitter van het Parochie Bestuur. Paul is getrouwd met Claziene, zij
hebben drie studerende kinderen.
Als we hier rondkijken, zien we overal het
woord “Kring-apotheek”. Wat is een Kringapotheek en waarin onderscheidt een Kringapotheek zich van een andere openbare apotheek?
Iedere Kring-apotheek is te herkennen aan het
kring-apotheeklogo. Dat logo zie je op ons uithangbord, onze verpakking en ook op onze informatiekrant. Er zijn over het hele land 330 Kringapotheken. Apothekers die hierbij zijn aangesloten
zijn enthousiaste apothekers, die het vak inhoud
willen geven, die aan de weg willen timmeren en
die de neus dezelfde kant op hebben staan. Vooral
dat laatste is erg belangrijk. Als Kring-apotheek
streven wij er naar een kwaliteitsapotheek te zijn
met een uitgesproken cliëntgerichte houding en
optimale medicatiebewaking.

Paul is geboren op 5 sept. 1951 in de Haviklaan als
2de telg in een gezin met 5 kinderen. De vader van
Paul, Wim Batenburg, was apotheker en opende in
’46 een apotheek aan de Tongelresestraat. Paul
heeft het apothekersvak dus van huis uit meegekregen. Hij gaat in Utrecht studeren, krijgt 1 jan.
’77 zijn bul en werkt vervolgens 3 jaar bij zijn vader.

Als je in groter verband dezelfde doelen nastreeft
is het gemakkelijker om actie te ondernemen om
iets te verbeteren of te realiseren. Zo worden er
centraal bijscholingscursussen georganiseerd voor
het personeel zoals balietraining of omgaan met

Op 1 januari 1980 opent hij Apotheek ’t Hofke.
Twee jaar later neemt Richard Dekkers de apotheek aan de Tongelresestraat over en enkele jaren later vestigt deze apotheek zich in een pand op
Haagdijk. “Samen met de apotheek op Haagdijk
vormen wij een maatschap”, vertelt Paul, “wij werken veel samen en helpen elkaar in noodsituaties.”
Ook al is Paul niet in Oud Tongelre geboren toch
voelt hij zich helemaal thuis in onze wijk en zet
zich in voor onze gemeenschap. Zo was hij lid van
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allochtonen. Ook worden er projecten opgezet,
b.v. om het medicijngebruik van onze cliënten nog
eens extra onder de loep te nemen. Zo zijn er o.a.
projecten geweest voor cara patiënten en diabetes,
we hebben het oogdruppel project gehad en de
Health check. Om al deze zaken in je eentje te regelen is moeilijk en veel werk, de mogelijkheden
zijn dan ook veel beperkter.
Moet je aan bepaalde eisen voldoen om je als
apotheker bij deze formule aan te sluiten?
Behalve dat je natuurlijk dezelfde ideeën over ons
vak moet hebben, wordt er nog wel iets van je
verwacht. Iedere Kring-apotheek moet aan de
HKZ-norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in
de Zorgsector) voldoen. Dit is een landelijke norm
voor o.a. artsen, tandartsen, gezondheids-centra,
verzorgingshuizen en ook voor apotheken. Wil je
Kring-apotheek worden en voldoe je nog niet aan
deze norm, dan krijg je twee jaar de tijd om die
norm alsnog te halen.

De apothekersassistentes zijn erg honkvast
want wij zien al jarenlang dezelfde gezichten
achter de balie! Hoeveel mensen werken hier
en als er een nieuwe kracht moet komen is
het dan moeilijk om mensen te vinden voor
dit verantwoordelijke werk?
In onze apotheek is werk voor 7 fulltimers, omdat
veel assistentes parttime werken heb ik 15 mensen in dienst. Ze zijn inderdaad heel honkvast. Het
komt steeds vaker voor dat we een jubilaresse
hebben. Een assistente is er zelfs 30 jaar! Per 1
januari 2009 is ons team uitgebreid met een tweede apotheker, Astrid Vos, zij werkt 4 dagen per
week. Dat is voor mij heel fijn, ik heb daardoor
wat meer tijd voor de apotheek-organisatie en
voor overleg met huisartsen, thuiszorg en ziekenhuizen.
Nieuwe apothekersassistentes zoeken is niet eenvoudig. Jaarlijks studeren er ongeveer 55 af, velen
daarvan kiezen daarna nog voor een vervolgstudie

Wat houdt de H.K.Z. norm in?
Als apotheek hebben wij een handboek geschreven
waarin alle voorkomende handelingen, die wij in de
apotheek verrichten, zijn vastgelegd. Het is de bedoeling, dat er wordt gewerkt volgens de beschrijving in dat handboek. KEMA komt dat testen en
door middel van de “Mystery Guest” worden wij als
Kring-apotheek getoetst of alles loopt en werkt zoals het in ons handboek staat aangegeven. Een
“Mystery Guest” is iemand die onverwacht binnenkomt en zich voordoet als een gewone klant. Onze
gemiddelde score van de “Mystery Guest” bezoeken was 8,2. “Kring-apotheek van het jaar” zijn we
nog niet geworden, maar van de 330 apotheken
zijn we als 23ste geëindigd en daar zijn we erg blij
mee, want dat is een geweldige prestatie. Ons hele
team heeft daar ook hard voor gewerkt en zet zich
constant fanatiek in om steeds beter uit de bus te
komen.
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en gaan dan meestal verloren voor de apotheek, ’t
gevolg is dat er ieder jaar voor heel Eindhoven
zo’n 20 beschikbaar zijn. Een apothekersassistente
heeft inderdaad verantwoordelijk werk, maar mijn
ervaring is dat meisjes die dit beroep kiezen over ’t
algemeen heel serieus en accuraat zijn. En om die
verantwoordelijkheid niet te zwaar te laten wegen
controleren we elkaar altijd. Wij zorgen er voor
dat het juiste geneesmiddel, in de juiste hoeveelheid aan de juiste persoon wordt afgeleverd. Vandaar dat we in onze Kring-apotheek altijd precies
bijhouden welke geneesmiddelen je al gebruikt en
vervolgens een aantal controles uitvoeren om er
zeker van te zijn dat je het voorgeschreven recept
in combinatie met andere medicatie veilig kunt gebruiken.

Jullie hebben ook een bezorgdienst. Hoe
werkt die?
Als het nodig is brengen wij de medicijnen thuis.
Vooral verzorgings- en verpleeghuizen, bejaarden
en personen die slecht ter been zijn komen hiervoor in aanmerking. Meestal schrijft de arts op het
recept of het bezorgd moet worden. Ik heb twee
parttime bezorgers in dienst. Ze beginnen om
12.00 uur met bezorgen.

Zo kijken we of de voorgeschreven dosering juist is
en of er geen andere redenen zijn waarom de client het geneesmiddel niet mag gebruiken. Je moet
daarbij denken aan bijvoorbeeld zwangerschap of
een allergie. Na deze controles maken we het medicijn klaar. Vlak voor aflevering vergelijken we
nogmaals het recept, het etiket en het geneesmiddel en controleren we opnieuw de dosering. Ook
kijken we of alles compleet is. Pas dan kan het recept worden afgeleverd.
Aan het einde van de dag kijk ik alle recepten nog
een keer na o.a. naar de medicijnen die je al gebruikt, de nieuwe medicatie en vervolgens of alle
afleveringen goed zijn gegaan. Mocht dit niet zo
zijn, hetgeen heel sporadisch voorkomt, dan neem
ik contact op met de cliënt en herstel de fout.

Wij zijn gespecialiseerd in verpleegmiddelen voor
patiënten die thuis intensief verpleegd moeten
worden. Aan de vraag van huisarts en thuiszorg
kunnen wij, wat dat betreft, altijd voldoen. Deze
patiënten doen ook vaak een beroep op onze bezorgdienst.
Sinds enige tijd zijn we ook bezig met een project
om medicijnen voor cliënten, die niet meer zelf
hun medicatie kunnen beheren, aan te leveren in
een patiënt eenheid verpakking. Dit zijn kleine
zakjes waar de tabletten in uitgezet worden. Per
week worden de zakjes geleverd bij de cliënt thuis.
We zijn met dit systeem als eerste gestart in het
verzorgingshuis aan de Molijnstraat. Zo kan de bewoner zelf of de verpleging gemakkelijk de medicatie toedienen en hierdoor worden er geen fouten
meer gemaakt bij het toedienen van medicijnen.
Dit project hebben we inmiddels uitgebreid met
cliënten die zelfstandig wonen maar het moeilijk
vinden om elke dag de juiste tabletten in te nemen. Zij worden door ons begeleid, er wordt huisbezoek gedaan of de cliënt komt in de apotheek
om uitleg te krijgen over het systeem.

Soms is een medicijn niet voorradig. Hoe lukt
het jullie om dat vaak nog diezelfde dag in
huis te hebben?
Dat lukt ons omdat wij aangesloten zijn bij de
Kring-apotheek keten. Twee keer per dag worden
wij via Alliance Healthcare bevoorraad. Als wij een
medicijn voor 13.00 uur bestellen wordt het diezelfde dag nog afgeleverd.

Waarover kun je verder nog informatie krijgen bij de kring-apotheek?
In onze apotheek vind je veel informatiemateriaal
dat je kunt meenemen, lenen of inzien. Wij hebben
een groot aantal folders over zelfzorgonderwerpen.
Als je meer wilt weten over een bepaalde ziekte of
aandoening, in onze apotheek vind je boeken en
videobanden over verschillende onderwerpen. En
heb je vragen over een bepaald onderwerp, dan is
het mogelijk om die in een aparte ruimte met een
van de apothekers of assistentes in alle rust te be-
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Ik ben inmiddels zo’n dertig jaar apotheker en heb
nooit spijt gehad van mijn keuze. Het is mooi werk
en een boeiend beroep, ik zou niet anders willen!
Ik vind het prettig om met mensen om te gaan en
het bezig zijn met geneesmiddelen is erg interessant. Er zijn altijd ontwikkelingen op dit terrein en
de vraag van de cliënt verandert ook met de jaren,
denk alleen maar eens aan de vergrijzing. Dat alles
maakt het werk boeiend.
Je hebt een drukke baan, heb je nog tijd voor
andere zaken?
Het is inderdaad een drukke baan, er blijft weinig
vrije tijd over. Ik ben een fervente autoliefhebber
en mijn grote passie is modelbouw hiervan en dan
alles zelf maken, tot spuiten etc. toe. Er ligt nog
een bouwpakket op me te wachten! Dus zodra ik
tijd heb kan ik aan de slag. (Dat Paul daar met
veel overgave aan werkt zien we in zijn werkkamer. In zijn boekenkast staan enkele schitterende
exemplaren!)

spreken. Overigens is onze apotheek ook te vinden
op internet op www.hofke.nl Hier vind je ook informatie over het D.M.D. het Digitaal Medicatie Dossier. Via dit dossier kun je 24 uur per dag, 7 dagen
per week je actuele medicatiegegevens inzien. Erg
handig als je met vakantie gaat of bij een bezoek
aan de huisartsenpost of specialist in het ziekenhuis. Je moet dan wel ingeschreven staan bij onze
apotheek. En ga je een verre reis maken dan kun
je voor alle inentingen en medicijnen ook bij ons
terecht. Je moet dan even een afspraak maken. Er
is hier dan een arts aanwezig die met je overlegt
wat raadzaam is en je de nodige injecties geeft.

Voordat we afscheid nemen en Paul bedanken voor
de uiteenzetting, leidt hij ons nog even rond door
zijn apotheek. Het valt ons op dat er hier meerdere
werkzaamheden plaatsvinden en dat er voor elke
activiteit een aparte hoek of ruimte is. “Onze apotheek is zo ingericht”, vertelt Paul ons, “dat onze
assistentes zo min mogelijk hoeven te lopen, daardoor creëer je de rust die nodig is om dit werk
goed te kunnen doen.” En dat ze dit werk goed
doen, staat buiten kijf.
Ze zijn nog niet de “Kringapotheek van het jaar”
maar staan al ontzettend hoog op de ladder. Het
zal ons niet verbazen als dit hechte, gemotiveerde
team onder de bezielende leiding van Paul gestaag
een treetje hoger klimt. Wij wensen hen dat van
harte toe.

Computerclub
C. C. De doorstart
Wij geven computerles
voor starters.
De lessen worden gegeven in het computerlokaal, brede school Tafelbergplein 8.
Maandagmorgen van 9.30 -11.30 en
Maandagavond van 19.00 –tot 21.00
De kosten zijn voor 9 lessen € 50,-, inclusief
werkboek en USB stick en koffie of thee.
Inlichtingen en opgeven bij:
Marga Joosten, telefoon 040-2815442
Na deze enthousiaste uiteenzetting is de
vraag: “Is apotheker zijn een leuk beroep?”
eigenlijk overbodig, toch stellen we hem nog.

Tot ziens,
Vrijwilligers c.c. De Doorstart
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Door Francis en Riet
In onze rubriek Multi Culti zijn we deze maand in
gesprek gegaan met voormalig Nederlands profvoetballer van Surinaamse afkomst: Jerry de
Jong.
Wie is Jerry de Jong?
Jerry is geboren in
1964 in ParamariboSuriname. Als hij 4 jaar
is verlaat hij samen
met zijn moeder en oudere broer zijn geboorteland en vertrekt naar
Nederland. Hij brengt
zijn jeugd door in Amsterdam-West.
Sinds
1990 woont Jerry in Eindhoven, voorheen in de
Achtste Barrier en op dit moment in Stratum. In
zijn geboorteland is hij nooit meer geweest maar
hij wil daar ooit nog wel eens naar toe voor vakantie. Jerry is de trotse vader van 3 zoons en 1 dochter. Zijn oudste zoon is voetballer Nigel de Jong.
Waar is je voetbalcarrière begonnen?
Jerry vertelt enthousiast: “Ik mag wel zeggen dat
mijn carrière is begonnen op straat. Als kind voetbalde ik met vriendjes op straat, op pleintjes en in
parken. Toen ik tien jaar was, ben ik lid geworden
van een vereniging. Daar kreeg ik al snel de kans
om in een hoger elftal te spelen. Op 16 jarige leeftijd speelde ik bij AZ 67 in Alkmaar. Vanaf die tijd
bepaalde voetbal mijn leven en ging de sport al
mijn tijd opeisen met als gevolg dat ik na het behalen van mijn Mavodiploma geen vervolgstudie
meer ben begonnen.“
Hoe is de voetbalcarrière van Jerry verder
verlopen?
Jerry vervolgde zijn voetbalcarrière bij Telstar in
het seizoen 1984/1985. Bij deze club bleef hij tot
zijn transfer in het seizoen 1987/1988 naar SC
Heerenveen. Anderhalf jaar later vertrok hij naar
PSV. Hij bleef vijf seizoenen onder contract bij deze club. Hij speelde 53 competitiewedstrijden voor
PSV. Tijdens zijn periode bij PSV wist Jerry de Jong
het Nederlandse voetbalelftal te halen. Hij speelde
3 interlands. Na PSV volgde een jaar Frankrijk bij
CAEN, waarna Jerry terugkeerde naar Nederland.
Na 2 jaar bij FC Eindhoven vertrok hij in het seizoen 1997/1998 naar MVV. Jerry bleef hier tot
2000 en daarmee kwam er een einde aan zijn
voetbalcarrière.

heb, wilde ik gebruiken in mijn leven na het voetbal. Ik was zoekende naar ‘hoe nu verder’ ook
omdat ik eerder geen specifieke vervolgopleiding
had genoten. Je weet dan: om wat te bereiken zal
ik terug moeten naar de schoolbanken. Ik heb wat
rondgezworven om me te oriënteren totdat ik het
advies kreeg: je moet sociaal werk gaan doen, dat
ligt je. En ik moet zeggen, het voelt goed!
Ik volg nu de opleiding: sociaal cultureel werk. Iedere maandag ga ik daarvoor naar het ROC en de
rest van de week ben ik bezig met het aangaan
van samenwerkingsverbanden met buurtwerkers,
sportverenigingen en scholen. Door samen te werken met deze instanties proberen we in Eindhoven
nieuwe initiatieven op het gebied van sport te ontplooien.”
Dus je bent in dienst van de gemeente Eindhoven?
“Ik ben in dienst bij sportbedrijf De Karpen dat
overigens wel een onderdeel is van de gemeente

Je voetbalcarrière is nu verleden tijd, je dagen zijn nu anders gevuld?
“In 2000 ben ik gestopt met voetballen. Mijn loopbaan en leven kende tot dan toe veel pieken en
dalen. De levenservaring die ik daarbij opgedaan
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Eindhoven. Ik geef hier invulling aan de functie
van combinatiefunctionaris. Eindhoven is verdeeld
in drie sportgebieden: Eindhoven Noord, Genneper
parken en De Karpen. Ik werk als combinatiefunctionaris 32 uur per week in Tongelre.”
Kun je wat meer vertellen over “Sportformule
Eindhoven”?
“Sportformule Eindhoven wil Eindhovense kinderen, in de leeftijd tot 18 jaar, stimuleren tot het
beoefenen van een sport, door middel van de inzet
van combinatiefunctionarissen. Om de bewegingsarmoede onder kinderen terug te dringen is sporten erg belangrijk. Wij willen de jeugd kennis laten
maken met diverse sporten, dit kan op school, na
schooltijd op school of in de buurt of bij een sportvereniging. Blijvende sportdeelname is ons einddoel. Dit doel heeft het meeste kans van slagen als
de jeugd lid wordt van een sportvereniging, want
daar worden ze begeleid. Daarom ondersteunen
wij deze verenigingen.”

Jij en je collegae combinatie-functionarissen
geven invulling aan dit project?
“Ja, ikzelf en uiteraard ook mijn collegae worden in
Eindhoven ingezet op (basis)scholen en speciaal
onderwijs. De combinatiefunctionarissen die vooral
in het buitenschoolse traject aan de slag zijn,
stemmen vraag en aanbod van sportactiviteiten in
de wijk op elkaar af. Zij brengen daarbij buurt, onderwijs en sportvereniging samen.”
Wat zijn zoal de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris?
“Deze functie bevat een breed scala aan werkzaamheden waaronder:
• Inzicht krijgen in de vraag naar sport bij de doelgroep.
• Het opzetten en organiseren van sport- of sportgerelateerde activiteiten.
• Het samenwerken met bijvoorbeeld een docent,
een jongerenwerker, buurtbewoner of een trainer van de sportvereniging etc.
• Kaderwerving en kadertraining organiseren bij
verenigingen.
• Ondersteuning van initiatieven (op sportgebied)
uit de buurt.
• Het creëren van nieuwe (uiteindelijk) structurele
laagdrempelige sport- en beweegmogelijkheden.

• Ondersteuning bieden aan sportverenigingen in

de wijk; zowel didactisch, methodisch als pedagogisch.
• Het stimuleren van dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen, buurt en sportverenigingen.
• De sportparticipatie in clubverband verhogen.

Welke activiteiten zijn in jouw werkgebied
Tongelre inmiddels gestart?
“Er is volop keuze aan naschoolse activiteiten in
Tongelre. Basisscholieren kunnen meerdere malen
per jaar een keuze maken uit het uitgebreide activiteiten aanbod. Er zijn diverse modules op verschillende middagen na school die elk 6 weken duren. Tijdens deze 6 bijeenkomsten komen er gemiddeld 3 verschillende sporten aan bod. Wanneer
de deelnemer hierdoor interesse heeft gekregen in
een bepaalde sport is er de mogelijkheid tot deelname aan de sportklas, waar de betreffende sport
in een 6-weeks programma wordt aangeboden. Dit
blijkt in de praktijk een mooie brug naar de sportvereniging. Door deelname aan de naschoolse activiteiten kunnen (basis)scholieren kennismaken
met verschillende sporten en zijn zo beter in staat
een keuze te maken om bij een vereniging te
gaan. Enkele activiteiten die ik in dit kader begeleid zijn disco-voetbal en zaalvoetbal.
Op dinsdag discovoetbal van 17.00
uur tot 18.00 uur in
de sporthal Haagdijk. Dit is voor
jeugd van 6 t/m 14
jaar.
Op donderdag zaalvoetbal van 17.15
uur tot 18.15 uur in
het Karregat. Deze
activiteit is bedoeld
voor jongeren van
12 tot 18 jaar.
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Graaf Folke Bernadotte
Groep II Eindhoven
Open dag scouting Graaf Folke Bernadotte, Groep II
Eindhoven
Beleef zaterdag 28 maart Scouting! Dan heeft scouting
Graaf Folke Bernadotte een open dag. Van 12:00 uur tot
16:00 uur kan je vele gezichten van het spel van Scouting zien. Maar dan moet je wel je neus laten zien bij ons
op de blokhut!

Kinderen en jongeren die belangstelling hebben
voor deze of andere sportactiviteiten zijn van harte welkom om eens te komen kijken en om zich te
oriënteren. Meer informatie is ook op de site
www.sportformule.nl beschikbaar.”
Heb je de juiste baan gevonden?
“Samenwerken met scholen, buurtbewoners, Welzijn Eindhoven en sportverenigingen, met als doel
jongeren meer te laten bewegen, geeft mij veel
voldoening. De jeugd van tegenwoordig zit veel
achter de computer en beweegt te weinig. Als ik door het inzetten van mijn kennis en kunde- kan
bereiken dat kinderen en jongeren meer gaan bewegen dan heb ik een belangrijke bijdrage geleverd aan de lichamelijke en ook sociale ontwikkeling van onze jeugd. Wij willen dat jongeren plezier krijgen in bewegen. Sporten wordt dan een
gezonde en aangename vrijetijdsbesteding en het
prikkelt het zelfvertrouwen. Als je ergens in gelooft, dan ga je ervoor en word je sterker! Ik hoop
nog vele jaren invulling te mogen en kunnen geven aan het ideaal van Sportformule Eindhoven.”

Vuurtje stoken, hollandse leeuwen, broodje bakken, kabelbaan, … probeer het zelf! Ben je een jongen tussen de
5 en 18 jaar, houd je van leuke dingen doen, ben je graag
buiten in het bos of op het water of op het veld, kom dan
eens bij ons kijken! Ook als je geïnteresseerd bent in het
begeleiden op zaterdagmiddagen, dan is dit een mooie
gelegenheid om kennis te maken.
Nog even de feiten:
Open dag scouting GFB
wanneer: zaterdag 28 maart
hoe laat: vrije inloop van 12:00 tot 16:00 uur
voor wie: jongens tussen 5 en 18 jaar
waar: Johan van Oldebarneveltlaan (naast de ingang van
de rioolwaterzuivering).
Tot dan! Zie ook www.gfb2.nl

Bij deze wijze woorden kunnen wij ons alleen
maar volmondig aansluiten. We wensen deze
sympathieke sportman annex combinatiefunctionaris heel veel succes met zijn missie en passie
voor
“Sportformule Eindhoven.”
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CARNAVAL OP
PEUTERPLAZA ’T HOFKE
Na de kerstvakantie waren de peuters begonnen met het thema kleding.
Eerst natuurlijk de winterkleding. Na het voorleesontbijt werd de kleding in de koffer
veranderd en zo werd toegewerkt naar de kleding voor carnaval.
Op woensdag gaven de grote peuters het startschot van het carnavalsfeest op de speelzaal
met de clowntjesochtend. De meeste peuters kwamen ook echt als clowntje en werden door juf
Lucia mooi geschminkt, terwijl de andere peuters vrij mochten spelen.
Als verrassing mochten de peuters een ketting rijgen van chipjes, uiteindelijk hadden alle peuters toch een ketting die ze mee naar huis konden nemen. Het kostte wat moeite want juf Monique had verteld dat als er een chipje stukje was, ze die mochten opeten. Nadat 1 slimme peuter had bedacht dat
je het ook zelf ‘per ongeluk’ kon breken, verdwenen er heel veel chipjes in de monden.
Regelmatig hoorden we ‘oeps, weer een kapotte….’
Één peuter verbaasde me erg door zijn chipjes op kleur te hebben gesorteerd en op
kleur dus een ketting had gemaakt.
Op donderdagmiddag was ik weer zo gelukkig om bij het carnavalsfeest aanwezig te
mogen zijn en kon ik weer genieten van allemaal verklede peuters en dit keer ook de juffen en de mama van Milan
die als lid van de ouderwerkgroep samen met mij kwam meefeesten.
Juf Karin ging met de kinderen hun eigen gezicht op een fotoprintje schminken, zelf gaf ze de peuters het goede
voorbeeld door de foto van juf Mary-Lou te schminken.
Juf Mary-Lou was vanmiddag de peuters aan het schminken, dat blijft gewoon ontzettend
leuk voor de meeste peuters en dan die trotse gezichtjes na afloop.
Ondertussen mochten de peuters ook met juf Betûl nog een puntzakje maken voor de popcorn dat ze later zouden krijgen en werd er die middag flink
gedanst.
Na alle drukte gingen de peuters in de kring zitten voor hun drinken en om te kijken hoe
juf Karin toch van harde korreltjes heerlijke popcorn kon maken.
Voordat de peuters werden opgehaald werden nog wat werkjes uitgedeeld, waarvan onder andere hun zelf versierde T-shirts.
Het was weer een gezellig periode op de peuterplaza en als u wilt kunt u gerust eens contact opnemen met juf Mary-Lou of Juf Monique
Avondroodstraat 40
5641 HB Eindhoven
(040) 281 36 59
hofke@peuterplaza.nl
Tot ziens,
Marianne Dijkstra, oma van Mallisha van de A groep.
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Centrum voor Fysio- en Manuele
Therapie Tongelre
Ceramlaan 10, 5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317, e-mail:
fysiotongelre@orange.nl
Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb

Springersknie
Een van de meest voorkomende knieklachten bij sporters is de Springersknie, een overbelasting van de aanhechting van de kniepees aan de onderzijde van de knieschijf. De medische term is apexitis patellae. Deze
blessure treedt vooral op bij serve-, volleyspelers en handballers, daar zij veel moeten sprinten en springen.
Ook regelmatig op harde banen spelen is een risicofactor. De klachten zijn langzaam verergerende, stekende of zeurende pijn bij belasting van de knie (springen, sprinten, diep door de
knieen gaan, trap lopen). Vaak voelt de knie na afloop van een training en ‘s morgens bij het
opstaan stijf en pijnlijk aan. Antipronatieschoenen zijn vaak de veroorzaker van knieklachten.
Hoe voor kom je een springersknie
• Een volledige warming-up voor en cooling-down na de training of wedstrijd van elk tenminste 15 minuten, met voldoende aandacht voor correct uitgevoerde rekoefeningen van de bovenbeenspieren.
• Zorg voor een goede basisconditie door regelmatig te fietsen, zwemmen, steppen of hard te lopen.
• Laat evt stijve bovenbeenspieren regelmatig losmasseren.
• Voer regelmatig rek- en spierversterkende oefeningen uit.
• Draag tennis- en hardloopschoenen met een schokdempende zool en train bij voorkeur niet op een harde
ondergrond.
• Zorg voor een geleidelijke trainingsopbouw, met name als het om sprint en springtraining gaat.
Eerste hulp
Bij het ontstaan van knieklachten is het zinvol de knie de eerste 48 uur regelmatig 10 tot 15 minuten te koelen
en rust te geven. Rust betekent stoppen met spelen en die activiteiten vermijden, welke pijn veroorzaken. Een
snelle en goede eerste hulp is van groot belang voor een goede genezing. Verwijs bij ernstige gevallen naar
een arts.
Hoe kunt u de training weer opbouwen?
Op het moment dat de behandelaar aangeeft dat de genezing van de knie voldoende is gevorderd of zodra gewoon lopen zonder pijn weer mogelijk is kan men aan de slag gaan met de opbouw van de belasting. Bij deze
opbouw is pijn het signaal om rust te houden: men mag de pijngrens niet overschrijden. Immers, indien de
oefeningen te zwaar en te pijnlijk zijn wordt de genezing niet bevorderd maar juist vertraagd. De opbouw van
de belasting kan in 3 stappen geschieden. Deze opbouw gaat van licht naar zwaar.
Therapie
De primaire aandacht gaat uit van pijndemping ter hoogte van kniepees met behulp van koelen en verbeteren
van de doorbloeding ter hoogte van de aanhechting van de quadriceps. Daarnaast wordt vooral aandacht besteed aan spierversterking en verbetering van de coördinatie en lengte van de bovenbeenspier Desondanks
vergt een peesklacht zoals hierboven bescheven een langdurig herstel en is niet altijd succes verzekerd.
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 31

BUURTBIEBBABBEL
Voorlezen
Op woensdag 1 april wordt er weer
voorgelezen in vestiging Herzenbroeken. Deze keer uit het boek “Waar is
papa?” van Marianne Witvliet. Lotje en papa houden van verstoppertje spelen. Ze doen het elke
dag, totdat papa het op een dag per ongeluk vergeet … Ook dit boek is één van de tien favoriete
prentenboeken die centraal stonden bij de Nationale Voorleesdagen 2009. Na afloop krijgen alle
kinderen een traktatie en een kleurplaat. Voor
kinderen vanaf 3 jaar. Tijd: 14.30 – 15.00 uur.
Toegang gratis.
Genneperparkenactie – Lezen loont …!
Heeft uw kind de strippenkaart met de gratis
kaartjes van alle attracties uit de Genneperparken
al in huis? Elke school in Herzenbroeken doet mee
aan deze actie, dus ook in de groep van uw kind
zijn de stempelkaarten van de bibliotheek uitgedeeld. Elke keer als uw kind een boek of ander
materiaal leent in de bibliotheek, ontvangt hij of
zij een stempel op de stempelkaart. Kinderen die
drie stempels hebben gespaard, worden beloond
met de felbegeerde strippenkaart. De strippenkaarten zijn te gebruiken tot en met juni van dit
jaar. De volgende actie komt er dan weer aan in
samenhang met ………….?
Zelfbediening
De bibliotheek in Herzenbroeken is, in navolging
van al vele andere filialen, overgestapt op zelfbediening. Voor u als klant brengt dit een aantal
veranderingen met zich mee. U kunt voortaan zelf
uw materialen inleveren of meenemen, zonder
tussenkomst van één van onze medewerkers. Dat
is vooral even wennen. Het zelfbedieningssysteem
geeft u als gebruiker meer controle over uw materialen, uw bonnetje geeft precies aan welke materialen u hebt ingeleverd, of meeneemt. Daarnaast
geeft het onze medewerkers meer tijd om vragen
te beantwoorden en u eventueel te helpen met
het zoeken naar materialen. Maar het grootste
voordeel is toch wel dat door invoering van het
zelfbedieningssysteem de openingstijden per 1
mei verruimd kunnen worden.
Het zelfbedieningssysteem werkt heel eenvoudig.
Het systeem leidt u met heldere aanwijzingen
door de verschillende stappen die u moet ondernemen om materialen in te leveren of uit te lenen
(of te verlengen). Het vertelt u stap voor stap wat
u moet doen. Deze informatie is ook terug te vinden in de uitgebreide handleiding die u bij het
systeem vindt. Natuurlijk zijn onze medewerkers
altijd in de buurt om u mee te helpen.

prijzen overladen schrijver van boeken als De
zwarte met het witte hart, Een schitterend gebrek
en De overgave, komt vertellen over zijn werk en
leven. Zijn boek De overgave won in 2008 de NS
Publieksprijs en het is bekroond tot Boek van het
Jaar 2008. Ook verscheen in de prestigieuze Privédomeinreeks Zoals dat met wonderen gaat,
dagboeken 2000-2007. En de Britse schrijver, acteur en presentator Stephen Fry kocht onlangs de
film- en theaterrechten van Een schitterend gebrek, de roman waarmee Arthur Japin in 2004 de
Libris Literatuurprijs won. Maar wat vindt de
schrijver zelf eigenlijk van al deze successen? Je
hoort het 23 april in ons Literair Café …
Een overzicht van het werk van Arthur Japin vind
of
op
je
op
www.bibliotheekeindhoven.nl
www.arthurjapin.nl.
Toegang: Leden € 6,50 / Niet-leden € 8,50. Passe-partout voor alle avonden Literair Café: Leden
€ 20,00 / Niet-leden € 25,00. Leden van de Volksuniversiteit Eindhoven betalen voor een passepartout € 20,00. Passe-partouthouders mogen iedere lezing gratis een introducé meenemen.
Donderdag 23 april (20.00 – 22.00 uur), vestiging
Centrum, deWitteDame.
’t Karregat
Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de krant
gaat er (hopelijk) veel gebeuren in/met ’t Karregat. Op dit moment zijn ze druk bezig met de
plannen maar al gauw zullen we het horen. Door
het stukje in de krant komen vele mensen vragen
of we weggaan? Ja, ooit zullen we weggaan maar
dat kan nog wel jaren duren. Dus als het goed is
kunnen we misschien nog meegenieten van opknapbeurt van ’t Karregat.

Een tongerick is Tongelrese limerick
Op de Hofstraot stopte unne trein.
Want dur war iets mis met d`n bovenlijn.
Dur zaten zwaluwen op de droaden
die warre nou elektrisch geloaden,
dus dien intercity, die zou wel wir te loat zijn.
Nelis.

Arthur Japin te gast in Bibliotheek Eindhoven
I.s.m. Volksuniversiteit Eindhoven
Met veel plezier begroeten we donderdagavond 23
april Arthur Japin in ons Literair Café. Deze met
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Geef vallen geen kans!
Informatiebijeenkomst over de cursus
“In Balans” voor senioren
Vallen: als je er niet mee te maken hebt gehad,
besef je misschien niet wat het kan aanrichten.
Jaarlijks raken echter honderden senioren gewond
door valpartijen in en om het huis. Vallen kan je
zelfvertrouwen aantasten en leiden tot het verlies
van zelfstandigheid. Geen wonder dat veel senioren angst hebben om te vallen. Daarom organiseert Welzijn Eindhoven als onderdeel van het
project Valpreventie en in samenwerking met de
GGD gratis informatiebijeenkomsten over valpreventie.
Deze informatiebijeenkomst is nuttig voor mensen, die wat meer moeite beginnen te krijgen met
lopen, al eens gevallen zijn of bang zijn om te vallen. Natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerde
65-plussers welkom. Tijdens deze bijeenkomst
kan men zich inschrijven voor de cursus In Balans. Deze cursus is bedoeld om valongevallen in
en rondom de woning te voorkomen.
De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
vrijdag 3 april van 14.00 uur tot 16.00 uur in
Spilcentrum “Tafelbergplein” aan het Tafelbergplein 8 in Tongelre in Eindhoven.
Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet
nodig. Tijdens de informatiebijeenkomst kunt u
zich inschrijven voor de cursus “In Balans”, deze
bestaat uit drie bijeenkomsten en kost € 10,- inclusief deelnemersboek. Neem voor meer informatie contact op met Anja Alink, tel. 040 219 36 61.

Stichting China Bridge organiseert
binnenkort de volgende cursussen:
•

Chinees en Nederlands voor volwassenen; op
zaterdagochtend.
• Computerles voor senioren, op zaterdag van
11.30 uur tot 12.30 uur.
• Yogales op zaterdag 10.30 uur tot 11.30 uur
Alle cursussen worden gehouden in het gebouw van
het Lorentz Casimir Lyceum, Celebeslaan 10.
Voor meer informatie: Kitty Miao voorzitter
Stichting China Bridge;
Telefoon: 040 262 32 74 of 06 155 812 22.
Email eindhoven.cb@gmail.com of kijk eens op
www.chinabridge.dse.nl

CURSUS “EERSTE HULP BIJ
KINDERONGEVALLEN”
ZuidZorg start binnenkort een cursus “Eerste Hulp
bij Kinderongevallen” in Eindhoven.
De cursus vindt plaats op dinsdagavonden van
19.30-22.00 uur in het gebouw van ZuidZorg, Le
Sage ten Broeklaan.
De cursus Eerste hulp bij kinderongevallen is een
korte kennismakingscursus met eerste hulp; de
cursus leidt niet op voor een EHBO-diploma. De
cursus is bedoeld voor ouders en andere verzorgers van jonge kinderen en bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin geleerd wordt hoe gehandeld
moet worden bij kleine ongevallen in en om huis,
die kinderen kunnen overkomen. Tijdens de cursus is er volop gelegenheid om te oefenen.
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij: cursusbureau
ZuidZorg, telefoonnummer: 040-2 308 545 of
op www.zuidzorg.nl

Bundel de kennis op SamenBuurten.nl
SamenBuurten.nl is een website waar bewoners- en
wijkorganisaties uit heel Eindhoven, dus ook Tongelre, kennis en ervaringen op de meest uiteenlopende terreinen met elkaar kunnen delen.
Zo kan, door gebruik te maken van elkaars ervaringen met de laatste trends en ontwikkelingen, sneller,
met meer kennis en met de juiste contacten ingespeeld worden op de actuele uitdagingen waarmee
een buurt op negatieve of positieve manier wordt
geconfronteerd.
Waarom steeds opnieuw het wiel uitvinden? Kijk
eerst eens op http://www.SamenBuurten.nl
Belangrijk daarbij is wel, dat organisaties hun ervaringen online plaatsen op SamenBuurten.nl.
Dan ontstaat namelijk niet alleen een kenniscentrum, maar ook een podium voor directe uitwisseling van oplossingen en tips. SamenBuurten.nl is
een begrijpelijke site die door iedereen die zich inzet
voor een plezierige woonbuurt gemakkelijk gebruikt
kan (en misschien zelfs moet) worden.
Met als uiteindelijk doel: de leefbaarheid, tolerantie
en het respect voor elkaar binnen de Eindhovense
buurten te verbeteren. SamenBuurten.nl maakt met
deze website een aanzet door een uitgebreid communicatieplatform beschikbaar te stellen voor de
activiteiten en initiatieven in de stad Eindhoven.
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LENTELUNCH VOOR
SENIOREN
Vindt u het ook gezellig om samen
met andere senioren uit Tongelre te
eten? Schrijft u dan in voor de lentelunch!
Het Senioren overleg Tongelre organiseert een lentelunch. Zij doet dit met ondersteuning van de GGD en
Welzijn Eindhoven.

Woonzorgcentrum Tongelre is een onderdeel van de
Vitalis WoonZorg Groep, gelegen aan de
Molijnstraat.

Deze lunch is op woensdag 22 april van 12.00 –
14.00 uur in de Toeloop.

In de zomer van 2009 wordt de aangrenzende
nieuwbouw opgeleverd en zal het gehele complex
Berckelhof gaan heten.

De eigen bijdrage is 2 euro. De opbrengst wordt gestort in het Liliane fonds. Er kunnen 60 mensen deelnemen. U kunt inschrijven tot 10 april. Dit kunt u
doen via onderstaand formulier en dit te sturen naar:

Voor ondersteuning van diverse groepsactiviteiten
en individuele bezoeken zijn wij op zoek naar:
Vrijwilligers

Welzijn Eindhoven, t.n.v. Ton van den Boomen,
Piuslaan 74a, 5614 HR Eindhoven.

Wij vragen van u flexibiliteit, klantvriendelijkheid
en ervaring met de doelgroep.

Aanmelding lentelunch
Naam: …………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………...
Postcode: ……………………………………………………...

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer
A. van de Wal, manager Zorg & Interne zaken
via telefoonnummer 040-2331600.

EXPOSITIE VAN SCHILDERCLUB TONGELRE IN DE
BOERDERIJ VAN HET WASVEN

Vanaf zaterdag 4 april zullen schilderijen van Schilderclub Tongelre 2 maanden lang te zien zijn in de boerderij van het Wasven. De
schilderijen zijn gemaakt in diverse stijlen en technieken zodat het
een zeer verrassende expositie zal zijn. De Schildersclub Tongelre
is sinds 1992 aan het schilderen in de dependance van het Oude
Raadhuis. Op de woensdagavonden dat we bij elkaar komen- van
20.00 uur tot 22.30 uur- schilderen we in een gezellige ontspannen
sfeer, elk naar eigen stijl en idee. Er is geen begeleiding aanwezig,
maar ook beginnende schilders kunnen er terecht omdat we elkaar
helpen om nieuwe dingen te leren.
Hierdoor zijn er ook voldoende mogelijkheden om je eigen stijl en
interesse in schildertechnieken te ontwikkelen. De groep bestaat
momenteel uit 9 leden waarvan het werk heel divers is; van modern tot klassiek. Wij zouden het dan ook leuk vinden als u zich
door ons werk laat verrassen en een kijkje komt nemen tijdens de
expositie. Voor informatie over de expositie en/of aanmelden als lid
van de schilderclub, kunt u per email contact opnemen met Franka
van Lent franka@schildermijnfoto.nl
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Sinds dit schooljaar wordt er op basisschool De Boog
flink gewerkt aan Techniek. We hebben een heus
“Techniek kabinet”: een kast vol met allerlei gereedschappen en materialen voor een leuke techniekles.
Daarnaast hebben we ook nog een paar keer per jaar
een project. Dit keer was dat De Ballonwagen!
De groepen 3 van basisschool De Boog hebben hard
gewerkt aan het maken van een ballonwagen. Samen
keken we naar een demonstratie en bedachten hoe
dat zou kunnen werken.
Daarna gingen we zelf
aan de slag
met het maken van onze
eigen ballonwagen. Doordat er allemaal verschillende materialen waren en je zelf moest kijken wat je het beste kon
gebruiken, was dat soms best wel lastig hoor!

En dan… de proef op de som!

Alle ballonnen klaar?

Klaar voor de start….

AF!!

Maar we hebben allemaal een mooie ballonwagen
gemaakt. Zie hieronder het resultaat:
we hebben eerst met ons allen gekeken naar de ballonwagen. Hoe werkt dat nou precies? Hoe kan het
dat de auto vooruit gaat?
Hoe moeten we de ballon
houden en waar moeten we
nog meer op letten?
Ja, hij doet het!
Oke, dat kunnen wij ook!
Een wieltje hier, een asje
daar! Zo gaat hij goed, zo
gaat hij beter!

And the winner is…
Alle leerlingen van de groepen 3A en 3B van basisschool De Boog!
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ATMOSFEERLAAG
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DRAMMEN
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EETBAK
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OVERLAP
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PROJECTIEL
REISPET
SCHOFFELPLOEG
STEMBUS
TAPAS
TERUGKOPPELEN
THEATERGAST
VADSIG
VERSTUIVER
VOORKAMERRAAM
VREDELIEVEND
WELGESTELD
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De overgebleven letters vormen een Amerikaans automerk.
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@planet.nl)
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 april 2009 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.

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

Oplossing van vorige maand is:
tuinbloem
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Mevr. B. van Beers
Boxhornpad 7
De prijs is beschikbaar gesteld door:

FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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