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Van de
Redactie
Franka overleden!
Geschokt en hevig ontdaan
hebben wij 2015 afgesloten. Je
probeert het oude jaar altijd
goed vaarwel te zeggen. Maar
voor onze werkgroep was de
jaarwisseling deze keer zeer
droevig. Eind december overleed onze secretaresse Franka
Moonen - Heesterbeek na een
kort ziekbed van twee maanden. Het overviel ons allen. Wat
zullen wij haar ontzettend missen. Hoe nu verder? Voor het
nieuwe jaar maak je altijd nieuwe plannen. Maar nu?
Gelukkig hadden de lay-out dames
in 2015 een vernieuwing voorbereid. Zij wilden dit nieuwe jaar een
nieuw wijkblad met een nieuwe
uitstraling. Jaren geleden kreeg
‘Rond ’t Hofke’ ieder jaar een nieuw

kleurtje. Wij zijn daar vanaf gestapt omdat de foto’s op een witte
omslag beter
tot hun recht
komen. Daardoor is er al
enkele jaren
aan het uiterlijk van ons
wijkblad niets
veranderd.
Afgelopen jaar kwam onze lay-out
met het voorstel de opmaak van
het blad te veranderen, meer aan
de tijd aan te passen. Wij, de redactie, vonden dat een prijzenswaardig initiatief. De dames van de
lay-out, Helga en Marie-José, zijn
toen aan de slag gegaan en nadat
zij heel intensief allerlei variaties
hadden uitgeprobeerd, mochten
wij, de redactie, een keuze maken.
En het resultaat hebt u hier in uw
handen.
In het nieuwe jaar zijn we dus gestart met een andere, meer eigentijdse opmaak van ons wijkblad. De
redactie, maar vooral ook de layout dames hopen door deze veranderingen het wijkblad wat rustiger,
overzichtelijker en beter leesbaar
te maken. Wij waarderen de inzet
van Marie-José en Helga bijzonder.
En natuurlijk vinden zij en ook wij
het leuk om te horen wat u ervan
vindt.

Voor de rest proberen we ook in
het nieuwe jaar weer gewoon door
te gaan met onze werkzaamheden.
Wij moeten alert zijn want het is
onze taak om u tijdig op de hoogte
te stellen van alle wetenswaardigheden, activiteiten, ontwikkelingen
en mogelijkheden in onze wijk. En
natuurlijk is uw inbreng daarbij bijzonder belangrijk. Een artikel geschreven door een lezer, wordt altijd erg gewaardeerd. Denk maar
aan de wisselpen, die wordt, zolang
die bestaat, bijzonder goed gelezen.
Een orgaan waarop wij in deze uitgave uw aandacht willen vestigen,
is het leefbaarheidsteam. Waarschijnlijk is het een instantie waar
u nog nooit van heeft gehoord en
nog nooit kennis mee heeft gemaakt. Het leefbaarheidsteam bestaat al langer maar er is ongeveer
een jaar geleden nieuw leven ingeblazen.
Wij zijn van mening dat, indien u
meer weet over het leefbaarheidsteam, weet wat de leden van dit
team doen en waarvoor u bij deze
instantie terecht kunt, u dat een
positief gevoel zal geven. In deze
uitgave krijgt u op pagina 34. meer
informatie over het leefbaarheidsteam.
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende

De
Wisselpen
Hallo beste lezers van Rond ‘t
Hofke,
Net als Bal en Trees Verhulst woon
ik aan de Merckthoef in Tongelre.
Geboren en getogen in Eindhoven,
gestudeerd in Tilburg en daar Wilma, mijn geluk, leren kennen.
Militaire dienst geweest en vervolgens 13 jaren gewerkt bij de DAF.
Na het faillissement van DAF in
Lieshout gaan werken en vervolgens in Laarbeek uitgekomen.
In 2010 in de samenwerking met
Gemert-Bakel geplaatst. Als computerman en BHV’er werd ik onlangs
gevraagd om te helpen bij het tijdelijke asielopvang van de gemeentes. Het werd een gezamenlijk project van Gemert en Laarbeek. Omdat er nu zoveel over gezegd en
geschreven wordt, begint hier mijn
verhaal. De eerste ervaringen waren de drie shifts in de Molenbroek,
sporthal, te Gemert.

“Als computerman en
BHV’er werd ik onlangs gevraagd om te helpen bij het
tijdelijke asielopvang van
de gemeentes.”
Eerlijk met zweet in mijn handen
begon ik aan dit avontuur. Je had
immers al zoveel gehoord over dit
onderwerp, de voors en tegens en
vooral de vooroordelen. Het begon
met de eerste verkenning samen
met Wendy, mijn pijlerhoofd, in de
Molenbroek. Het zouden vooral Syrische vluchtelingen zijn die in Gemert verblijven.

Stretchbedden in de Molenbroek (Gemert)

Na de rondleiding, indeling van het
rubriek welke geschreven wordt door iemand
gebouw, liet men mij ook zien dat
die
er al een steen door een van de
betrokken is bij Oud-Tongelre.
zijruiten gegooid was. Het Wifi, een
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn
must voor de leiding en vluchtelin(haar) verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen
gen, werd mij uitgelegd.
doorgeeft.
Aangelegd door KPN en overal beHij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gereikbaar. Tevens waren de TV’s ook
dicht of iets dergelijks te schrijven.
aangesloten op satellietontvangst.
De vluchtelingen kwamen van een
gezegd dat ze moesten gaan slapen
eerdere opvang uit Dalfsen en Nueen niet bij de zieke moesten blijven
nen (sporthal de Hongerman) en
hangen, het was immers al vier uur
waren opgedeeld in singles en fami’s nachts, en dan ging ik geen doklies.
ter uit zijn bed bellen. De volgende
Bij de binnenkomst van de vluchteshifts die ik in Gemert draaide , was
lingen was ik er nog niet bij, maar
ik blij dat ik haar weer lachend zag
uitgerekend toen ik met Wilma bij
lopen naar het ontbijt. Met 200
Ikea was, belde men mij al dat de
mensen, in zo’n sporthal is dat ook
WiFi eruit lag. Ja, ik kon er niet zoeen hele tour.
maar naartoe vliegen om de routers
Het volgende moeilijke moment,
te resetten, na wat info op mijn
was het feit dat de kinderen na het
mobiel kwam ik erachter dat het
ontbijt, waren gaan spelen op het
een landelijke KPN storing betrof,
speelterrein van de naastliggende
dus ernaartoe gaan had geen zin.
basisschool. We hadden al wat onTegen de middag wist KPN gelukkig
duidelijkheid gehad tussen twee
de landelijke storing te herstellen
agenten uit de buurt, over wat de
en maakte hiervoor zijn excuses. Er
mensen nu wel en niet mochten,
werd door de gemeente gewerkt in
immers ze waren vrij om zich te
vier shifts; van 16:00 tot 22:00,
bewegen. Een enkeling had zelfs
van 22:00 tot 04:00, van 04:00 tot
het complex verlaten om later als
10:00 en van 10:00 tot 16:00 uur.
de bussen weer vertrokken weer
Met ieder vier mensen en de beveimee te gaan. In de tweede sporthal
liging, Promeon security, met drie mensen,
het lokale Rode Kruis,
met 5 personen, was er
enkel overdag samen
met de mensen die de
recreatie en gebruikte
kledingshop verzorgden. Meteen de eerste
nachtshift was ik al
oudste van dienst, wat
inhoud dat ik de leiding
namens de gemeente
had. Het begon gelukkig rustig, al moet ik
zeggen dat zowat de
helft van de mensen
nog met zijn mobieltje
bezig was, terwijl wij
zouden zeggen ga toch
slapen, maar ja die on- Voetbal kijken in het tijdelijke zitje in de Molenbroek in GemertBakel, met tekeningen van kinderen uit de lokale basisschool.
rust, sommigen hadden
al de achtste tijdelijke
was een speelgelegenheid voor de
opvang meegemaakt.
kinderen ingericht, maar hier was
Er was een mevrouw van middelbade dag ervoor een jongetje van een
re leeftijd die behoorlijk zweette en
grote opblaasboot gevallen en met
zichtbaar zich niet goed voelde, de
een lichte hersenschudding naar het
rest van de familie er gelijk omheen
Elkerliek gebracht. Ik had toen toch
en proberen haar te troosten. De
maar besloten om de kinderen tebeveiliging zei tegen mij, ja Herman
rug te roepen en ze onder begeleinu moet je een beslissing nemen.
ding naar die tweede sporthal te
Volgens mij had ze gewoon een
brengen. Gelukkig bevestigde de
Nederlandse griep en hoofdpijn, na
leiding van Gemert wat later mijn
wat op en neer geloop met de ziebesluit.
ke, wat Paracetamol erin, haar te
bed gelegd en wat extra dekens
onder het hoofd gestopt. De rest
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Asielzoekers voor de sporthal “d’n Dreef” in Aarle-Rixtel
Wat ook steeds moeilijk was, is de
informatie die je van het COA
krijgt, over wat je wel en niet kunt
doen inzake medische dienstverlening, tandarts en inschrijving. De
mensen krijgen een bandje om met
hun V nummer erop. Dit moeten ze
gedurende elk nieuw verblijf weer
vernieuwen.
Via internet werd een live blog bijgehouden door de gemeente Gemert-Bakel en hierop werd ook een
interview met twee vluchtelingen
gehouden op het gemeentehuis. De
man was een restauranthouder uit
Holmes en de vrouw hielp in de
bejaardenzorg en was tevens lerares Frans.Mooi is ook te zien, hoeveel de bevolking doet. Clowns
werden er geregeld voor de kinderen en voor de volwassenen een
dorpswandeling. Een kledingdepot,
de plaatselijke tolken en voor het
eten een plaatselijke restaurant
houder.Na vijf nachten gaan de
vluchtelingen naar IJsselstein en
Tiel, om ook hier weer in een sporthal opgevangen te worden.
Mijn volgende ervaring in deze was
het tweede project van de gezamenlijke opvang, nu in Aarle Rixtel.
De groep vluchtelingen die vanaf
woensdag 3 nachten in De Dreef in
Aarle-Rixtel bivakkeert, bestaat
voor een groot deel uit kinderen en
jongeren. Om een beeld te geven:
van de 124 vluchtelingen zijn er 22
jonger dan 9 jaar en 17 tussen de
9 en 15 jaar. De groep kinderen
tussen 15 en 18 jaar telt 16 kinderen, de overige 69 zijn 18 jaar of
ouder. De mensen komen uit Syrië,
Afghanistan, Irak, Iran en Somalië.
Nu had ik de eerste shift en kon ik
na de briefing van de gemeente de
dienst draaien samen met het Rode
Kruis en de beveiliging van 11:00

tot 22:00 uur. Beheerst kwamen de
vluchtelingen binnen, het was gelukkig mooi weer buiten. Onze afdeling bevolking registreerde ieder
persoon en ze kregen groene armbandjes om, met een V-nummer
van het COA.
Deze mensen waren nog “vers”,
waren nog maar pas in Nederland.
Een van hun had zelfs nog een pin
in zijn duim van het over een hek
klimmen in Iran. Na de registratie
werden de mensen langs de EHBO
gevoerd om de eerste medische
check uit te voeren, er waren toen
zelfs twee huisartsen aanwezig.
De bevolking van Aarle-Rixtel was
eerder in de week op een voorlichtingsavond geweest, er was maar
een mevrouw die reageerde dat ze
haar kinderen wel thuis zou houden, de basisschool staat naast de
sporthal “de Dreef”. De andere inwoners reageerden met het inza-

“Sporten is internationaal
en op die manier kan je de
mensen beter leren kennen
en dus ook beter begeleiden.”
melen van kleding en speelgoed,
omdat er nu heel wat meer kinderen bij zaten. Nu die kinderen
heb ik gezien, het zijn net allemaal
poppetjes, de wat oudere jeugd is
gewoon modern, tenminste ik zie
het verschil niet. Toen ik in de hal
even met een klein jongetje wat
aan het voetballen was, stonden er
ineens een hoop andere jongeren
en mannen om ons heen, ik schrok
even, maar al snel bleek dat ze
mee wilden doen.
Twee uren heb ik met ze gevoetbald, eerst balletje rondspelen en
daarna “man in the middle”, op zijn
laatst vroeg een jonge jongen mij
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die mij geregeld omspeeld had, om
een potje te tafeltennissen.
Als kind heeft mijn vader mij al
leren voetballen en vele andere
sporten, echter een ster ben ik
nooit geworden, toch zou hij nu
trots zijn geweest, hoe ik nu zijn
leerschool kon laten zien. Een andere jongen haalde een glas water
voor mij, en vertelde in het Engels , dat als hij zo oud als ik zou
zijn nog enkel naar voetballen op
de tv zou kijken.
Sporten is internationaal en op die
manier kun je de mensen beter
leren kennen en dus ook beter begeleiden. De tijd ging snel en ik
kon ik om 22:00 weer naar het ’t
Hofke terug fietsen. Ja, door mijn
werk en sport , kom ik geregeld
laat thuis , en zie je Tongelre op
late uurtjes slapen. Op een enkele
wat te hard rijdende auto na dan.
De tweede shift was weer een
nachtshift van 04:00 tot 10:00 uur
in de ochtend. Hiervan was eigenlijk weinig te vertellen, ikzelf was
van vermoeidheid bijna bij de asielzoekers in slaap gevallen toen ik bij
hen in de zaal op de tribune was
gaan zitten. Gelukkig was er een
collega die mij kwam vergezellen
en dus ook wakker hield.
’s Morgens gewoon weer meegeholpen met het ontbijt. Na 10:00
uur kon ik op de fiets weer terug
naar Tongelre. De zaterdagmiddag
heeft een shift weer de gehele
sporthal opgeruimd en schoongemaakt, zodat de sporthal weer als
sporthal gebruikt kon gaan worden.
De groep asielzoekers gaat nu naar
Bergen op Zoom, waar ze ook weer
in een sporthal opgevangen zullen
worden. Zaterdagmorgen werden
ze met drie bussen erheen gebracht.
Ik ga er vanuit dat in 2016 nog wel
weer eens een beroep op de gemeenten gedaan zal worden. Daarnaast vond ik dit een goede oefening, om wat te doen met grotere
groepen mensen in een gemeente
als er ineens een opvang geregeld
moet worden, ook bij bijvoorbeeld
milieurampen.
Vriendelijke groeten,
Herman van Eerdewijk,
De volgende Wisselpen geef ik aan
mijn vrouw Wilma Eerderwijk

IN MEMORIAM
Franka Moonen - Heesterbeek
Eind december 2015 ontvingen wij het droevige bericht dat onze secretaresse Franka Moonen –
Heesterbeek op woensdag 23 december op 67 jarige leeftijd is overleden. Wij wisten dat Franka
ernstig ziek was, maar dat zij na een ziekbed van slechts 2 maanden al zou heengaan, was
voor ons als werkgroep niet te bevatten. Wij hadden zo gehoopt dat ze nog zou herstellen en
nog heel lang deel zou uitmaken van ons team, helaas heeft dat niet zo mogen zijn. Veel te
snel hebben wij afscheid van Franka moeten nemen.
In oktober 2013 kwam Franka als secretaresse onze werkgroep versterken. Wij waren niet alleen erg verheugd over het feit dat wij een nieuwe secretaresse hadden, maar het was vooral
haar persoonlijkheid die bij ons grote indruk maakte. De meeste werkgroepleden waren onbekend met haar, maar al gauw was het voor eenieder van de werkgroep duidelijk dat zij het met
Franka zeer hadden getroffen: zij had een opgewekte, positieve instelling, stond altijd klaar en
zij had vaak goede ideeën. Haar opgewekte, positieve instelling typeerde haar des temeer, daar
de gezondheidstoestand van haar man Peter veel zorgen baarde en van Franka veel energie
vergde. Deze moeilijke periode weerhield haar er niet van actief te blijven binnen de Tongelrese
gemeenschap. En als het even kon ging ze met Peter naar haar geliefde Frankrijk waar ze samen heerlijk van de rust en de natuur konden genieten.
Helaas hebben wij slechts 2 jaar van de talenten van Franka gebruik mogen maken en met
haar mogen samenwerken en dat is veel en veel tekort. Zij overleed ook veel te jong! Dit had
niemand verwacht. Ons rest nu enkel te zeggen: “Franka, bedankt, bedankt voor alles wat je
hebt gedaan voor ons wijkblad, bedankt voor je vriendelijkheid, bedankt voor wie je was.” Wij
verliezen in Franka “een mooi mens” zoals op de rouwkaart treffend verwoord stond.
Peter, Annemarie en Tim hebben afscheid moeten nemen van een vrolijke, liefdevolle echtgenote, moeder en schoonmoeder. “Zij was het zonnetje in huis”, vertelde Peter ons. Wij wensen
hen heel veel sterkte toe.
Werkgroep Rond ‘t Hofke
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond
‘t Hoe maandelijks de kerkberichten en een informaeve
kerkelijke tekst geplaatst.

.

Info met betrekking tot Kerkberichten

•

Overzicht diensten:
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met dominee.
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.

Laten we ‘t SAMEN doen
Door Wim van de Wiel
Met een kleine klik wordt de voordeur van de kleinschalige woning
voor dementerenden geopend,
want men heeft me al aan zien komen, mijn blauwe jas springt eruit.
Nog voor ik mijn jack heb kunnen
uittrekken, steekt ‘n bewoonster
haar hand uit, ik pak haar hand
vast: “Wat is jouw hand lekker
warm, ja, ’t is fris buiten. Hier
brandt de kachel.” Een week voor
Kerst is de kerstboom neergezet,
net op het snijpunt van huiskamer
en keuken. Ik ga naast mijn zus
zitten. “Dat is onze boom, hè?”
“Jazeker, voor jou en voor ons allemaal.”

“De geur van vers gebakken brood hangt nog in huis.
Hij snijdt het brood in plakken, net zo regelmatig als
ons moeder vroeger deed. “
Een verpleegkundige zet verse koffie. ‘n Bewoner loopt in een boze
bui de kamer binnen. “Och, kun je
mij even helpen met het snijden
van het brood?” De geur van vers
gebakken brood hangt nog in huis.
Hij snijdt het brood in plakken, net
zo regelmatig als ons moeder vroeger deed. Zijn humeur is om. Samen met mijn zus bekijk ik de
kerstkaarten: “Oh, kijk eens een
brief van Piet en een van pater Jo.”
Ik lees rustig voor, soms zie ik een
traantje, dan weer een glimlach bij

•

Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.

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

het ophalen van ’n herinnering.
De zus van een andere bewoonster
is inmiddels aangeschoven. Hoewel
ze op een afstand woont van ruim
een uur rijden, is zij er toch ook
deze week weer. Zus luistert, buurt
en met moeite kan ze de woorden
van haar zus volgen.
Thuisgekomen pak ik de telefoon,
even contact leggen met de vrouw
van een overleden vriend, want
vandaag is het zijn sterfdag. “Ja, ’t
is goed zo, Johan is op zijn plaats,
hij heeft rust nu en samen hebben
we ‘t fijn gehad. Ja, ik mis hem
ieder uur van de dag, maar we
gaan nog samen verder. Ik mag
nog genieten van de neefjes en
nichtjes.”
Een nieuw jaar ligt voor ons, ik kan
kiezen tussen: “Wat zal het jaar
2016 ons brengen” of “Wat kan ik
er dit jaar samen met anderen van
maken!”

Graag kijk ik dan naar de vele gewone gebaren en initiatieven van
personen of kleine groepen:
naar pater Frans van der Lugt die
in Syrië onderwijs en onderdak gaf
aan iedere zwakkere, zonder onderscheid: Syriër, Christen of Mos-
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lim. Naar Paus Franciscus die oproept tot opvang van ontheemden
en respect voor de schatten van
onze moeder aarde; naar het voorbeeld van eenvoud en armoede dat
hij zelf geeft.

Ik heb grote waardering voor en
kijk uit: naar een betrokken en liefdevolle verzorgende in een verpleeg- of ziekenhuis.
Naar een wijkagent met begrip
voor jouw situatie.
Naar een leerkracht die aanvoelt
wat er omgaat in een kinderhoofdje.
Naar ouders die het proberen hun
kleine kinderen of pubers te begeleiden en te bevragen.
Naar de mantelzorger die trouw
kan blijven aan de zorgende rol die
hij op zich heeft genomen.
Naar elke man of vrouw die zonder
oordeel vooraf oog heeft voor de
ander.
Naar de vele personen die zich belangeloos inzetten voor activiteiten
en voor een goede sfeer binnen ons
Tongelre.
Ja, echt, we doen het SAMEN.

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoengskerk Eindhoven
Twier: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten Eindhoven-Zuid
zondag 24 januari 2016: 10.00 uur jeugddienst in de Ontmoetingskerk voorbereidt door jongeren en
dominee Elbert Grosheide
zondag 31 januari 2016: 10.00 uur dominee Petra Speelman in de Ontmoetingskerk
zondag 7 februari 2016: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Adventskerk
zondag 14 februari 2016: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Adventskerk
zondag 21 februari 2016 : 10.00 uur dominee Elbert Grosheide in de Adventskerk
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in
de basisschoolleeftijd. Op 14 en 28 februari is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk)in het
kerkgebouw waar dan de dienst gehouden wordt.
Lezing over Veerkracht
Voor een lezing van Herman Teerhöfer bent u op 28 januari om 20.00 uur van harte welkom in de
Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3.
Veerkracht, hoe moeilijk kan het zijn om veranderingen te ervaren of misschien zelfs noodgedwongen
mee te maken. Herman Teerhöfer heeft in de afgelopen 5 jaar 65 overlevenden van Auschwitz (in de
leeftijd van 81 tot 97 jaar) uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Israël, geïnterviewd. In zijn
lezing doet Herman hiervan verslag. Hij vraagt zich af hoe mensen kracht putten binnen dergelijke
extreme omstandigheden. Hoe is hun geloof, toen en nu, van betekenis geweest. Ook geeft hij antwoord op de vraag hoe deze mensen om zijn gegaan met hun
traumatische ervaringen en existentieel zin gegeven hebben
aan hun verdere leven. Deze getuigenissen vormen tegelijkertijd een indringend protest tegen discriminatie en voor meer
tolerantie.
Herman Teerhöfer laat ons zien, dat hun levenskracht en veerkracht een voorbeeld voor ons kan zijn.
De avond is gratis toegankelijk. Voor opgave en inlichtingen:
Bob Vastbinder, E: va107945@telfortglasvezel.nl of per tel. 06
1250 2756
Instuif – inloopmorgen
De deuren staan open en iedereen is welkom voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje of een
kort gesprek over een thema. Op 20 januari in de Adventskerk en op 3 februari in de Ontmoetingskerk. Het is allemaal wat informeel en u kunt gerust in- en uitlopen.
Globaal ziet het programma er als volgt uit:
- 10.30 uur de deuren gaan open voor koffie en thee
- 11.15 tot 11.45 uur kort gesprek over een thema
- gesprek, ontmoeting, een spelletje …..
- lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee en u krijgt een kopje soep
- 13.00 uur einde.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact op nemen met:
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl
NB. De Ontmoetingskerk staat aan de Meerkollaan 3 en de Adventskerk aan Camphuysenstraat 4 te
Eindhoven.
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Nieuwjaarsreceptie Collse Tuin
Op 2 januari 2016 hield de vtv de Collse Tuin zijn jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze receptie heeft de wethouder mw Visscher aan 2 vrijwilligers die veel voor onze tuin betekenen de vrijwilligerspenning met oorkonde uitgereikt. Aan Dhr Thieu Geven en Mw Marja Buijtels is deze onderscheiding uitgereikt voor hun tomeloze inzet voor onze tuin.

ER KAN MEER DAN JE DENKT
Vrijwilligersorganisatie de Zonnebloem
streeft ernaar dat mensen met een lichamelijke beperking volop van het leven
kunnen genieten. Zo ook in Tongelre.
Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Al meer dan
65 jaar. We brengen mensen bij elkaar en staan voor
ze klaar en zetten alles op alles om mensen met een
lichamelijke beperking een onvergetelijke moment of
dag te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven
kunnen genieten.

Voelt u zich aangesproken en hebt u nog wat tijd neem
dan contact op met de voorzitter van de Zonnebloem
stadsdeel Tongelre: T 0621966005
E chkoppelmans@planet.nl

Vogelrijmelarij

Een lichamelijke beperking hoeft, wat ons betreft nooit
een belemmering te zijn. Daarom doen we waar we
goed in zijn: Contacten leggen, gezelligheid brengen,
activiteiten organiseren en vakanties mogelijk maken.
Hebt u wat tijd over, al is het maar een beperkte tijd
dan kun u ons helpen bij dit werk. Tijden kunt u zelf
invullen en er is veel mogelijk.
We zijn voortdurend op zoek naar mensen die het wel
leuk vinden om iets voor mensen met een lichamelijke
beperking te betekenen. Dat kan zijn als bezoekvrijwilliger, secretaris of wat dan ook. Op dit moment zijn we
bijvoorbeeld dringend op zoek naar iemand die het
secretariaat wil verzorgen.

Door Huub Sanders

Ze was ooit heel beroemd
En ze bracht het echt wel ver
Nu wordt ze nergens meer genoemd
Dat is het lot van elke ex.ster
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

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

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
Maandagavond
De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aanwezig
van 18.30 tot 19.00 uur .
Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen:
1x per 2 weken.
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint om
14.00 uur.
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met koffie
en een gezellig praatje.
Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,00

Franka
Velen van ons zagen je voor het laatst bij de
Meesterbreinquiz in ’t Oude Raadhuis. Je zei dat
we volgend jaar de beker maar eens moesten
graveren, want dat komt er ieder jaar maar niet
van. Even later bleek dat alles veel erger was
dan een hernia. We hebben je nog gebeld in het
ziekenhuis. Peter houdt mijn hand vast zei je.
Waarop wij zeiden: wie houdt wiens hand dan
vast? Jullie hadden, samen met Annemarie en
Tim, al een heel moeilijke tijd gehad en helaas
werd deze nog heftiger.
Woensdag voor Kerstmis hebben we nog een
kaartje afgegeven met kerstgroeten. Toen was jij
al bezig met je afscheid! Voor jou geen volgend
jaar.
Ook de beheerdersgroep zal je inzet missen. De
woensdag was jouw dag als beheerder en dan
viel er altijd wel iets te lachen en was er een
warme hand voor iedereen die dat nodig had.
Ook jouw inzet bij de kreakids, de bargroep, de
CGA-werkgroep en eerder het Bestuur werd
zeer gewaardeerd. Volgend jaar doen we het
zonder jou Franka, maar zullen we je nog vaak
tegenkomen.
Volgend jaar? Volgend jaar wordt die beker gegraveerd, dat beloven we. Wat we er op zetten
moeten we nog even bekijken!

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.

Peter, Annemarie, Tim en andere familie: veel
sterkte. Ook wij zullen Franka missen.
Vrijwilligers 't Oude Raadhuis.
Naschrift: met “volgend jaar” wordt uiteraard
2016 bedoeld.

Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten of
een ander spel te doen.

Zoekt u contact met
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen
9.00 en 12.00 uur of mail naar:
beheerders.raadhuis@on.nl!

FILMAGENDA van
’t Oude Raadhuis:
Noteer de data van deze gezellige avonden
in uw agenda!
*26 februari
*18 maart
*15 april
*20 mei
*17 juni
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Liederentafel
Ook in februari organiseert het CGA weer een gezellige middag in ’t Oude Raadhuis. Op 21 februari
wordt een liederentafel gehouden van 14.00 uur tot 17.00 uur met medewerking van het ons bekende koor uit Oirschot “Santé”.
Dit is gezellig voor jong en oud, dus we verwachten veel belangstellenden.
De entree bedraagt € 1,- en de drankjes zijn als vanouds tegen lage prijzen te koop.
U komt toch ook?

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis presenteert:

Zaterdagavond 30 januari
Aanvang 20.30 uur
Gras entree en hapjes
Op deze avond in ’t Oude Raadhuis kun je zelf bepalen welke muziek er
wordt gedraaid. We hebben keuze uit:

Minimaal honderdduizend nummers

Je mag dit niet missen
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LUMENS VAART EEN NIEUWE
NIEUWE KOERS
Maandag 7 december presenteerde de Eindhovense welzijnsorganisatie Lumens Groep in Dynamo haar nieuwe koers. Lumens Groep gaat
verder als Lumens, met een scherpe focus op
jeugd en buurten. “Terug naar de bedoeling” licht
bestuurder Jos van Nunen toe. “Simpel en doelgericht.”

naar dé specialist voor vraagstukken rondom deze twee doelgroepen. Tegelijk wist zij haar basis
fors te verbreden door buiten de Gemeente Eindhoven ook andere opdrachtgevers en partners
aan zich te binden. Dat zijn inmiddels zo’n 20
gemeenten in Zuidoost-Brabant en diverse partijen uit onderwijs en bedrijfsleven.

De afgelopen jaren hebben vele politieke en
maatschappelijke verschuivingen in het sociale
domein plaatsgevonden en dit gaat door. Geïnspireerd door haar klanten heeft Lumens zich in
de afgelopen jaren met veerkracht opnieuw uitgevonden. Een groot aantal taken is overgedragen aan de gemeente en andere partijen en van
de 750 medewerkers gingen er zo’n 350 naar
andere organisaties. Deze ontwikkeling was niet
alleen persé negatief, vindt Van Nunen. “Ik vind
het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen. Sommigen hebben
daarbij een steuntje in de rug nodig en dat is onze taak. Door de jaren heen zijn we verworden
tot probleemeigenaar en daarmee tot hulpverlener. Tijd om terug te keren naar onze oorspronkelijke rol; het zijn van inspirator. Die ruimte is
er weer. Wij bieden mensen die het lastig vinden
om op eigen kracht zelfstandig en zinvol deel te
nemen aan onze samenleving, inspiratie en kansen. Kansen die ze dan zélf moeten pakken.”

Inspireren Leren Werken
Lumens biedt mensen inzicht en uitzicht op een
zelfstandig en betekenisvol bestaan. Dat gebeurt
volgens de eigen filosofie van Inspireren Leren
Werken (ILW). Bij Lumens raak je geïnspireerd
en ontdek je je passie. Bij Dynamo bijvoorbeeld,
speelpark De Splinter, een wijkcentrum of op een
andere werkervarings- of leerwerkplek. Die inspiratie en passie zet je om in kennis en vaardigheden. Daarmee beschik je over een basis om een
zelfstandig werkzaam bestaan op te bouwen; op
de arbeidsmarkt, als ondernemer of als vrijwilliger. Vanuit deze ILW-filosofie creëert Lumens
kansen voor jongeren en buurten. Dat gebeurt
via negen, eigentijdse concepten: Aan het werk
met Dynamo Jeugdwerk, Dynamo Jeugdwerk
Academy, Dynamo Jeugdwerk Events & Fans,
Dynamo Jeugdwerk op School, Dynamo Jeugdwerk in de Wijk, Inspiratie-leer-werkbedrijf,
Thuis in je buurt, Platform actieve bewoners en
Ondersteuning maatschappelijk vastgoed.

“Tijd

Een duidelijke bestemming
Waartoe de nieuwe koers van Lumens moet leiden? Van Nunen besluit: “Tot een organisatie die
vanuit haar unieke filosofie bewoners en medewerkers inspireert. Om kansen voor jeugd en
buurten te creëren én te benutten. Dat is Lumens.”

om terug te keren naar onze oorspronkelijke rol; het zijn van inspirator.”
Focus op jeugd en buurten
Het nieuwe Lumens focust zich op jeugd en buurten. De organisatie heeft zich in de voorbije jaren
getransformeerd van brede welzijnsinstelling

Uitnodiging
Het Ouderen Appèl Eindhoven houdt op donderdag 21 januari 2016 een
informatiemiddag voor senioren van 15.00 tot 17.00 uur in wijkcentrum
’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven.
De presentatie wordt gegeven door Dré Rennenberg en enkele raads- en
commissieleden. Op deze middag hopen de raads- en commissieleden
een goed beeld te krijgen van uw ideeën en meningen om u hiermee via
de politiek van dienst te kunnen zijn. Wij beloven u een nuttige middag.
Tijdens de bijeenkomst wordt u een gratis kopje koffie of thee aangeboden.
De toegang is gratis. Wij zien uit naar uw komst.
Voor info: Ambassadeur Ouderen Appèl Eindhoven,
An van Acquoij, 040-2446213, anvanacquoij@gmail.com
Rond ‘t Hofke 13

Dré Rennenberg

Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

Plannen van de moestuin
Veel mensen hebben het plezier van
eigen groenten kweken ontdekt.
Toch merken veel beginnende moestuinders in het eerste jaar dat ze
achter de feiten aanlopen. Met een
goede planning is dat te voorkomen.

Plannen van de bedden
De winter is een goede tijd om een
nieuw moestuinplan te maken. Door
gebruik te maken van bedden kunt u
de beschikbare ruimte goed benutten. De meeste groenten zijn onder
te brengen in vijf hoofdgroepen.
Aardappelen vormen een aparte
groep. Deel de moestuin daarom in

zes bedden in. Zo kunt u de gewasgroepen makkelijk elk jaar laten rouleren. Door deze roulatie voorkomt u
ziekten en plagen die voorkomen
wanneer groenten steeds op hetzelfde stuk worden verbouwd. Maak bij
de planning gebruik van een zaaikalender. Veel zaaikalenders hebben
deze zelfde indeling in gewasgroepen, zo weet u meteen in welk vak
een groente thuis hoort. Houdt er
rekening mee dat er na de oogst van
vroege gewassen vaak nog tijd is
om latere soorten op hetzelfde stuk
te verbouwen. Vaste planten zoals
kruiden, rabarber en bessen zet u op
een vaste plek in de tuin.

Aandacht voor de grond
Vruchtbare grond is van groot belang voor de opbrengst. Het is daarom verstandig om elk jaar de grond
te verbeteren door het aanbrengen
van organisch materiaal. Dit kan in
de vorm van groencompost of oude
stalmest, die goed door de bovenlaag van de grond wordt gewerkt.
Wanneer het weer het toelaat, kan
dit prima in de loop van februari
worden gedaan.

neer u wat moet zaaien. Sommige
groenten kunt u in het voorjaar of
begin van de zomer rechtstreeks in
de grond zaaien, andere soorten
kunt u beter voorzaaien. Het voordeel van voorzaaien is dat er geen
gaten in de rij ontstaan door niet
opgekomen zaden. Omdat u eerder
een moestuinplan heeft gemaakt
met de indeling van de bedden, kunt
u nu makkelijk zien welke soorten u
per bed moet (voor)zaaien. In februari is het al mogelijk om de eerste
soorten voor te zaaien. Dit doet u
onder glas of binnenshuis. Groenten
die in de tweede helft van februari
kunnen worden gezaaid, zijn: erwten, tuinbonen, aubergines, sla, tomaten, koolrabi en bloemkool. Liever
niet zelf zaaien? Er zijn in het voorjaar volop voorgekweekte biologische groentenplantjes verkrijgbaar.

Zaaien van de eerste groenten
Maak vooraf een planning van wan-

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

Wij bieden ons aan als babysitters
Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel ervaring
met kinderen vanaf 1,5 jaar. Mijn naam is Sarah Veltman,
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw kinderen voorlezen,
met ze spelen, samen eten en naar bed brengen, ik doe het
allemaal graag : )
Belt of wazzappt u mij op : 06-37474648
Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 jaar, ik heb al wat
ervaring met jonge kinderen. Ik ben een gezellig, rustig,
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de Mavo in het 3de jaar.
Huisdieren zijn voor mij geen probleem. Graag zou ik in
overleg door de weeks en in het weekend kunnen oppassen.
Bel of WhatsAppt u mij op: 06-21347797

Dinsdag 26 januari is er weer het maandelijkse
Macula-café voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie. Deze middag staat in
het teken van het lotgenotencontact. We zullen
dan praten over de vragen en problemen die
ons bezig houden, maar vooral zoeken naar oplossingen. We kunnen op deze manier veel van
elkaar leren.
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske,
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven
(Strijp).
Van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf
13.30 uur. De toegang is gratis.
Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650.
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Politie
Update
Info van uw wijkagenten

John van Hoppe en Paul Rooijakkers
Bijtincidenten
Het uitlaten van de hond wordt
door veel hondenbezitters als een
zeer prettige en ontspannende bezigheid gezien. Helaas valt er toch
ooit iets voor waarbij een hond of
zelfs een baasje gewond raakt. Veel
van deze incidenten zijn te voorkomen door de hond aangelijnd te
hebben op de plekken waar dit verplicht is. Zo is het verplicht om binnen de bebouwde kom de hond
aangelijnd te hebben.

Recentelijk hebben zich meerdere
bijtincidenten voorgedaan waarin
honden en hun baasjes een rol spelen. Het is van belang dergelijke
incidenten te melden bij de politie.
Wanneer dit een losstaand incident
is, kunnen de hondenbezitters dit
vaak onderling oplossen.
Echter wanneer er zich meerdere
bijtincidenten voordoen, waarbij
een hond of eigenaar betrokken is,
zal tussenkomst van de politie gewenst zijn.
Tevens wil ik u wijzen op het stuk
van de gemeente in deze editie van
Rond ’t Hofke.
Parkeeroverlast
Sinds september 2015 heeft Basisschool ’t Karregat zijn intrek weer
genomen in het vernieuwde pand.
Dit veroorzaakt in de ochtend en
middag extra drukte in de wijk.
Er zijn diverse klachten uit de wijk
gekomen. Deze klachten hebben
veelal betrekking op het parkeergedrag van de ouders die hun kinderen halen en brengen.
Wij vragen uw aandacht voor de
wijze waarop u uw voertuig in de
wijk achterlaat. Wanneer dit ernstige hinder of gevaar oplevert kan dit
resulteren in een proces-verbaal.

Wilt u meehelpen aan een veiligere buurt ?
Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk dan kunt u altijd
contact opnemen met de wijkcoördinator van de gemeente of de
wijkagent om de mogelijkheden
hiertoe te bespreken. U kunt ons
natuurlijk ook benaderen als u wilt
reageren op dit artikel of andere
zaken wilt bespreken.
Spreekuur / contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent?
Iedere 1e maandag van de maand
is er spreekuur in 't Oude Raadhuis
tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast
kunt u ons bereiken via:
John van Hoppe, wijkagent 't Hofke,
Koudenhoven, de Karpen
0900-8844 of via e-mail:
john.van.hoppe@politie.nl
Twitter:
@brigadierHofke
Paul Rooijakkers, wijkagent Urkhoven
0900-8844 of via e-mail
Paul.Rooijakkers@politie.nl
Natuurlijk kunt u via deze manieren
ook reageren op dit artikel.

OPBRENGST MS COLLECTEWEEK
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie
bedrag van € 7.983 in Eindhoven opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor
een beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en
voorlichting.
We bedanken alle gevers en
collectanten, die ook dit jaar
weer door weer en wind op
pad zijn gegaan, hartelijk voor
hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken op giro 5057
te Rotterdam!

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

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,
010-591 98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl.
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EEN FEELGOOD MUZIEKTHEATER IN EINDHOVEN

Wie is Stichting Koorstelling?
Stichting Koorstelling is de rechtsvorm van het Tongelrese projectkoor ‘Werk in uitvoering’, opgericht om het
nieuwste project in goede banen te kunnen leiden. We zijn ingeschreven bij de KvK.
Wat gaan wij doen?
We gaan met ons koor (projectkoor 'Werk in uitvoering') een muziektheatervoorstelling realiseren op 6,7,8 en 9
oktober 2016. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wat kunt u verwachten:
•
Een sprankelende feelgood voorstelling op basis van een eigengemaakt verhaal. Een stuk over persoonlijke
ontwikkeling, hoop, moed, liefde voor jezelf en je kind, humor en herkenning!
•
We hebben in september audities gehad voor de hoofdrollen binnen ons eigen koor. Dus koorleden die het
leuk vinden hebben de kans gekregen om te acteren.
•
Muziek voert de boventoon van de voorstelling, maar we gaan ook werken met andere theatervormen.
•
Naast een dirigent hebben we een professionele regisseur en een choreograaf. En natuurlijk een band voor
de begeleiding.
•
Het project duurt anderhalf jaar. In die tijd gaan we allerlei leuke evenementen organiseren die ons leiden
naar het einddoel.
•
Het wordt een evenement zoals nog niet eerder vertoond in Eindhoven!
Wanneer en waar?
Datum: 6, 7, 8 en 9 oktober 2016. Locatie: Pand P aan de Leenderweg 65 in Eindhoven.
Hoe zijn wij te volgen?
Vanaf nu zijn wij te volgen via Facebook en Twitter
maar ook via onze eigen website www.koorstelling.nl.
De komende maanden zullen wij u regelmatig informeren via dit kanaal. Ook zullen wij door middel van
allerlei leuke evenementen onze vorderingen laten
zien en vooral ook laten horen. Hiermee maken wij
u deelgenoot van datgene waar wij mee bezig
zijn. Like onze facebook pagina en volg ons op
twitter (@koorstelling), dan hoeft u niets te missen.
Volg ons:
https://www.facebook.com/koorstelling
https://twitter.com/Koorstelling
http://www.koorstelling.nl
Projectkoor Werk in Uitvoering repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in ‘t Oude Raadhuis.

Advertene

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het
leegruimen van woningen, schuren en garages.
Bijvoorbeeld na overlijden of bij
verhuizing.
Voor meer informae of een afspraak bel
vrijblijvend naar:
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J. Swinkels 06-13282524
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lijkse Halloweentocht van de wijk Geestenberg. Het
derde weekend van oktober staat daarentegen elk jaar
in het teken van communicatie en zenden met de Jota
die wereldwijd wordt georganiseerd. Dankzij het nieuwe stafhok en de nieuwe keuken, had de Jotabar dit
jaar een prachtige nieuwe locatie.
Hoi allemaal;
Als Sinterklaas weer terug is naar Spanje en het nieuwe jaar zich weer aandient, dan is dat bij Scouting
Doornakkers meestal het signaal dat het op de blokhut
even wat rustiger wordt. Het begin van het scouting
seizoen is traditiegetrouw een drukke periode. We
trappen altijd af met overvliegen, waarbij een spectaculair parcours ervoor zorgt dat de oudste kinderen
van de speltakken, ineens weer de jongste zijn bij de
volgende speltak.

Burgemeester Rob van Gijzel (midden) jdens de opening
van de kookhut
Als kers op de taart hadden wij in november de officiële opening van onze keuken en stafhok die samenviel
met een geweldige circusactiviteit vanwege ons 55
jarig bestaan. De burgemeester kwam zelfs op bezoek
en ik had zelf de eer om een ‘zwevend’ onderdeel te
zijn van de spetterende opening.

Waterspektakel jdens het overvliegen
De maand september hebben wij het met z’n allen
vooral druk met de voorbereidingen van de open dag
en de vlooienmarkt. Dit jaar zag het terrein van de
open dag/vlooienmarkt er iets anders uit. Want we
hebben een nieuwe keuken die ook gebruikt werd,
waardoor de catering niet meer in de nishut te vinden
was. Een gezellig terras voor de nieuwbouw was het
resultaat. Dit gaf ook de mogelijkheid om de nishut in
te zetten voor de verkoop van kleding, wat een daverend succes was. Door de nieuwbouw moesten sommige kramen op een andere plek worden gezet, wat er
voor zorgde dat de vlooienmarkt en open dag nog
meer in elkaar opgingen. En mede dankzij het mooie
weer hadden we weer een prachtige dag met een goede opbrengst en weer veel nieuwe leden.
Ook gingen de stafleden in september weer massaal
mee op Scout –In, het stafevent van Scouting Nederland. Dit jaar voor het eerst in Zeewolde; het nieuwe
landelijke evenemententerrein van en voor scouting.
En last but not least stonden we in september natuurlijk ook stil bij onze vrijheid, door middel van het meelopen met de fakkeloptocht op 18 september.
Ook in oktober zaten wij niet stil. Onze blokhut is tegenwoordig een vast onderdeel geworden bij de jaar-

Als je terugkijkt op de afgelopen maanden kun je dus
inderdaad zeggen dat we niet hebben stil gezeten en is
het niet verkeerd om het even rustiger aan te doen.
Maar Scouting Doornakkers kennende zal dat inderdaad maar even zijn, want de staf heeft alweer heel
veel nieuwe ideeën om op zaterdag te gaan doen.
Daarom kan ik jullie niets anders toewensen, dan een
geweldig 2016 met weer spetterende scouting activiteiten.

Gidsen rondom een tafelvuur jdens de opendag
Als jij ook interesse hebt in scouting, loop dan
eens op zaterdag binnen. Onze blokhut ligt aan
de Urkhovenseweg 27. Of mail voor meer informatie naar info@doornakkers.com
Maikel Wijn, Groepsvoorzitter
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Keep dreaming of a white Christmas!
Kerstmarkt Wasven 2015
“Niks zeggen, ik ken jou van de lagere school. Gij bent eh…. . Nee,
dat is mijn zus, we lijken sprekend
op elkaar, ik zat een klas lager. “
Tja met woorden van gelijke strekking begonnen vele gesprekken op
de kerstmarkt van het Wasven. Niet
alleen een markt maar vooral ook
een reünie. De hoeveelste editie
ondertussen? En altijd goed weer!
Maar deze keer was het spannend.
Er kwam regen, maar hoe laat? De
kaarsjes in het Mariakapel-letje aan
de Loostraat hebben hun werk gedaan of om met het Eindhovens
Dagblad te spreken: “De kerstmarkt
op het Wasven had alles wat een
kerst- markt moet hebben, sfeer. “
En sfeer was er. De boerderij met
haar bijgebouw- en en personeel
zorgden zoals altijd voor een perfecte entourage. Er werd vuurke gestookt, voorgelezen uit het verhaal
over de geboorte van Jezus, geknutseld, aan ezeltjes geaaid, zoete
broodjes gebakken, gezongen, gepoft en gekocht. En er was veel te
koop: sieraden, wollen kledingstukken, kerstkransen, van restmateriaal gefabriceerde kerststalletjes en
idyllische taferelen waar Anton Pieck
jaloers op zou zijn. Wat te denken
van de 91-jarige mevrouw Lodewijks met haar expositie engeltjes.
En uiteraard om vooral niet te vergeten de attentie voor de goede doelen: de Alzheimer Stichting, Postmaatje en Serious Request. In landen als Malawi en Ghana werden
met de opbrengsten projecten gesteund en leerlingen van het Lorentz
-Casimir ontfermden zich over het
getroffen Nepal. Iedereen kwam tot
zijn recht.
Deze bijna vanzelfsprekende harmonie en sfeer komt niet vanzelf tot
stand. Er zit een hele organisatie
achter van anonieme vrijwilligers
met hart voor de zaak, flexibiliteit
en met een enorm improvisatie vermogen.

ke, Sandra, Anneke en Ood. Oh ja,
tegen het einde van de middag,
nauwelijks nadat de laatste tonen
van de charmante zangeres Célesta
waren uitgestorven, begonnen zachte regendruppeltjes het kerst-

“Iemand van ver met hele mooie
spulletjes, heeft betaald, maar er is
geen kraam? “Geen punt. Met vereende krachten tovert de organisatie onder leiding van Alfred van
Kempen een overdekte kraam uit de
grond, zodat de meneer in kwestie
met zijn kleindochter uit kunnen
kijken naar een geweldige middag.
Het is vooral deze inzet en passie
die de kerstmarkt op het Wasven tot
een succes maakt. Vandaar chapeau
de Noël voor: Alfred, Tineke, Wille-
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sprookje uit te blazen. Geen
sneeuwvlokjes. Wellicht volgend
jaar. Zeker als de klimaattop in Parijs haar zin krijgt. En ach, eigenlijk
heeft de kerstmarkt ook geen
sneeuw nodig.

Rondom de
Wasvenboerderij
Activiteiten in en rondom de
Wasvenboerderij
Heeft u zich ook voorgenomen om
meer van de natuur dichtbij huis te
gaan genieten? Dan boft u met het
Wasven om de hoek! Een wandelroute is altijd te lopen en elke eerste zaterdag van de maand kunt u
aan de slag bij de Natuurwerkochtend. Wilt u nog actiever aan de
slag, kom dan naar de cursus beheer biodiversiteit en leefgebieden.
Graag tot ziens bij het Wasven!
Cursus Beheer biodiversiteit en
leefgebieden
Vind je het heerlijk om actief met
de (Brabantse) natuur bezig te zijn
dan hebben we een uitgelezen
kans! Vanaf februari 2016 kun je
bij de Natuurwerkgroep deelnemen
aan de cursus Beheer Biodiversiteit
en Kleine Leefgebieden. In deze
cursus leer je wat het belang is van
kleine landschapselementen en hoe
je de meest uiteenlopende kleine
leefgebieden kunt beheren. Specialisten uit het natuurvak verzorgen
deze bijscholing voor ons.

De inhoud van de cursus bestaat
deels uit theorie en deels uit praktijk. De thema's die zullen worden
besproken en beoefend, zijn onder
andere: beheer van poelen, onderhoud van heggen- en houtsingels,
zeisen, beheer van heide en het
snoeien van fruit- en knotbomen.
De cursus start in februari 2016.
Voor meer info: natuurwerkgroep@wasven.nl

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
Expositie Met Potlood en penseel

Tot 28 januari op De Overloop

Natuurthema-avond Jeugd: Vette Vogel Vrijdagavond

29 januari, 19:00 uur de Schop

Natuurwerkochtend

6 februari, 09:30 uur in de Schop

Bakmiddag voor kinderen: Hartendiefjes

10 februari, 13:30 uur in de Schop

Natuurthema-avond Jeugd

26 februari, 19:00 de Schop

De kwaliteit van je eigen leefomgeving bevorderen voor mens en dier
is toch een mooi streven!
Natuurthema-avond jeugd: Vette Vogel Vrijdagavond
De eerste Natuurthema-avond voor
kinderen in het nieuwe jaar is op
vrijdag 29 januari. Het wordt een
echte Vette Vogelvrijdagavond. We
gaan allerlei lekkere hapjes maken
voor de vogeltjes; bijvoorbeeld vette vogeltaartjes! Deze taartjes helpen de vogels om zonder honger de
winter door te komen.

We spelen weer de beroemde Wasven-vogelquiz! Ben jij ook zo benieuwd wie er dit jaar ‘kampioen
vogelkenner’ wordt? Kom dan naar
de Natuurthema-avond en doe gezellig mee, want dit mag je niet
missen!
De Natuurthema-avond wordt gehouden in de Schop, dat is de grote
schuur naast de Wasvenboerderij.
Het is voor kinderen van 6 tot 11
jaar. We starten om 19.00 uur en
eindigen om 21.00 uur. Entreeprijs:
€ 2,00 per kind. Je hoeft je niet
van tevoren in te schrijven.
Natuurwerkochtend
Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert de Natuurwerkgroep
van het Wasven een Natuurwerkochtend voor groot en klein. Op
zaterdag 6 februari gaan we weer
aan de slag in het Wasvengebied.
Er zijn altijd volop leuke en nuttige
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natuurklussen te doen rondom de
Wasvenboerderij! Het is keigezellig
om samen - volwassenen én kinderen- aan de slag te gaan om onze leefomgeving mooier te maken.
Lekker fysiek bezig zijn in de natuur. En het is nog leerzaam óók!
Kom je ook meehelpen? Je bent
van harte welkom op de Natuurwerkochtend op zaterdag 6 februari! We verzamelen bij de Schop (de
grote schuur naast de Wasvenboerderij). Er wordt geklust van 9.30
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is
er koffie of thee met iets lekkers uit
onze eigen Wasvenbakkerij! Voor
meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl.
Bakmiddag voor kinderen: Hartendiefjes
Wil jij ook weleens samen met een
échte bakker iets lekkers bakken?
Nou, dat kan! Elke tweede woensdag van de maand kunnen kinderen van 6 tot 10 jaar onder leiding van een echte bakker aan de
slag bij 't Wasven. Voor kinderen
jonger dan 6 jaar is het bakken
helaas nog te moeilijk.
Op Valentijnsdag mag je -zonder je
naam te verraden- aan andere
mensen vertellen hoe lief je ze
vindt. Dat kan je bijvoorbeeld doen
door een kaartje te sturen, maar
ook door extra lekkere koekjes

als je komt bakken. Laat het alsjeblieft ook even weten als je per
ongeluk toch niet kunt komen,
want dan kan er iemand van de
wachtlijst meedoen!

voor iemand te
bakken! Daarom gaan we op
woensdag 10
februari hartendiefjes bakken.
Dat zijn dubbele
zandkoekjes
gevuld met rode
jammmmmmm!
Als de koekjes
in de oven liggen, drinken we
limonade en maken we een Valentijns-knutsel. Aan het eind van de
middag mag je je zelfgebakken
koekjes en knutsel natuurlijk mee
naar huis nemen.
De Bakmiddag wordt op woensdag
10 februari gehouden in de Schop;
dat is de grote schuur bij de Wasvenboerderij. We beginnen om
13.30 uur en om 15.00 uur zijn we
klaar. Meedoen kost € 4,00 per
kind. Meld je van tevoren aan via
winkel@wasven.nl. Breng de bevestiging van je inschrijving mee

Naast de bakker zijn er altijd meerdere vrijwilligsters aanwezig om de
kinderen te begeleiden. U kunt uw
kind dus met een gerust hart bij
ons achterlaten en zelf bijvoorbeeld
lekker een kopje koffie of thee
gaan drinken in de Gasterij.
Natuurthema-avond jeugd:
Huizen in aanbouw

voor kinderen van 6 tot 11 jaar.
Het gaat dit keer over huizen in
aanbouw: we gaan huisjes voor
vogels timmeren, ook wel nestkastjes genoemd. Het is handig om zelf
een hamer mee te brengen (wel
even je naam erop schrijven!).
Kom je ook op vrijdag 26 februari
naar de Schop van de Wasvenboerderij? We beginnen om 19.00 uur
en stoppen om 21.00 uur. De entree bedraagt € 2,00. Aanmelden
vooraf is niet nodig! Meer informatie via natuurwerkgroep@wasven.nl.
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.

Op vrijdag 26 februari organiseren
we weer een Natuurthema-avond

MENNEKES VAN ‘T JAAR 2016
Lambert van Stekelenborg en John van Hout, Organisatoren Concerti Fetti
Carnavalsvereniging de Tongelreepers heeft voor de
42e keer een menneke/vrouwke van het jaar gekozen.
Dit jaar zijn de Tongelreepers unaniem van mening
dat de 2 organisatoren van Concerti Fetti voor deze
titel dit jaar de beste kandidaten zijn. Het zal Prinses
Sonata dan ook zeer behagen om de versierselen, behorende bij deze benoeming aan deze 2 organisatoren
te overhandigen c.q. om te hangen.
Het begon allemaal 17 jaar geleden. Lambert van Stekelenborg en John van Hout besloten samen een skate
tocht te organiseren door Eindhoven. John heeft een
sportcentrum op de Tongelresestraat, Lambert had
een skate winkel op de Wolvendijk.
Deze 2 doelgroepen pasten goed bij elkaar en de tocht
werd een groot succes. Voor de deelname aan deze
tocht werd startgeld gevraagd, dit leverde een aardig
bedrag op. Besloten werd om dit geld aan een goed
doel te besteden, maar dan wel een goed doel waar ze
zelf konden zien wat er met het geld gebeurde.
Het idee werd geboren om het Beursgebouw te huren
en Nederlandstalige artiesten te boeken.
Alle mensen met een beperking werden uitgenodigd
om van deze avond te komen genieten.
Het eerste jaar verliep financieel niet helemaal naar
wens, maar Lambert en John besloten toch door te
gaan en het verlies voor hun rekening te nemen. Er
werd besloten meer sponsoren te zoeken voor het volgende jaar.
Het concert kreeg de naam Concerti Fetti mee, en ook
de nodige sponsoren werden gevonden.
Langzaam groeide het concert uit tot ziijn huidige
vorm, er komen inmiddels 3500-4000 mensen met
een beperking naar het concert.

De afgelopen 17 jaar hebben ze al vele Nederlandse
toppers mogen begroeten zoals Frans Bauer, Jan Smit,
Nick en Simon, Frans Duits, Guus Meeuwis, Wolter
Kroes en Corry Konings.
Elk jaar helpen 150 vrijwilliigers van Splendid mee om
deze dag te laten slagen. Dit zijn onmisbare mensen,
zonder hun was dit concert niet zo’n groot succes geworden.
Lambert en John kijken ieder jaar vanuit een hoekje
toe hoeveel mensen met een beperking volledig uit
hun dak gaan en de avond van hun leven beleven. Ze
proberen ieder jaar de avond te verbeteren, en hopen
nog jaren door te gaan.
De voorbereidingen zijn gedurende het hele jaar, maar
Lambert en John doen dit met zoveel plezier, want
woensdagavond voor Hemelvaart maakt alles weer
goed.
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Lambert (links) en John (rechts)

Tongelrese
Natuurwijzer
In de war?
Afgelopen Kerst lieten de temperaturen zich aanvoelen als die voor
Pasen. En dan bloeit er nog van
alles rond de jaarwisseling. Er
stonden dovenetels, madeliefjes en
kamille in de bermen te genieten
van de warme winterzon.

vogels, een vrouwtje van een
zwartkop, een zangvogeltje. Die
had eigenlijk in Afrika moeten zitten, of in ieder geval een heel stuk
zuidelijker. Met die warmte zijn er
natuurlijk ook wat meer insecten
dan normaal waar dit vogeltje dan
van profiteert.
Maar als de koude dan toch zijn
intrede zal doen, krijgt ze het
waarschijnlijk moeilijk, alhoewel ze
toch ook van de appelbesjes en
ander fruit eet. Ze is natuurlijk niet
bekend met het eten van de vogelvoedertafel. Misschien moet ze dat
deze winter wel gaan leren? Als ze
het overleeft heeft ze in ieder geval
de gevaarlijke trektocht van misschien wel, heen en terug 8000
kilometer niet hoeven te maken.
Vanuit het land zijn er trouwens
steeds meer meldingen van vogels
die normaal naar het zuiden vliegen, maar in onze contreien zijn
gebleven. Zoals Tjiftjaffen en Roodborsttapuiten.
De natuur lijkt een beetje in de
war, of is het gewoon aanpassen
en profiteren van de temperaturen?
Vorige eeuw waren er trouwens
ook warme decembermaanden geweest en dan ook met Kerst metingen rond de 15° C.

Eigen foto: Madeliefjes voor de Vlinderflats

Ik heb zelfs bijen gezien op een
bloeiende Viburnum. Narcissen en
blauwe druifjes gaven als voorjaarsbloeier hier en daar ook al
kleur in menig tuin.
In mijn eigen tuin ontdekte ik, met
het gluren door mijn kijker naar de

De deadline voor rond het Hofke is
1 januari. Ik weet nu dus niet wat
het weer de komende 3 weken zal
gaan doen. We wachten maar even
af, want het kan zomaar omslaan.

takken rennen en springen van
boom tot boom. Geweldig!
Zo werd me door bewoners aan
`t Hofke verteld dat ook bij hun
regelmatig eekhoorntjes in de tuin
zitten en daar in de grote bomen in
hun tuin en achter de kerk hun vertier vinden en beukennootjes zoeken. Er is echter één probleem vertelde ze. Die rooie klimmers steken
de weg over om naar de overkant
te komen op `t Hofke ter hoogte
van de Merckthoef, met het gevaar
om te worden platgereden, door
het natuurlijk veel te hard rijdende
verkeer.

Eekhoornbrug van Ceder tot Rode beuk

Zou het iets zijn om op die hoogte
van `t Hofke een eekhoornbrug te
maken of iets dergelijks? Of het
verkeersbord overstekende eekhoorns te plaatsen?

Niet zomaar een brug?
Met regelmaat kun je ze zien in
Tongelre. In de Bochten, of het
Wasvengebied. Eekhoorntjes die
als acrobaten, vliegensvlug over de

Let op: Overstekende eekhoorns

Het zijn maar wilde ideeën. Misschien eerst maar eens beginnen
om met z`n allen minder hard te
rijden daar!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

foto: Frans Slootman. Vrouwtje Zwartkop
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De
Tongelrese
Keuken
Recept van de maand januari:
Zweedse stamppot
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Carnavalsprogramma
K.V. de Tongelreepers

Bereidingstijd 20-30 minuten
Ingrediënten voor 4 personen:
• 250 g gerookte zalm
• 1/4 liter yoghurt
• 1 kg aardappelen
• verse dille
• zakje gesneden andijvie
• 4 eieren
• rode paprika

4 dagen carnaval in onze
residentie De Merckthoeve
aan de Oude Urkhovenseweg 2-4 5641 JB Eindhoven

Voorbereiding:
Snij de paprika in blokjes. Snij de zalm in reepjes. Hak de dille fijn.

Zaterdag 6 februari Openingsbal
vanaf 20.30 uur

Bereiding:
• Kook de aardappelen gaar. Maak er met de
yoghurt een frisse aardappelpuree van.
• Roerbak de paprika. Meng de zalm, paprika,
dille en de andijvie door de puree en voeg
naar behoefte zout en peper toe.
• Bak 4 spiegeleieren.

Zondag 7 februari Kindercarnaval
vanaf 14.00 uur
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u bij binnenkomst een kaart kopen voor €1,50 op = op.
Op de kaart krijgen ze snoep, drank, chips en
ze dingen mee naar de mooist verklede.

Zondag 7 februari Reepersbal
vanaf 20.30 uur
Maandag 8 februari Boerenbal
vanaf 20.30 uur
Serveertip:
Verdeel de stamppot over 4 borden en leg er een
spiegelei op.
Smökelök!
Clasine en Jack

Dinsdag 9 februari
Afsluitingsbal
vanaf 20.30 uur
Met muzikale ondersteuning van
DJ Eric en enkele blaaskapellen
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Judith van der Velden

Gezond
en Wel

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

Fysio en Manuele Therapie Tongelre / Fitther
Tongelresestraat 483 5641 AW Eindhoven Tel: 040-2814317
fysiotongelre@online.nl www.fysiotherapietongelre.nl

Voedingsadvies Tongelre

Veel mensen in onze fysiopraktijk en in de fitness Fitther willen na de feestdagen graag een paar kilootjes kwijt
raken.
Sinds kort kunnen wij u daarbij ondersteunen. Op basis van een gezond voedings- en leefstijladvies kunt u op
een verantwoorde manier afvallen. Lijnen heeft weinig zin als u uw leefstijl niet verandert. Na lijnen valt u vaak
terug in uw oude eetpatroon en vliegen de kilo’s er weer aan.
Het is zeer belangrijk dat u op een gezonde manier afvalt. Door middel van een uitgebreide intake wordt geanalyseerd hoe uw eet- en beweeggedrag is. Hierbij wordt uitgegaan van de principes van het Nederlands Voedingscentrum. Na deze analyse krijgt u adviezen op maat. Ze zijn dus persoonlijk en gebaseerd op uw leef-, gezin- en
werksituatie. Hierbij krijgt u uitleg over voedingsstoffen, het samenstellen van een gezonde maaltijd, etiketten
lezen en gezonde tussendoortjes. Er wordt rekening gehouden met voedingsvoorkeuren, onregelmatige werktijden, nachtdiensten en vegetariërs.
Er wordt niet gewerkt met pillen, diëten, shake’s, medicijnen enz., maar er wordt uitgegaan van de gewone huis
-tuin-en-keuken voedingsmiddelen, die al regelmatig worden gebruikt. Uw gezin kan dus gewoon mee-eten. Het
is belangrijk dat u zich bewust wordt van hoeveel, wanneer, waarom en wat u eet (geen vulsel maar voeding).
Welke voedingsstoffen zitten in een voedingsmiddel. Honger hoeft u echt niet te hebben. U leert te variëren en
ontdekt nieuwe en lekkere voedingsmiddelen. Vaak voelt u zich door uw nieuwe eetpatroon fitter. Bovendien
heeft een gezond eetpatroon een gunstig effect op de bloedsuikerspiegel en de bloeddruk. Naast het analyseren
van uw eetpatroon wordt er ook aandacht besteed aan uw beweeggedrag. Beweegt u wel voldoende of moet dit
anders? Zo bestaat de mogelijkheid om structureel te sporten in ons fitnesscentrum tegen afname van een
abonnement.
Na het eerste consult volgen er nog enkele consulten
om u te begeleiden in het veranderen van uw eetpatroon. Vindt u het moeilijk om uw oude eetpatroon los
te laten, dan kijken we er samen naar om te ontdekken waarom u hieraan toch vasthoudt en waarom u
het moeilijk vindt om dit te veranderen. Uiteindelijk zal
u een gezondere leefstijl krijgen door gezondere voeding en (meer) beweging en daardoor geleidelijk afvallen.
Voor de uitgebreide intake en vervolgconsulten wordt
een vergoeding gevraagd. Maar door een aantal zorgverzekeraars wordt een deel van dit bedrag vergoed
indien u aanvullend verzekerd bent.
Bent u nieuwsgierig geworden? Neem contact op met
Janny.
De BMI waarde zegt niet voor iedereen hetzelfde.
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20 JANUARI: ORKA ONTMOET 12:00 TOT 14:00.
20 JANUARI: MEIDENMIDDAG 14:30 TOT
16:00.
21 JANUARI: HUISWERKBEGELEIDING EN REKENBIJLES 15:30-16:30.
22 JANUARI: THE WALES DARTEN.
27 JANUARI: ORKA ONTMOET 12:00 TOT 14:00.
27 JANUARI: MEIDENMIDDAG 14:30 TOT 16:00.
28 JANUARI: HUISWERKBEGELEIDING EN REKENBIJLES 15:30
Activiteit

Wanneer

Tijd

Biljarten

dinsdag en

13:00-17:00 uur

KUN TAO

dinsdag en
donderdag

20:00 – 21:30
uur

Orka ontmoet

woensdag

12:00 – 14:00

Meidenmiddag

woensdag

14:30 – 16:00

Huiswerkbegeleidonderdag
ding

15:30 – 16:30
uur

Rekenbijles

donderdag

15:30 -16:30 uur

Dansen Anjoy
(kinderdans)

donderdag

15:30 – 18:15
uur

Dansen Anjoy
(hiphop/street)

vrijdag

17:30 – 18:30
uur

The Whales
(darten)

2e en 4e vrijdag 19:00 – 21:00
van de maand. uur

NIX – Party

3de vrijdag van

VOLGENDE
VINYLPARTY
20 FEBRUARI 2016

Huiswerkbegeleiding en rekenbijles.
Heb jij moeite met rekenen? Heb je vaak geen motivatie om te gaan
beginnen aan je huiswerk? Loop je vast met sommige vakken?
Kom dan elke donderdagmiddag van 15:30 tot 16:30 uur naar de huiswerkbegeleiding en/of rekenbijles in activiteitencentrum Orka. Hier helpen wij jou namelijk graag met alle vakken waar je tegen aan loopt op
school. Heb je een week geen huiswerk, kun je alsnog komen. Wij maken
namelijk opdrachten voor elk kind apart, zodat zij altijd door kunnen
werken aan het vak waarvoor extra aandacht nodig is. Wij houden de
ontwikkelingen van het kind nauwkeurig in de gaten en hebben regelmatig een gesprek met de leraar op school om de voortgang van het kind te
bespreken.

19:00 – 23.00
uur

Wie zijn wij?
Wij zijn Denise Coopmans & Vera Cox. We zijn beide 18 jaar en studeren
momenteel Sociaal Cultureel Werk op het SUMMA College in Eindhoven.
Voor het eindexamenjaar lopen wij stage bij activiteitencentrum Orka.
Wij vinden het een heel erg leuke en leerzame stage. Huiswerkbegeleiding geven vinden wij ook ontzettend leuk. Elke week hebben we opdrachten klaar gericht op de individuele aandachtspunten van het kind.
Ook begeleiden we bij opdrachten en toetsen op een manier dat het
kind zichzelf motiveert om te leren.
Wij documenteren de voortgang van elk kind zorgvuldig zodat we dit
kunnen bespreken met de docent. Wij staan altijd open voor nieuwe
leerlingen dus kom gerust een keer langs op donderdagmiddag!
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Leefbaarheids
Team
Het Leefbaarheidsteam
Werkgroep Leefbaarheid is enkele
jaren geleden nieuw leven ingeblazen en gaat nu verder onder de
naam:
Leefbaarheidsteam t’Hofke
Wat doet het Leefbaarheidsteam?
Het leefbaarheidsteam is een zelfstandig functionerend orgaan.
De functie van het leefbaarheidsteam:
• Signalerende functie (welke
signalen spelen in de buurt).
• Consulterende en adviserende
functie (meedenken met ontwikkelingen).
• Samenwerking/verbinding tussen (professionele) partners
• Bespreken van ontwikkelingen
die raakvlakken hebben met de
buurt.

Contact met de coördinaten en
leden van de Buurtpreventie

den op onderstaand adres:
J.HeuvelHendrikx@upcmail.nl

Wie zitten er in het leefbaarheidsteam?
• Wijkbewoners als vertegenwoordigers van de buurt.
Wijkagent John v Hoppe.
Buurtpreventie: contact met
coördinatie.
• De Lumens Groep vertegenwoordigd door Caroline Schellekens.
• Gebiedscoördinator gemeente
vertegenwoordigd door Ursela
Gerritsen.
• WIJ-team Tongelre vertegenwoordigd door Frauke Robben
• Zuidzorg vertegenwoordigd
door Will Ummenthum

Verslag Leefbaarheidsteam.
Maandelijks zullen wij u informeren
in een vaste rubriek van het Leefbaarheidsteam in Rond ‘t Hofke.

Hoe vaak komt het leefbaarheidsteam bijeen?
Het leefbaarheidsteam komt een
keer per maand bijeen. Volgende
bijeenkomst staat gepland op
maandag 25 januari 2016 om
20.00 uur in ‘t Oude Raadhuis. In
de februariuitgave van Rond ‘t Hofke zullen wij de vergaderdatums
van geheel 2016 publiceren.

Waarmee kunt u als wijkbewoner bij het leefbaarheidsteam
aankloppen?
U, als lezer van ‘Rond ’t Hofke’ en
bewoner van de wijk, kunt bij het
leefbaarheidsteam aankloppen met
alles wat te maken heeft met het
bevorderen van een goede leefbaarheid in de wijk. Zaken die betrekking hebben op het gehele gebied, kunnen worden ingebracht. u
kunt daarbij denken aan veiligheid,
gezondheid, verkeer, openbare
ruimte, herinrichting, zorg ,etc.

Heeft u ideeën, opmerkingen of
andere suggesties voor het leefbaarheidsteam, dan bent u van
harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Graag even aanmel-

Bij elke 20 euro aan boodschappen krijgt u
2 worstenbroodjes gratis.
Verder kunt u o.a bij ons terecht voor N.H kaas ,
groot assortiment buitenlandse kazen, diverse
patés, salades, vers gebrande noten, bonbons,
wijn of likeur en dagelijks vers belegde broodjes.
Ook voor een leuk pakketje om cadeau te geven
kunt u bij ons terecht wij geven u graag advies.

Wat is de meerwaarde van het
Leefbaarheidsteam voor de
wijkbewoners?
Het Leefbaarheidsteam is voor alle
bewoners. De meerwaarde van het
Leefbaarheidsteam bestaat hierin
dat de wijkbewoners, die er deel
van uitmaken, een achterban vertegenwoordigen. Zij geven de wijkbewoners een stem en gaan de
dialoog aan met de verschillende
partners om tot een goede oplossing te komen.

Marleen van den Heuvel

Last van blokkades? Je wilt dingen veranderen
in je leven, maar je kan het niet alleen?
Hulp nodig om angst te overwinnen?
Bij jezelf thuis je doelen bereiken?
Petra van Riemsdijk
Gegarandeerd blijvend veranderen

Kom gerust langs in onze winkel wij zijn geopend
van maandag t/m zaterdag!!
U bent van harte welkom .
Vershuis Tongelre
Tongelresestraat 260
Eindhoven
Tel : 040- 3680925
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www.pevari.eu
tel 0610083186

Marja Boerefijn en Lisette Weijers
Pagelaan 7 5641 CB Eindhoven
(bij de Jumbo)

De praktijk voor oefentherapie Cesar
Tongelre wordt gerund door 2 oefentherapeuten Marja Boerefijn en Lisette Weijers. Naast oefentherapie kunt
u bij hen ook terecht voor adem en
ontspanningstherapie methode Van
Dixhoorn, Bekkenoefentherapie, Psychosomatische oefentherapie (o.a.
slaapoefentherapie) en craniosacraaltherapie.

Contact 0402813463
e-mail :info@cesar-tongelre.nl
www.cesar-tongelre.nl

Iedere maand geven zij zicht op een
aandoening of klacht. Deze maand is
het onderwerp piekeren.

Hoe pak ik die piekergedachten aan?
Bezorgdheid, lichte angstgedachtes in moeilijke of vervelende situaties kan gezond zijn. Dit roept op
tot actie: “hoe ga ik dit probleem aanpakken? Laat ik het niet erger maken dan het is!”
Piekeren kan leiden tot klachten
Veelvuldig, chronisch piekeren kan leiden tot lichamelijke spanningsklachten: spierklachten, zoals hoofdpijn, nekklachten, buikklachten, maar ook vermoeidheid, lusteloosheid, prikkelbaarheid, nervositeit en slecht slapen. Veel
vruchteloos piekeren kan de aandacht voor de dingen die echt belangrijk zijn wegnemen. Piekeren op z’n tijd is
niet verkeerd, maar piekeren mag geen hoofdzaak worden en je leven gaan beïnvloeden. Veel piekeraars willen
graag alles onder controle hebben, willen alle rampscenario’s na blijven lopen of willen hun gemoedsrust sussen.
Piekeren is verslavend en belonend
Piekeren kan helpen om lichamelijke spanning, onrust en angst tijdelijk te onderdrukken. Piekeren wordt dus
beloond door een kortdurende ( schijn) gemoedsrust. Piekeraars kunnen ook het misleidende gevoel hebben de
toekomst te kunnen beïnvloeden door hun gepieker. Als door het veelvuldig piekeren een angstgedachte niet uitgekomen is, hebben zij dit weten te voorkomen door het piekeren. Stoppen met piekeren is vaak erg moeilijk en
kan onaangename gevoelens oproepen.
Hoe kom je eraan?
Het is niet altijd noodzakelijk om de oorzaak van het piekeren te kennen om het piekeren effectief aan te pakken.
Vaak zijn er meerdere oorzaken die er toe geleid hebben dat je een “ervaren” piekeraar bent. Als je lichaam door
aanhoudende stress vermoeid is, pijnlijk is en je hersenen voortdurend actief zijn kunnen je piekergedachtes gestuurd worden door deze spanningsklachten. Een gespannen lichaam veroorzaakt een gespannen manier van
denken.
Chronisch piekeren is niet effectief
Piekeren heeft op langere termijn een negatief effect. De spanningen in je lichaam nemen toe, je kunt er slechter
door gaan slapen, waardoor je overdag vermoeider wordt. Piekeren sluipt er bij veel mensen in, ze zijn zich er
vaak niet zo van bewust dat ze veel tijd doorkomen met overdenken van gebeurtenissen: “Had ik maar….; wat
zal ik doen als…..”.
Hoe raak je eraf?
Loskomen van een verslaving is vaak erg moeilijk, dus ook loskomen van je eeuwig gepieker is niet makkelijk.
Als je teveel last van gaat krijgen, kun je leren deze verslaving aan te gaan pakken. Allereerst is het belangrijk
om je piekergedachten op tafel te leggen, waar pieker je zoal over. Zijn het belangrijke zaken waarover je piekert? Wat voor gevoel levert de piekergedachte op? Maakt de piekergedachte je moe of gespannen of ga je erdoor juist ijsberen door de huiskamer.
Gepieker waait niet zomaar over, je kunt het alleen verminderen of er vanaf komen als er actie ondernomen
wordt.
Ontspannen, ademoefeningen, bewegen
Ontspannen kan je leren middels verschillende ontspanningsmethoden. Je kan samen met een psychosomatische
oefentherapeut gaan zoeken naar activiteiten die je leuk lijken of die je in het verleden veel plezier bezorgd hebben. Ook ademhalingsoefeningen kunnen erg verlichtend en bevrijdend werken en een fris gevoel geven. Kom
van de bank af! Piekergedachten hebben namelijk een hekel aan bewegen, er wordt dan niet meer naar ze geluisterd. Prima dus, vertrek dan maar!!
Een psychosomatische oefentherapeut kan u middels oefeningen, taakgerichte hulpverlening en adviezen hierbij
helpen.
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Weet jij al waar de kleuters van basisschool de Boog
de afgelopen jd mee bezig zijn geweest? Wij zullen
het eens verklappen..

De afgelopen periode hebben wij het thema herfst
afgesloten met een hele mooie herfstwandeling.

Daarna hebben we gewerkt aan het thema Sinterklaas en kwam Sint ook bij ons op school even aan.
We maakten hele leuke knutselwerkjes en leerden
liedjes en versjes over de Sint. Dit was heel erg leuk!
Voor de kerstvakane sloten we af met het thema
Kerst. Ook hier hebben we
weer veel geknutseld, maar
vooral met elkaar genoten
van deze ﬁjne jd!

Tot de volgende keer!

TomTecT-project
Een aantal woensdagochtenden werkt groep 7-8, de Cheeta’s, aan het TomTecT-project onder begeleiding van Annelies van der Woude. TomTecT is
constructiespeelgoed en bestaat uit
plankjes in zes verschillende afmetingen en drie soorten plastic bevestigingspinnetjes, oftewel elementjes waarmee plankjes aan
elkaar bevestigd of gescharnierd
kunnen worden.
De eerste woensdagen zijn de kinderen bezig geweest om
in tweetallen een bouwwerk te bedenken en te bouwen.
Nu zijn ze bezig om een handleiding te schrijven zodat
andere kinderen hun bouwwerk ook kunnen bouwen. Het
project doet een beroep op vaardigheden als samenwerking, creativiteit, ruimtelijk en technisch inzicht, problemen
oplossen en logisch leren nadenken. Het is geweldig om te
zien hoe enthousiast en geconcentreerd de kinderen bezig zijn.
De sfeer is heel prettig: er wordt
gekletst en gelachen, ideeën en
oplossingen worden uitgewisseld,
maar steeds is er ook die
(individuele) focus en voldoening
over iets dat lukt: het kan! Oh,
het werkt! De mooiste dingen
ontstaan, zoals: Het paard van Troje, een kerk (die weer
deel gaat uitmaken van een dorp), een hond (waarvan de
kop zo zwaar werd, dat versteviging werd gezocht in het
aanbrengen van een hals), Gerrit (de slak van Sponge
Bob), het jachthotel uit Dubai (waarbij de ronding in een
van de gevels de jongens voor veel denkwerk plaatst), een
achtbaan, een kasteel, boerderij en villa, een katapult, een
kikker, een hagedis. En meubeltjes zoals een bed (met
kussens), tafeltjes en stoelen. Komt gerust eens kijken in
de klas!
Groetjes, de Cheeta’s
Schaaktoernooi in
‘t Karregat
Wat is er weer fantastisch
gespeeld afgelopen
schaaktoernooi! Zo’n 60
kinderen uit Eindhoven en
omgeving streden dapper
in allerlei leagues! Lieve ouders zorgden voor drank en
heerlijke spijs! Veel leerkrachten kwamen de kinderen
aanmoedigen en de sfeer was erg gezellig. Alle info en
foto’s van de Eindhoven Cup kunt u vinden op http://
www.nbsb.nl/eindhovencup.php. De volgende ronde vindt
plaats op basisschool de Klimboom in Best op 17 januari.
Schaakgroetjes van juf Katja
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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 februari 2016
in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

AFSLAG
AMBACHTSGILDE
ANGOLA
BASJE
BEESTENSPEL
BEKLEDEN
BELLADONNA
CENTRUMPARTIJ
CLEVELAND
CRECHE
DUINBES
DUKAAT
EENIEDER
EENMAAL
EETLEPEL
EEUWIGDUREND
EINDJE
ENERGIEZUINIG
ENTMES
FILMOTHEEK
GELDSCHIETER
GEREEDKOMEN
GRAANSTAPEL
HOSTESS
IJSHOORNTJE
IJSSPEEDWAY
INSECT
KACHEL
LARVE
LEEFKUIL
LEERGANG
LICHTVAL
LINKS
LOPER
MANTELKAP
NADER
ONUITVOERBAAR
OPTUTTEN
PERKJE
PLAKKERIG
PUNCHVLEK
REUZE
SALONBOEK
SENTIMENTEEL
SFEER
SIERMAIS
SPRENG
SPUIWATER
STAANDE
STEILHEID
SUKADEBROOD
TENGEL
VERHUURDER
WARMTESTRALEN
WASSERIJBEDRIJF
WERKENDAM
ZWAVELIG

Oplossing van vorige maand is:
Op rozen zitten
Een teer plantje
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
E. Hageman
Urkhovenseweg 470
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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