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Van de
Redactie

Vorige maand hebben we nog
uitgebreid stilgestaan bij onze
vrijheid. Wij hebben de beëindiging
van de tweede wereldoorlog
uitbundig gevierd. Dit omdat we
ons steeds meer bewust worden
van het feit dat er ieder jaar
minder personen zijn die ons de
oorlogsverhalen nog kunnen
vertellen. Als die verhalen door de
ooggetuigen niet meer verteld
kunnen worden, moeten we het
doen met de overlevering en dan
ontbreekt vaak de zo belangrijke
emotie.
Deze maand staan wij meer stil bij
het vrij zijn.

klanten tijdig inlichten over hun
afwezigheid. De werkgroepsleden
van ons wijkblad zijn een maand
lang niet actief, zij laten u weten
dat er in juli geen “Rond ’t Hofke”
verschijnt.
Alle bovengenoemde personen
gaan genieten van het vrij zijn,
genieten van een heerlijke
vakantie. Zij maken verre reizen
met de trein, met het vliegtuig,
met de caravan of camper. Het
wordt druk op de terrassen, in de
restaurants, in de hotels, in de
vakantiehuisjes, aan het strand, in
de steden, in de musea enz.

Het is vakantie, wij zijn vrij!

Vrijheid, vrij zijn, twee begrippen
die hetzelfde kunnen betekenen.

De directeur van de school zwaait
zijn leerlingen uit en sluit voor
enkele weken de schooldeur. De
baas of werkgever heeft voor zijn
werknemers het werkrooster
besproken en zo gepland dat zoveel
mogelijk iedereen op de gewenste
tijd onbezorgd vrij kan zijn. De
zelfstandigen, de zzp’ers, gaan hun

Wij wensen u allen:
Prettige vakantie en tot in
augustus!!!!!
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Tongelrese
Natuurwijzer
Door Kees van Grevenbroek

VANGT INSECTEN IN DE LUCHT.
Het is half mei wanneer ik een
vreemd deuntje hoor in onze tuin.
Huh, hoor ik dat nu goed?
Nogmaals riep de vogel het deuntje. Snel haalde ik mijn verrekijker
tevoorschijn en probeerde het
zangvogeltje te spotten. Wow, daar
zit ie, hij kruipt in een nestkastje.
Vervolgens inspecteerde het vogeltje een ander broedkastje vlakbij
het raam. Tijdens de inspectie werd
het deuntje steeds herhaald.
Het is een bonte vliegenvanger.
Een klein zwart/grijs vogeltje met
opvallend wit in zijn verenpakje en
een witte buik en borst.
Hij vangt zijn insecten uit de lucht
vandaar de naam. Maar zoekt zijn
maaltijd ook op de grond.
Een aantal jaren geleden was dit
vogeltje best zeldzaam, maar het
heeft blijkbaar een opmerkelijke
opmars gemaakt. Ze leven in loof
en gemengde bossen met open
plekken. De meesten broeden in
nestkasten en sommigen in
natuurlijke holtes, zoals oude

Bonte vliegenvanger

spechtengaten. Ze brengen één
legsel groot. En dan, aan het eind
van het zomerseizoen, vliegen ze
naar hun overwinteringgebied,
tropisch West-Afrika, ten zuiden
van de Sahel.
Toch blij!
Ik was natuurlijk opgetogen dat
deze bonte vliegenvanger in mijn
tuin zou gaan broeden, maar de
vreugde was van korte duur. Het
vogeltje is na twee dagen, al
roepend verderop gaan zoeken
naar een woning. Een nestkast bij
de boomgaard van de
Wasvenboerderij. Natuurlijk ben ik
wel blij, omdat we dat kastje met
onze natuurwerkgroep daar hebben
neergehangen. Met zijn zang heeft

dit mannetje ook een partner
kunnen strikken en zij hebben er
samen voor gezorgd dat er toch
weer jonge bonte vliegenvangertjes
zijn uitgevlogen. En daar doen we
het toch voor!
Bij tuincentrum Soontiëns heeft
ook een koppeltje bonte
vliegenvangers zich dit jaar
gevestigd.
Heeft er ook een koppeltje bij u in
de tuin gewoond? Laat dat dan
even weten.
Dat zou ik wel leuk vinden.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek.

plaats van een moment van stilte, een moment van zo
veel mogelijk lawaai, als eerbetoon aan Lambert. Na dit
herinneringsmoment werd het programma vervolgd
met de Gebroeders Ko.

UITREIKING CONCERTI FETTI BEELDJE
Jaarlijks wordt dit beeldje uitgereikt aan iemand die
speciaal is geweest voor Concerti Fetti. 11 mei j.l. werd
het beeldje voor de eerste keer uitgereikt aan de kinderen van Lambert..
Na het optreden van Ferry de Lits kwamen John van
Hout en Meranda de Laat het podium op om het beeldje Stefan van Stekelenborg, John van Hout, Nicole van Stekelenborg en Meranda
te overhandigen aan Nicole & Stefan. Hierop volgde, in de Laat
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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.

De
Wisselpen
Door:
Astrid Habraken - van Esdonk

Zo moeder zo dochter: Net als mijn moeder,
mag ik graag een glas wijn drinken. Proost!

Toen mijn moeder me vroeg of
ik De Wisselpen van haar wilde
overnemen dacht ik eerst ‘ja
leuk!’ En toen vroeg ik haar
‘mag dat dan wel? Want ik woon
al zo lang niet meer op de
Merckthoef?’ Maar dat was geen
probleem volgens mijn moeder
– want ik kom er immers nog
heel vaak, aangezien mijn ouders daar nog wel gewoon wonen. Zoals jullie allemaal hebben kunnen lezen in de vorige
editie. Ik ben dus Astrid Habraken – van Esdonk, geboren en
getogen aan de Merckthoef,
maar sindsdien regelmatig verhuisd.
In 2000 verhuisde ik van Eindhoven
naar Leiden om te gaan studeren.
Een beetje later dan gepland, omdat ik na een niet zo succesvolle
eerste poging tot studeren in Tilburg eerst een paar jaar had gewerkt. Nadat ik verkering kreeg met
Steven, inmiddels al zes jaar mijn
man, en ik zag wat hij beleefde als
student in Leiden, besloot ik om
mijn baan bij Philips op te geven en

weer te gaan studeren. De eerste
maanden in Leiden vond ik het
maar zo – zo. Ik kan me nog herinneren dat ik klaagde over de buschauffeurs die volgens mij in Eindhoven iedereen vriendelijk begroetten, maar in Leiden maar nors waren. En de lange Brabantse nachten
op feestjes en tijdens het uitgaan
op Stratumseind, dat had je in Leiden ook niet. Na een tijdje wende ik
daar natuurlijk toch aan. Sterker
nog, we besloten in Leiden te blijven omdat we ons er inmiddels echt
thuis voelden. Ik begon na mijn
studie een eigen bedrijf, als tekstschrijver en projectmanager, en
mijn man ging promoveren. We
kochten een huis – want kantoor
houden in de slaapkamer van ons
appartement, dat werkte niet zo
prettig. Ook gingen we voor het
eerst op een lange reis: naar Amerika. Daar zijn we daarna nog een
paar keer geweest – sterker nog, op
het moment dat u dit leest zijn we
er weer.
Er was bij ons allebei ook een kriebel om naar het buitenland te gaan.
Tijdens onze eerste vakantie in
Zweden kregen we voor het eerst
het idee dat we daar wel wilden wonen. We schreven ons zelfs in voor
een cursus Zweeds – al kwamen we
nooit verder dan de eerste les. Maar
de kriebel was zo sterk dat ik mijn
bedrijf zelfs een Zweedse naam gaf:
Flytande, wat vloeiend betekent in

het Zweeds. Toen we eenmaal het
huis hadden gekocht waren er denk
ik veel mensen die opgelucht dachten ‘nu blijven ze wel in Nederland.’
Maar tijdens die eerste reis naar
Amerika kwam het hoge woord bij
ons beiden eruit: we vertrekken!
Misschien niet voor altijd, maar toch
in ieder geval voor een langere periode. Amerika stond hoog op de
wensenlijst, maar ja: je moet toch
eerst een baan vinden. Steven solliciteerde naar een baan als wetenschapper in Oostenrijk – onze volgende stap zou dan Amerika worden. En hoewel mijn Duits belabberd was, ik een hekel heb aan
sneeuw en bergen was het vooruitzicht van Amerika genoeg om dit
avontuur aan te gaan.

“Er was bij ons allebei
ook een kriebel om naar
het buitenland te gaan.”
De voorbereidingen moesten in een
razend tempo gebeuren: in april
hoorden we dat hij in september
kon beginnen. Tussendoor moesten
we nog ‘even’ een huis verkopen,
woonruimte vinden in Innsbruck,
moest ik mijn werkzaamheden afronden en o ja, we gingen ook nog
trouwen in september. Dat kwam
mooi uit – want zo zagen we alle
familie en vrienden nog even voor

Uitzicht op de bergen: Dit was het uitzicht vanaf ons balkon in Innsbruck. Iedere woensdag stuurde ik
mijn vader een foto. Tenzij ik in Eindhoven was dus…
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we vertrokken. De dag na ons huwelijk genoten we na in het bijzijn
van de naaste familie en goede
vrienden en de volgende dag stapten we in de auto naar Innsbruck.
Waar ik tot op dat moment nog
nooit was geweest – het uitzoeken
van het appartement en het verhuizen van de eerste spullen had ik
namelijk allemaal aan Steven overgelaten. Ik had het te druk met
werk afronden.
Denkt u nu ook ‘het lijkt wel Ik
vertrek? Weer zo iemand die onvoorbereid naar het buitenland
gaat?’ Helemaal ongelijk kan ik u
dan niet geven. De overgang van
de drukke periode die laatste
maanden in Leiden naar de rust en
het even niet zo veel doen in Innsbruck was niet echt makkelijk voor
mij. Ik schreef er regelmatig over
op mijn blog, Vrouw van een wetenschapper. Ik dacht toen ook
vaak terug aan de eerste tijd in
Leiden, toen ik Eindhoven miste.
Maar dit was wel anders – ik kon
niet echt wennen aan het wonen in
zo’n kleine stad en de mentaliteit
van de Oostenrijkers. Of beter gezegd: van de Tirolers. Mijn vader
hield me wekelijks op de hoogte
van wat er op de Merckthoef allemaal gebeurde. In ruil daarvoor
stuurde ik dan een foto genomen
vanaf ons balkon. We hadden namelijk uitzicht op de bergen en
mijn vader heeft een liefde voor
wandelen in de bergen. Een goede
ruil – maar het was niet genoeg.
Gelukkig was Eindhoven maar een
dag rijden – ik kwam dus ook echt
regelmatig naar Nederland. Ik
denk dat ik in die tijd vaker in
Eindhoven was dan toen ik nog in
Leiden woonde. Ik had mijn ouderlijk huis als uitvalsbasis en zag
mijn ouders en twee zussen heel
vaak. Tijdens een van die verblijven kreeg ook het idee van een
eigen webwinkel meer vorm – mijn
zus Linda wilde dit wel samen met
mij opzetten. Cardcetera opende in
mei 2011 de virtuele deuren en
zorgde er voor dat ik nog een extra
reden had om vaker naar Eindhoven te komen – hoera!

“Mijn vader hield me
wekelijks op de hoogte van
wat er op de Merckthoef
allemaal gebeurde.”
De baan van Steven was tijdelijk,
dat wisten we vooraf. Gezien mijn
heimwee naar Nederland en het

Uitzicht vanaf ons appartement: Dit is ons uitzicht nu – zeker zo mooi als die bergen als je het mij vraagt!

krijgen van een goed aanbod van
een baan in Duitsland, ging de
droom om voor langere tijd naar
Amerika te gaan de koelkast in. Na
tweeëneenhalf jaar Oostenrijk verhuisden we naar Erlangen – u misschien welbekend als overnachtingsplek op weg naar de wintersport. Gek genoeg kon ik in Duitsland wel aarden – niet omdat ik nu
beter Duits sprak, in Oostenrijk
had ik namelijk niet zo veel bijgeleerd. Maar Duitsers blijken echt
wel anders dan Oostenrijkers en
belangrijker nog: in Erlangen was
een wat actievere expatgemeenschap actief, waardoor ik al snel
wat leuke dames leerde kennen.
De leukste dame daar leerde ik
kennen via Postcrossing – een project waarin je kaartjes stuurt naar
mensen over de hele wereld. Ze
zag dat ik ook in Erlangen woonde
en nam contact op. Ook nu zie ik
haar nog af en toe, al sturen we nu
weer vaker een kaartje. Intussen
bleef in Eindhoven de webwinkel
wel doorgroeien, maar met de deskundige hulp van mijn moeder ging
dat allemaal goed. Veel dingen
konden we ook prima op afstand
regelen – bijvoorbeeld via Skype.
Helaas had Steven het in Duitsland
wat minder naar zijn zin. Reisde ik
vanuit Innsbruck vaak alleen naar
Eindhoven, nu gingen we meestal
samen. En er waren ook genoeg
redenen voor, zoals ouders die
zestig werden en vrienden die gingen trouwen en waar we ceremoniemeester voor waren. In die tijd
waren we zo vaak in Eindhoven dat
mensen bij mijn ouders in de
straat denk ik soms verbaasd waren als we er een weekend niet
waren. Vooruit – ik overdrijf het,
maar toch maar een beetje. En dus
gingen we weer om ons heen kijken. Na wat sollicitaties in Neder-
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land en kijken naar banen in Duitsland, solliciteerde Steven begin
2014 in Rotterdam naar een baan
bij de Daniël den Hoed kliniek in
Rotterdam. En wat wil het toeval?
Ik wilde altijd al in Rotterdam wonen. En zo geschiedde: sinds mei
2014 wonen we in het centrum van
deze prachtige stad. Die me soms
overigens ook erg aan Eindhoven
doet denken. Voor mij betekende
dit ook dat mijn werk weer uitdagender is geworden – tijdens de
periode in het buitenland werkte ik
vooral voor opdrachtgevers die ik
al langer kende. En inmiddels is
Cardcetera ook helemaal verhuisd
naar Rotterdam.
We kijken uit op de Erasmusbrug
en de cruiseterminal. En terwijl ik
dit schrijf, ligt de Rotterdam, een
van de cruiseschepen van de Holland Amerika Lijn, aan de overkant
aangemeerd. En dan komt toch
weer die kriebel naar boven, dat
buitenlandavontuur dat blijft lonken. Misschien blijft het wel bij vakanties, misschien trekken we ooit
de stoute schoenen aan en gaan
we toch echt weg. Gelukkig heb ik
dan altijd een mooie uitvalsbasis
aan de Merkcthoef, waar ons bed
altijd klaarstaat.
Ik geef de Wisselpen bij deze
graag door aan Hermien Lindeijer!

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

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

.

Info met betrekking tot Kerkberichten
Overzicht diensten:
 St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
 Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag van de
maand om 19.00 uur met kapelaan
 Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van de
maand om 19.00 uur met dominee.
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig praatje.
 Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen
Overleden:
12 mei Lies Visser – Pfaff 93 jaar
28 mei Henk van de Spijker 73 jaar
28 mei Antoon Hulzing 55 jaar



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

Gedoopt: 29 mei Dayenna Vos

vrouw – ons oproept om gewetensvol verantwoordelijkheid te nemen
voor ons eigen leven en handelen.
Vrijheid om te beslissen en tegelijkertijd ook verantwoordelijkheid
dragen voor jezelf en voor anderen.

HET GOEDE NIEUWS: ’VRIJ ZIJN’
Door Wim van de Wiel
Op 8 mei `s middags om kwart
over vier ‘ontploft’ Eindhoven. Je
voelt ’t in de aanloop naar de laatste competitiedag al aankomen. De
in Tongelre geboren Philip Cocu
zegt het al weken: “Wij spelen ons
eigen spel, frank en vrij; Samen
gaan we ervoor, één misstap van
de ander en ’t kan gebeuren.” Deze
middag wordt het steeds stiller,
zou ’t toch weer …… Dan na het
laatste fluitsignaal ontploft Eindhoven.
De instelling van Philip Cocu: Voel
je vrij, zet je in en vertrouw op je
eigen kracht. Eén week tevoren op
zondag 1 mei: Doordat de wei vóór
het kapelleke door de aanhoudende
regen doorweekt is, wijken we voor
de viering van de Maria-mis uit
naar de Martinuskerk. De zon
schijnt door de heldere ramen, het
getrommel van de tamboers geeft
ons kippenvel en de vendeliers dragen fier hun vaandel. We begroeten elkaar, geven ’n hand: “Och
bende gij er ok wir!” We komen
samen rondom Maria en zijn weer
even met zijn allen thuis bij “ons
moeder”.
In de loop van enkele jaren heeft
een groepje van dertigers en veertigers de taken van het oorspronkelijke comité overgenomen; inlevend en taakbewust zorgen zij voor
een mooie viering en voor ‘n sa-

Mgr. Bekkers

menzijn op het erf van de familie
Rovers.

De vakantietijd is weer in aantocht,
enkele dagen of weken weg uit het
werkzame leven of weg uit de dagelijkse sleur of uit het gebonden
zijn.

Tekenend is het, dat in onze tijd –
waarin het aantal kerkgangers afneemt – wij ons op deze eerste
zondag in mei met zo velen vrij en
thuis voelen bij elkaar. Wij houden
elkaars hand vast, voelen ons vertrouwd en gaan weer op weg met
onze sores en onze vreugdes, met
optimisme en vertrouwen durven
wij zingen: “Geleid ons door ’t leven, o sterre der zee”.

Maar wat is “vrij zijn”? Natuurlijk
even “niets moeten”, en zo de gelegenheid nemen om alles even los
te laten. Zet een pas op de plaats,
neem de rust om te kijken naar
waar je mee bezig bent, kijk naar
jouw eigen doen en laten? Misschien even samen vragen stellen
als: Wat houdt mij en ons bezig, en
kan en wil ik dit ook in de tijd die
voor ons ligt?

Maandag 9 mei hebben we de 50
ste sterfdag van wijlen bisschop
Bekkers herdacht. Nog steeds
weerklinken de woorden van zijn tv
-toespraken, waarin hij – invoelend
wat er leeft bij de gewone man en

Echt VRIJ-ZIJN betekent dat ik in
de toekomst mag of zelfs moet kijken, en dat ik VERANTWOORDELIJKHEID weet te dragen.

Mariakapel aan de Loostraat
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Kerkdiensten Eindhoven-Zuid

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 24 april, 8 en 22 mei is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk) in hun eigen ruimte.

zondag 26 juni om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn
zondag 3 juli om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn
zondag 10 juli om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn
zondag 17 juli om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn
zondag 14 augustus om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide
zondag 24 juli om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide
zondag 31 juli om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide
zondag 7 augustus om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide
Instuif – inloopmorgen houdt geen vakantie
De deuren staan open en iedereen is welkom voor een
praatje, een kopje koffie, een spelletje, of een kort gesprek over een thema. 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
- een praatje, ontmoeting, een spelletje …..
- 11.15 tot 11.45 uur voor wie interesse heeft een kort
gesprek over een vraag of stelling
- lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee
en krijgt een kopje soep
- 13.00 uur einde.
Activiteiten na de zomer
Het programma met activiteiten voor na de zomer is
nog niet helemaal rond. De bibliodrama bijeenkomsten

krijgen in ieder geval een vervolg. Bibliodrama is voor
iedereen die er plezier in heeft om op een speelse manier nieuwe dingen te ontdekken in een bijbelverhaal
en in zichzelf. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Boekenstijn, tel. 040-842 00 06 of
t.c.m.boekenstijn@planet.nl.
Wilt u actuele informatie over het nieuwe programma
van activiteiten, kijk op www.pkn-eindhoven.nl/
gemeente/Eindhoven-Zuid/bezinning.
NB. Alle activiteiten zijn in de Ontmoetingskerk, tenzij
anders vermeld. De Ontmoetingskerk staat aan de
Meerkollaan 3.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact op nemen met:
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl.

Advertentie
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Politie
Update
Info van uw wijkagenten

John van Hoppe en Paul Rooijakkers
Minirotonde Koudenhovenseweg
Enkele jaren geleden zijn door de
gemeente Eindhoven snelheidsremmende maatregelen genomen op de
kruising Pagelaan / Celebes-laan /
Koudenhovenseweg Zuid. Deze
maatregelen bestonden uit het
plaatsen van enkele betonblokken.
Deze blokken hebben tot de nodige
discussie en klachten geleid in de
wijk. Deze situatie is vorig jaar met
succes opgepakt door het leefbaarheidsteam. Enkele leden van het
leefbaarheidsteam zijn samen met
omwonenden en de gemeente in
gesprek gegaan en hebben gezocht
naar een alternatief. Dit alternatief
is gevonden in de vorm van een
soort minirotonde. Op 23 juli zal
worden gestart met de aanleg van
deze minirotonde en zullen voornoemde betonblokken worden verwijderd. Een mooi succes van het

leefbaarheidsteam in samenwerking
met omwonenden en gemeente. Met
het aangaan van het samenwerkingsverband met de gemeente
Eindhoven hebben de bewoners
daadwerkelijk het gevoel gekregen,
dat met hun ideeën/voorstellen rekening wordt gehouden.
Buurtwhatsapp/buurtpreventie
Momenteel draaien er meerdere
buurtpreventie teams in de wijk. In
de Geestenberg, Beauregard, ’t Hofke, Krommenbeemd en Koudenhoven zijn buurtpreventieteams dagelijks actief op straat. Helaas is het
de Vlinderbuurt nog niet gelukt om
een actief buurtpreventieteam op
straat te krijgen. Als aanvulling op
buurtpreventie is door de bewoners
gestart met een WhatsApp groep.
Voornoemde wijken hebben een
eigen WhatsApp groep. Bewoners
melden via deze whatsapp groep
verdachte situaties aan elkaar en
kunnen hierdoor actief mee uitkijken naar verdachte situaties. In iedere groep zitten twee coördinatoren die verbindingen houden met de
andere wijken zodat ook deze info,
wanneer relevant, aan elkaar gemeld kan worden. Middels deze
buurt WhatsApp zijn intussen de
eerste successen behaald en is de
wijk weer een stukje veiliger geworden. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de buurt WhatsApp en
wilt u ook deelnemen? U kunt zich
zelf aanmelden via een van de
buurtpreventieteams of door een
mailtje te sturen naar ons. Wanneer
u uw naam, adres en telefoonnummer doorgeeft zorgen wij dat u aangemeld wordt.
Graffiti
De laatste maanden wordt de Vlin-

het aantal mensen dat illegaal op
kleedjes en met tafels op de braderie
kwam staan. Waren het in het begin
voornamelijk kinderen, waarmee we
Hoewel het nog een tijd- totaal geen probleem hadden, nu zijn
het hele families .
je duurt kijken we nu
reeds vooruit naar de braderie volDeze nemen soms per familie tientalgend jaar op 't Hofke . We organiselen meters grondplaats in en staan
ren het evenement dan voor de
om 6 uur in de morgen al met een
25ste keer. De datum zal maandag 5 grote bus en/of vrachtwagen klaar.
juni 2017 zijn.
Bovendien zijn dit vaak de mensen

EEN IDEE VOOR BRADERIE 't HOFKE 2017

Het eerste jaar konden we nauwelijks
geloven dat er zo ontzettend veel
mensen naar de braderie zouden komen. Dit bleef zich al die jaren voortzetten.
Wat zich ook steeds bleef voortzetten
en zich ergerlijk ging uitbreiden, was

die de grootste rommel achterlaten.
Ook nemen ze vaak zodanig plaats in
dat het voor bezoekers en zeker voor
mensen met een rolstoel moeilijk dan
wel onmogelijk is om de braderie te
bezoeken, omdat de doorgang te
smal is.

Rond ‘t Hofke 11

derbuurt geregeld beklad met racistische leuzen en afbeeldingen. Helaas is er nog geen duidelijk zicht op
de daders. Derhalve het verzoek om
samen met de politie en buurtpreventie alert te zijn om de wijk leefbaar te houden voor eenieder. Verdachte situaties kunt u melden bij
ons of via 0900-8844. Eventueel
kunt u ook contact opnemen met
‘meld misdaad anoniem’ 0800-7000.
Wilt u meehelpen aan een veiligere buurt?
Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk dan kunt altijd contact opnemen met de wijkcoördinator van de gemeente of de wijkagent om de mogelijkheden hiertoe
te bespreken. U kunt ons natuurlijk
ook benaderen als u wilt reageren
op dit artikel of andere zaken wilt
bespreken.
Spreekuur / contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent?
Iedere 1e maandag van de maand is
er spreekuur in 't Oude Raadhuis
tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast
kunt u ons bereiken via:
John van Hoppe, wijkagent 't Hofke,
Koudenhoven, de Karpen.
0900-8844 of via e-mail:
John.van.Hoppe@politie.nl
Twitter: @brigadierHofke
Paul Rooijakkers, wijkagent Urkhoven
0900-8844 of via e-mail
Paul.Rooijakkers@politie.nl
Natuurlijk kunt u via deze manieren
ook reageren op dit artikel.

Omdat het de 25ste editie van het
evenement wordt willen we iets bijzonders organiseren in de vorm van
vermaak, attracties of eventueel een
heel andere opzet.
Misschien heeft u een idee hoe
we deze braderie volgend jaar
kunnen opleuken en/of heeft u
een idee of oplossing omtrent de
wildgroei (ergernis) van de illegale gebruikers. W ij zijn heel benieuwd naar uw eventuele reactie. U
kunt ons bellen op 06-13282524 of
via de mail naar braderiescoutingst.frans@gmail.com.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Scouting St. Frans

’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

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

NIET VERGETEN!!!
Nog te doen vanuit en in ’t Oude Raadhuis:
21, 22 en 23 juni:

Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

Avondfietsdriedaagse
24 juni:

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.

Zomerconcert Oma’s aan de Top

Woensdagavond
Schilderen van 19.30 - 22.00 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!

Zondag 18 september op ’t Hofke, rondom wijkcentrum ’t Oude Raadhuis de traditionele
‘Bevrijdingsmarkt’, van 12.00 tot 17.00 uur.
Ongeveer 50 kramen van particulieren, leuke spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties voor kinderen
en volwassenen, de bar en het terras zijn open en er is
ook live muziek!
Kraamhuur: voor inlichtingen of reserveringen kun je
contact opnemen met het oude raadhuis tel.nr. 0402811737 of via e-mail: henri.van.vroenhoven@on.nl.
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20E AVONDWANDELVIERDAAGSE WAS WEER
TOP.
WAT EEN GEWELDIG EVENEMENT!
Door Marianne Kommers en
Fransje Rovers.
Door de vele enthousiaste deelnemers, elk jaar worden het er
meer, de inzet van actieve ouders van de scholen, de medewerking van de scholen, de grote groep vrijwilligers en de
sponsoren hebben we met ons
allen er weer een zeer geslaagd
evenement van gemaakt.

Of dat nog niet genoeg was,
trakteerde OPA KEES ook dit jaar
weer bij de St Joseph Speeltuin
iedereen op snoep. Ondanks dat het
weer niet echt meewerkte was het
een geslaagde avond.

Gelukkig konden De Doornakkers
Muzikanten wel. Zij zorgden voor
gezellige muziek tijdens het
uitdelen van de medailles.

Vanwege de 20e
Avondwandelvierdaagse kreeg
iedereen op dinsdag een ponchobal
in de kleuren geel, oranje of groen.
Dit is mogelijk gemaakt door
’t Oude Raadhuis, de heer
Goossens, vader van een
deelnemer, en
Chinees restaurant JIAN AN.
Op woensdag ging de route richting
Nuenen en ….nee, bakker Van
Woensel w as ons niet vergeten.
Al direct na de start trakteerde de
bakker zelf, met hulp van zoon en
dochter, iedereen op een heerlijke
appelflap.

Uitdelen van de welverdiende medailles.

Tot slot willen wij nog melden dat
we een van onze trouwe
vrijwilligers erg gemist hebben:
Dries Lesterhuis.

Even pauze bij de versnaperingspost van de
scholen.

Leuke actie, PLUS!!

Bakker met zoon en dochter delen appelflappen uit.

De eerste dag verraste de PLUS
alle deelnemers met een rugzak
gevuld met fruit, drinken en een
ballon voor onderweg. Zelfs alle
vrijwilligers kregen er een.

Dan was het al weer de laatste dag.
Die anders eindigde dan anders
omdat Het Eindhovens
Muziekcollectief op het laatste
moment liet weten dat ze niet
konden spelen. Heel jammer! Want
dit was toch altijd Het Hoogtepunt
van ons evenement. Met alle
deelnemers achter de harmonie
naar ’t Raadhuis. Hierdoor moest de
route aangepast worden en
kwamen we jammer genoeg niet
langs de Wasvenboerderij.

Dries was jarenlang een vertrouwd
gezicht op een van onze controle
posten. Ook bij de voorbereidende
activiteiten konden wij altijd op zijn
enthousiaste medewerking rekenen.
Bedankt Dries, voor alles, we
zullen je missen.
Reuze bedankt allemaal:
- Wandelaars
- Verkeersregelaars
- Basisscholen: De Boog, De
Boschakker, Karregat
- Bakkerij van Woensel
- Plus
- Opa Kees van Speeltuin St. Joseph

- Mijnheer Goossens
- Chinees restaurant Jian An
- Alle vrijwilligers
- Doornakkers Muzikanten
Medewerkers van de Plus, bijna klaar met
uitreiken van de rugzakjes.

Doornakkers muzikanten
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Tot volgend jaar, want de Avondwandelvierdaagse houden we erin!

SOOS Hofzicht zet er een punt achter.
30 mei 2016 vond de laatste bijeenkomst plaats van SOOS Hofzicht in de
Fuut. Deze laatste SOOSavond werd druk bezocht en was, zoals gewoonlijk, heel gezellig. Na een korte en laatste vergadering was er een Chinees
buffet en daarna werd er nog volop gekaart en gebuurt. Tijdens de jaarvergadering van 2015 is besloten de SOOS op te heffen omdat er geen nieuwe
leden bijkomen en de gemiddelde leeftijd te hoog is om alles draaiende te
houden. De Soosavonden werden al langere tijd steeds minder druk bezocht en om leden te vinden die iets mee wilden organiseren werd steeds
moeilijker.
SOOS Hofzicht is op 6 april 1971 opgericht en startte met 40 leden. 3 Leden van destijds zijn nog steeds lid en inmiddels benoemd tot erelid: Lenie
de Graaff en Piet en Lenie Verheijden. De naam Hofzicht dankt de SOOS
aan haar eerste onderkomen namelijk zaal Hofzicht aan de Hofstraat. Behalve de maandelijkse bijeenkomsten werd er ook jaarlijks een fietstocht
en een midgetgolf georganiseerd. Zo nu en dan werden ook uitstapjes naar
b.v. de Biesbosch, het Autotron, de Maashegge of het Edahmuseum georganiseerd. En eenmaal in de vijf jaar ging het dak eraf. Dan werd het lustrum uitgebreid gevierd en gingen ze met z’n allen een weekend op stap.
Zo werd op 6 en 7 april het 45 jarig bestaan nog uitgebreid gevierd. Met 57
personen aan boord vertrok de bus richting Drimmelen waar De Zilvermeeuw klaarlag voor een uitgebreide vaartocht langs en door de Bieschbosch. Na een bezoek aan Dordrecht
werd koers gezet naar Reusel. Daar werd na een zeer geslaagde feestavond overnacht. Het bestuur was er weer
in geslaagd voor de leden een geweldig weekend te organiseren. Namens alle leden: Bestuursleden van nu en
van in het verleden: Bedankt!!!!!
Hoe zwaar de beslissing, om de SOOS op te heffen voor de leden, valt, blijkt uit het feit dat er tijdens de laatste
vergadering weer plannen werden gesmeed om elkaar minimaal een keer per jaar te ontmoeten.

Advertentie

Advertentie

U kunt bij ons terecht voor een groot assortiment aan NoordHollandse kazen, een groot assortiment buitenlandse kazen,
diverse soorten paté, salades, vers gebrande noten, bonbons, wijn, 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.

Praktijkruimte

Kom gerust langs in onze winkel. U bent van harte welkom.
Voor vragen kunt u ons bereiken op onderstaand telefoonnummer.

te huur

Vershuis Tongelre
Tongelresestraat 260
Eindhoven
Tel: 040-3680925

Openingstijden
Maandag 9:30 – 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag 8:30 – 18:00 uur
Zaterdag 8:30 – 17:00 uur
Zondag Gesloten

Pagelaan 7 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo)
Wegens reorganisatie te huur voor enkele dagdelen per
week een praktijkruimte van 30 m2.
Het betreft een goed verzorgde representatieve praktijkruimte. De praktijkruimte is gelegen in het paramedische Centrum Tongelre en heeft uitstekende parkeermogelijkheden. Bij de huur van de praktijkruimte is
het gebruik van wachtkamer, toiletruimte, keuken, kantoorruimte en vergaderruimte inbegrepen.
Informatie bij Marja Boerefijn,
telefoonnummer 06-44109579 en via de mail
marja@cesar-tongelre.nl.
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De
Tongelrese
Keuken



30 gram peterselie fijngehakt



15 gram verse munt fijngehakt



2 teentjes knoflook geperst



6 zongedroogde tomaatjes fijngesneden



4 eetlepels zongedroogde tomaatolie uit potje



4 eetlepels olijfolie



1 citroen geraspt en geperst



Zout en peper

Recept van de maanden juni/juli:

Bereiding

Kebab met garnalen en kerrieboter
Couscoussalade met peterselie



Couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking bereiden.



Na koken tot lauw laten afkoelen en een eetlepel
olijfolie toevoegen. Regelmatig met vork losroeren.



Peterselie, munt, tomaatjes en beide oliesoorten
toevoegen.



Citroensap en rasp naar smaak toevoegen en op
smaak brengen met peper en zout.



Smaken minimaal een uur laten intrekken en op
kamertemperatuur serveren.

Samengesteld door Clasine Batenburg en
Jack Hanssen
Nu de zomer en vakantie in aantocht zijn, een paar
gerechten voor op en bij de BBQ.
Ingrediënten voor 4 personen
Kebab met garnalen en kerrieboter



900 gram grote garnalen



Olijfolie



Limoen-of citroenpartjes



Verse dille- en/of peterselietakjes



1/2 kopje boter



2 eetlepels fijngehakte ui



1 theelepel gehakte verse dille



1 theelepel kerriepoeder (naar smaak) eventueel
een beetje verse knoflook

Deze salade is lekker bij vlees en vis
Smakelijk eten!

Bereiding:

Vogelrijmelarij



Smelt de boter in een kleine pan op gemiddeld
hoog vuur.



Meng de boter met ui, dille, kerrie en knoflook.



Kook op een zacht pitje gedurende 5 minuten.



Steek de garnalen op 6 vleespennen van 30 cm
en laat een beetje ruimte tussen de garnalen.

De Zwarte Kraai



Wrijf de garnalen licht in met de olijfolie.



BBQ totdat de garnalen licht roze worden en
mals zijn (2-5 min. afhankelijk van de grootte).

De kraai lijkt altijd in de rouw
want zijn toekomst lijkt niet fraai
heeft hij geen kind en ook geen vrouw
dan heeft hij kind nog kraai.



Draai de pennen eenmaal en bestrijk de garnalen halfweg de baktijd met de kerrieboter.



Serveer de garnalen met de takjes dille en citroenpartjes/limoenpartjes.

Door Huub Sanders

Couscoussalade met peterselie
Ingrediënten:



250 gram parelcouscous (of een andere naar
keuze )

Rond ‘t Hofke 17

brengen van een laag grond. De eigenschap van dit
type planten is om zo snel mogelijk groot te groeien,
voordat ze voorbij gestreefd worden door hun buren.
Typische pioniersoorten zijn melde of ganzevoet, vogelmuur, knopkruid en klein kruiskruid. Deze planten
kunnen in heel korte tijd nieuwe zaden produceren,
zodat ze zichzelf kunnen uitzaaien. Pioniersoorten zijn
makkelijk te verwijderen door ze uit te trekken of te
schoffelen.

Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

Tuintip van juni/juli:
Wat is onkruid?
Wat voor de één een aantrekkelijke tuinplant is, is voor
de ander misschien wel onkruid. De definitie van onkruid is: een op een bepaalde plaats ongewenste plant.
Deze ongewenste planten kunnen wild of verwilderd
zijn. In principe kan elke plantensoort een onkruid zijn.
Maar sommige soorten worden vaker onkruid genoemd
dan andere.
Veel soorten onkruid zijn pioniersoorten. Dit zijn planten, die als eerste groeien op een verstoorde bodem,
bijvoorbeeld na het omspitten van de tuin of het op-

Andere soorten onkruid zijn wortelonkruiden. Deze
plantensoorten hebben een penwortel of een wortelstok met ondergrondse uitlopers. Bekende voorbeelden
van planten met een penwortel zijn de paardenbloem
en ridderzuring. Deze planten kunt u, eventueel met
een speciaal stuk gereedschap, uitsteken. Een ander
verhaal zijn de planten met een wortelstok. Deze planten zijn een meester in het verspreiden van zichzelf en
kunnen een hele oppervlakte bedekken. Doordat de
ondergrondse worteluitlopers overal doorheen groeien
zijn ze heel lastig te verwijderen. Voorbeelden van deze planten zijn zevenblad, heermoes, akkerdistel,
haagwinde en grote brandnetel. U kunt deze planten
alleen maar verwijderen door grondig alle stukken
wortel uit de bodem te halen. Het lukt vrijwel nooit om
alles in één keer te verwijderen. Daarom is het nodig
om consequent elke 14 dagen de grond te controleren
en alle scheuten die nog opduiken te verwijderen.
Hierdoor put u de wortelstokken uit en zal de plant
uiteindelijk verdwijnen.

Advertentie
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In aanloop naar de 6 voorstellingen van BESLIST. door Projectkoor Werk-In-Uitvoering in
oktober 2016, stellen we in
Rond ‘t Hofke vandaag koorleden, Joke van Dijk en Ciciel
Veltmans aan u voor.

Joke van Dok is ons oudste lid,
ze zingt al bijna haar hele leven:
“Op 9-jarige leeftijd ben ik begonnen met zingen. Daarna zong ik in
het koor ‘Sweet Sixteen’ dat bekend is van het liedje ‘Peter’. We
traden 1 keer per maand voor de
NCRV-radio op. Later heb ik in diverse operettekoren gezongen. In
2004 werd ik gehuldigd voor mijn
40-jarige jubileum als operettezangeres in de Wintertuin van het Catharina Ziekenhuis. In 2007 hield
het operettekoor waar ik in zong op
te bestaan.
Ik zat een tijd zonder zang en werd
daar chagrijnig van. Ik vond het
wel genoeg geweest, gezien mijn
leeftijd, maar Philip, mijn man, zei:
“Ga alsjeblieft weer zingen!”. Het
was moeilijk om een ander koor te
vinden. Toen kwam het projectkoor
en daarin zing ik vanaf het begin!
Ik moest in het begin wel heel erg
wennen, omdat we bij dit koor hele
andere liedjes zingen. Ik dacht
toen, als ik stop, heb ik weer niets.
Nu ben ik helemaal gewend hier. Ik
zing met veel plezier, er is veel
saamhorigheid en lief en leed wordt
samen gedeeld. Ik kan lekker zingen, dat kan ik niet missen in mijn
leven.

Met teksten leren heb ik wel een
beetje moeite. 10 jaar geleden
zong ik nog alles uit mijn hoofd. In
BESLIST. heb ik een kleine rol.
Ik doe mijn best om die tekst in
mijn hoofd te krijgen. Ik heb er
geen auditie voor gedaan, maar
Jenneke vroeg of ik het wilde doen.
Ik vond het wel een eer dat ze me
vroeg. Toen dit koor net bestond,
repeteerden we in de dependance
van ‘t Oude Raadhuis, ‘het Blauwe
gebouwtje’. Daarna verhuisden we
naar ‘t Oude Raadhuis en sinds die
tijd staat Philip achter de bar bij
koorrepetities. Het is leuk om samen iets te doen!"

Ciciel Veltmans is een enthousiast koorlid in de voorstelling BESLIST.: “Ik kende Elise en Agnes
van een ander koor uit Eindhoven.
Daar ben ik weggegaan toen ik in
Nuenen ging wonen. Bij het allereerste kerstproject van Projectkoor Werk in Uitvoering dacht ik:
leuk! We zongen dat jaar in de
vrieskou.
Daarna heb ik 2 jaar niet meegezongen. Bij het project ‘Musical’
voor ‘Proef de Zomer’ ben ik weer
ingestroomd. Het grootste verschil
met dat andere koor is het leeftijdsverschil. Daar was het allemaal
oud, strak en statig. Hier is er veel
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meer lol. Ik ben hier veel relaxter
en vind het heel erg leuk! Het
meest typerende aan dit koor is dat
iedereen elkaar in zijn waarde laat.
We groeien in kunnen en in kwaliteit. Ik vind dit project helemaal
gaaf, maar ook spannend. Toch zie
je nu we een stuk verder zijn, dat
iedereen veel vrijer is. We doen
dingen die we niet eerder hebben
gedaan. Het geeft een stukje spanning, omdat we altijd in kooropstelling zongen, maar nu vertrouw ik
veel meer op mezelf. Je moet je
teksten en noten goed kennen. Het
zingen vind ik het allerleukste. Als
je tekst en muziek kent, wordt het
gemakkelijker om te dansen. Als je
dat samen moet doen, gaat de aandacht weg van het zingen. Bij andere nummers gaat de kracht juist
naar het zingen. Voor BESLIST.
verzorg ik de publiciteit. Ik ben grafisch ontwerpster van beroep en
vind het leuk om iets voor het koor
te doen. Het is heel dankbaar werk
en je wordt gewaardeerd. Ik wil dat
we in oktober gaan knallen en hoop
dat het publiek de tijd vergeet tijdens de voorstelling, omdat ze helemaal in het verhaal zittten! “

Verschillende duurzame en sociale 040-initiatieven
hebben al een plek gevonden op het platform. Start
bijvoorbeeld je eigen buurtmoestuin, repareer je spullen bij een van de Repair Cafés, leg zonnepanelen op je
dak of adopteer je straat. Krijg inspiratie, bekijk de
kaart en zie wat er zich bij jou in de buurt afspeelt.
Maar steek vooral ook zelf de handen uit de mouwen
door een nieuw project of initiatief te starten en deze
op het platform te plaatsen. Of lever een bijdrage aan
initiatieven van andere inwoners. Maak je profiel aan
op www.040goedbezig.nl en doe mee!

Proeftuin040

Platform voor stadslandbouw in Eindhoven

Nudge

INWONERS AAN ZET MET NIEUW ONLINE PLATFORM:
040GOEDBEZIG
Zet jouw duurzame of sociale initiatief op de kaart!
De gemeente Eindhoven lanceert samen met
partners in de stad een nieuw online platform
voor de regio Eindhoven: 040GoedBezig. Op het
platform www.040goedbezig.nl worden duurzame en sociale inwonersinitiatieven en -projecten
zichtbaar. Daarnaast vind je er ook andere informatie, zoals succesverhalen, het laatste nieuws
en blogs, activiteiten en handige tips en links.
Naast de gemeente Eindhoven is woningcorporatie
Woonbedrijf een van de initiatiefnemers van het platform. Maar ook andere samenwerkingspartners, zoals
Proeftuin040 en 040energie zijn vanaf het eerste uur
betrokken.
Inspireren
Mary-Ann Schreurs, wethouder duurzaamheid in Eindhoven, ziet steeds meer duurzame initiatieven die elkaars krachten kunnen benutten: “Veel initiatieven
missen de schaalgrootte om meer impact te creëren, of
missen net dat puzzelstukje. In wijken, op scholen, bij
bedrijven en organisaties; overal kom je mensen tegen
die met goeie dingen bezig zijn. Naast een complimentje aan die mensen, biedt 040GoedBezig een plek
waar mensen elkaar kunnen inspireren en opzoeken
om samen meer voor elkaar te krijgen.”
Ambassadeurs
De al op het platform aanwezige initiatiefnemers zijn
echte ambassadeurs van 040GoedBezig.
“040GoedBezig is voor ons een geweldig platform om
zichtbaar te maken waar al activiteiten van Adopteer
een Straat actief zijn. Daarnaast is het leuk om te zien
welke andere activiteiten in de buurten plaatsvinden”,
aldus Kees Lepoeter, initiatiefnemer van Adopteer een
Straat.
Doe ook mee!

040GoedBezig is onderdeel van het landelijke platform
Nudge. Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland
waar het lokale platform is gerealiseerd, dat mensen,
ideeën en instellingen met elkaar verbindt. Kijk ook op
www.nudge.nl.

WALTHER EICKMANS
Zondag 22 mei heeft Scouting Doornakkers een
icoon van de vereniging verloren.
We moeten veel te vroeg afscheid gaan nemen van
onze eerste (oud) beheerder van onze blokhut de Wierde, omdat hij de strijd verloren heeft tegen kanker.
Walther Eickmans heeft meer dan 25 jaar zijn ziel en
zaligheid in onze vereniging gelegd. De perfecte staat
van onze blokhut en terrein is voor een groot deel te
danken aan hem.
Hij heeft ontzettend veel uren op de blokhut doorgebracht en heeft met pijn in zijn hart een paar jaar geleden afscheid genomen van zijn taken als beheerder.
Hij kon Scouting Doornakkers niet echt missen (en wij
hem niet), want hij was met regelmaat op de blokhut
te vinden om de nieuwe beheerders te helpen en bij te
staan met raad en daad. Dit is hij tot zijn ziekbed blijven doen.
Walther wat gaan we je ongelofelijk missen. Er zijn
geen woorden voor, om te omschrijven wat jij voor
onze vereniging hebt betekend.
Wij wensen je familie ontzettend veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.
Bestuur, stichting, staf en leden van Scouting Doornakkers.

Buurtmoestuin Buurten Tineltuin Gestel
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Onderweg tijdens de wandeling kom je nog veel meer
interessante dingen tegen.
Er is namelijk heel veel te ontdekken daar.
Dat maakt de natuur juist zo leuk!

OP DE NATUUR IN!

Natuurwerkgroep Wasven.

Onder begeleiding van de natuurwerkgroep van
het Wasven, zijn we vrijdagavond 27 mei naar
het Eckartse bos geweest, als een soort expeditie
met de jeugd.

DE TONGELRESE VLAG OP REIS.
Soms duikt de Tongelrese vlag in het buitenland
op. Zoals op onderstaande foto in Engeland.
In the Cotswolds is het een prachtige glooiende
omgeving.
Er zijn heel veel landhuizen met mooie tuinen te bezoeken. Waar laat u dit jaar de vlag wapperen?

Stuur je foto naar rondhethofke@gmail.com.

De wagen volgeladen

Met speciaal vervoer zijn we weer afgereisd. Dat blijft
toch een leuke ervaring op de kar.

Ontdekken maar.

Aangekomen daar, zijn we gaan kijken welke bomen er
groeien, of wat er in de poel zit.

Even de aandacht.
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1, 2 en3 juli. Ga voor meer informatie of het bestellen van kaarten
naar www.theatertros.nl
Indien u een van de voorstellingen
bijwoont, heeft u goede kans de
‘Tongerese Kruidendokter’ te ontmoeten want de inmiddels 90 jarige
Willem van de Moosdijk is vast besloten een van de voorstellingen bij
te wonen.

Dinsdag 28 juni is er weer het
maandelijkse Macula-café voor
mensen met de
oogaandoening MaculaDegeneratie.

TONEELSTUK OVER OUDTONGELRENAAR WILLEM VAN DE
MOOSDIJK; DE KRUIDENDOKTER.
Begin jaren zestig woonde in de
Locomotiefstraat Willem van de
Moosdijk, geb.19-2-1926, die
beroemd werd als ‘de Kruidendokter’. Ongetwijfeld zullen veel
van onze lezers deze bijzondere
man, met hoedje en sigaar, nog
herinneren.
Van de Moosdijk bouwde binnen
enkele jaren een kruidenimperium
op waarmee hij miljoenen verdiende. Willem Duys, toentertijd een
grootheid op de Nederlandse tv,
onthulde in 1968 dat de middeltjes
van Van de Moosdijk niet meer waren dan spoedkruiden, hetgeen het
einde van het imperium inluidde.

Deze middag staat in het teken van
het lotgenotencontact. Er kan gepraat worden over allerlei zaken
waar iemand door slechtziendheid
problemen mee heeft, maar misschien heeft iemand anders daar
wel een oplossing voor. Er kan ook
gesproken worden over de moderne
technische hulpmiddelen. Denk aan
de computer, de voorleesboeken,
de smartphone, de iPhone of iPad,
een tablet en noem maar op. Geweldige uitvindingen maar niet altijd even makkelijk te gebruiken.
Op veel vragen is gelukkig een antwoord te vinden en met elkaar weten we al heel veel.
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. 0402520650.

De ABO-methode (Ademhaling, Bewustwording en Onstpanning) helpt
om bewust te worden van onze lichamelijke signalen en algemene
spanning in het lichaam te verminderen, de houding en ademhalingspatronen te corrigeren en zodoende
handvatten aan u te geven om blijvend resultaten te boeken.
Wilt u hierover meer weten, neem
dan contact op met Orsi Hegyi, fysiotherapeute van SGE Tongelre.
(Gespecialiseerd in de behandeling
van patiënten met chronische pijnklachten, ABO-methode, yoga docente) of komt u langs op 2 juli bij
de Pure Food Event om deze methode te ervaren.

DALIACLUB ST. MARTINUS
Het is lekker zomer. De dahlia’s
staan volop in bloei in alle kleuren, dus kom eens langs om ze
te bewonderen. Van 2 juli tot 8
oktober is onze tuin iedere zaterdag
open van 10.30 uur tot 12.00 uur
en tegen een kleine donatie kunt u
ook nog een bloemetje mee naar
huis nemen.
Tot op de tuin.

Willem van de Moosdijk

De Bossche schrijver Lucas de
Waard schreef er toneelstuk ‘HET
KRUIDENRIJK’ over, hetgeen binnenkort wordt opgevoerd door amateurgezelschap Theater ’t Ros uit
Knegsel. Het stuk wordt opgevoerd
in het openluchttheater aan de
Eersleseweg te Knegsel. De speeldata zijn: 24, 25, 26 en 29 juni en

Door al de stress in ons leven zijn
we vaak het contact met ons lichaam kwijt. Daardoor kunnen we
in het verkeerde ademhalingspatroon terechtkomen en spanningsklachten ontwikkelen. Snelle, oppervlakkige ademhaling is vaak de
oorzaak van mentale en lichamelijke klachten.

ADEMHALING, BEWUSTWORDING EN
ONTSPANNING BIJ SGE TONGELRE
Verkeerd ademen is net zo
slecht als junkfood eten. We
ademen ongeveer 12 keer perminuut. Het is van groot belang
dat we het op de juiste manier
doen.
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Dahliaclub
St. Martinus
Loostraat
Stadsdeel
Tongelre

Rondom de
Wasvenboerderij
Naast alle activiteiten op het
Groendomein is ’t Wasven ook actief in andere delen van de stad. Zo
proberen we met de actie Steenbreek (tegel er uit, groen er in)
mensen te overtuigen om steen te
vervangen door groen. En met onze zelfgekweekte natuurkruiden
zorgen we voor meer soorten vlinders en bijen. Bij het Wasven kunnen we u hier natuurlijk ook alles
over vertellen, kom vooral eens
langs!
Lezing: Exoten in onze natuur
en de gevolgen
In het kader van de week van de
invasieve exoten organiseert de
natuurwerkgroep van het Wasven
een informatielezing over planten
en dieren die in onze omgeving
eigenlijk niet thuis horen.

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

Lezing: Exoten in onze natuur en
de gevolgen

22 juni, 19:30 uur De Schop

Natuurthema-avond jeugd: Kom er 24 juni, 19:00 uur De Schop
bij
Effenaar ’t Wasven

26 juni, 13:00 uur Het groene hart van ‘t
Wasven.

Foto-expositie De Shetland Eilanden

Tot 26 juni

Pure Food Event

2 & 3 juli, 12:00 tot 17:00 uur

Bakhuisje in bedrijf

2 & 3 juli

Natuurwerkochtend

2 juli, 9:30 uur De Schop

Expositie: Abstracte schilderijen
van Mia Smits

5 juli tm 28 augustus De Overloop

Bakmiddag: Met de bakker op reis

13 juli, 13:30 uur De Schop

Effenaar ’t Wasven

31 juli

Effenaar ’t Wasven

21 augustus
Natuurthemaavond
jeugd:
Kom er Bij

Op vrijdag
24 juni organiseren we weer een Natuurthema-avond voor kinderen van 6 tot
11 jaar. Die avond leren we van
alles over ...de bij! Een heel nuttig
en interessant diertje.
Halsbandparkieten

Waar komen ze vandaan en hoe
verspreiden ze zich? Wat zijn de
gevolgen? Men noemt deze groep
exoten. Soms is het zo dat die exoten de overhand nemen en zich
explosief vermeerderen. Een invasie dus! Met heel veel voorbeelden
ondersteund met foto`s en film,
word je wel duidelijk welke planten
en dieren dit zijn en hoe ze zich
ontwikkelen. Het zal zeker een
leerzame avond worden!
De lezing wordt gegeven in De
Schop bij de Wasvenboerderij en
begint om 19:30 uur. De entree
bedraagt 3 euro en dit is inclusief
koffie of thee. We eindigen rond
21:20 uur.

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.
Effenaar 't Wasven
Ook dit jaar komt de crew van de
Effenaar naar 't groene hart in 't
Wasven. Er is weer een puik programma opgesteld van aanstormend poptalent, omlijst met monumentaal groen, heerlijke hapjes en
streekbieren. En dit alles is gratis
te bezoeken!
Tijdens de derde zomerserie van
Effenaar 't Wasven zijn er op de
zondagen 26 juni, 31 juli en 21 augustus vanaf 13.00 uur heerlijk
zomerse klanken te horen bij
Groendomein Het Wasven.

De muziek wordt gebracht door
artiesten als Henhouse Prowlers,
Elco Weitering en Protection Patrol
Pinkerton. Naast de heerlijke hapjes uit de eigen Gasterij is ook De
Stadsbrouwerij Eindhoven dit jaar
weer present op Effenaar 't Wasven
met vier soorten speciaalbier van
de tap. In ons betoverende stukje
Eindhoven zorgt de Effenaar in samenwerking met het Groendomein
Wasven voor een extra dosis geluk.
Dus stop je voetjes in je flip flops
en hop, Effenaar 't Wasven.
Pure Food Event: ‘Groen op recept’
Begin juli is het weer zover: het
Pure Food Event in het Wasven.
Het evenement is op zaterdag 2 en
zondag 3 juli, beide dagen van 12
tot 17.00 uur.
Het thema is ‘Groen op recept’
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ging en zocht in 1984 een hobby.
Die vond ik in kleurpotloodtekenen
bij teken- en schildervereniging
“Met Potlood en Penseel”. Een voormalige Philipsvereniging waar men
werkt met zeer goede artistieke
begeleiders. Er ontstonden mooie
verstilde stillevens. Mensen vonden
dat mijn werk rust uitstraalde. Tot
ik na 11 jaar een RSI-arm kreeg
van het middagen lang tekenen!”

waarbij de nadruk ligt op lekker
gezond eten en drinken, bewegen
in en eten uit de natuur. Het evenement is breed van opzet: naast een
gevarieerd aanbod van informatieen verkoopstands zijn er ook toepasselijke korte lezingen en workshops. Ook hebben we primeurs: er
worden nieuwe producten geïntroduceerd. Op de Wasvensite en op
ons facebookaccount kunt u de
meest recente informatie vinden.
Natuurwerkochtend voor groot
en klein
Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert de Natuurwerkgroep
van het Wasven een Natuurwerkochtend voor groot en klein. Op
zaterdag 2 juli gaan we weer aan
de slag in het Wasvengebied. Er
zijn altijd volop leuke en nuttige
natuurklussen te doen rondom de
Wasvenboerderij!
Het is keigezellig om samen - volwassenen én kinderen- aan de slag
te gaan om onze leefomgeving
mooier te maken. Samen de kwaliteit van je leefomgeving verbeteren
geeft een goed gevoel en het is nog
gezellig en leerzaam óók!
Kom je ook meehelpen? Je bent
van harte welkom! 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.
Expositie: Abstracte schilderijen
van Mia Smits
Vanaf 5 juli exposeert Mia Smits
haar schilderijen bij het Wasven.
Mia woont sinds 1975 in Tongelre.
Zij vertelt: “Ik werkte in de verple-

Mia is toen verschillende technieken
gaan toepassen en is uiteindelijk bij
het acrylschilderen uitgekomen. Dat
was het
ei van
Columbus.
Aanvankelijk
ontstonden grote doeken met
enkele
bloemen.
Gaandeweg groeiden die uit tot abstracte
werken in kleiner formaat. Zij kan
zich er heerlijk in uitleven: “Lekker
doen waar ik zin in heb: veel kleur,
dikke of dunne verf gebruiken, er
iets in plakken of erin schrijven.
Veel is mogelijk. Ik laat me qua
vrijheid en kleurgebruik niet beperken maar leiden door mijn gevoel.”
U kunt de schilderijen bekijken tijdens de openingstijden van de Gasterij van 5 juli tot en met 28 augustus.
Bakmiddag voor kinderen: Met
de bakker op reis
Elke tweede woensdag van de
maand kunnen kinderen van 6 tot
10 jaar onder leiding van een echte
bakker zelf iets lekkers bakken.
Op woensdag 13 juli gaan we samen met de Wasvenbakker "op
reis" naar Italië om lekkere pizza's
te bakken! Ciao Bella Italia! De pizza's beleggen we met groenten en
kruiden uit de biologische moestuin
van 't Wasven. Aan het einde van
de middag mogen de kinderen hun
zelfgemaakte pizza natuurlijk mee
naar huis nemen!
Kom je ook een lekkere pizza bakken op 't Wasven, in de voormalige
oude schuur die nu de Schop heet?
Het is tegenover de Wasvenboerderij. De middag is voor kinderen van
6 tot 10 jaar. Jonger gaat echt niet!
We beginnen om 13.30 uur en om
15.00 uur zijn we klaar. Meedoen
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kost € 4,00 per kind.
Schrijf je van tevoren in: stuur een
bericht naar winkel@wasven.nl.
Breng de bevestiging van je inschrijving mee als je komt bakken.
Laat het alsjeblieft ook even weten
als je per ongeluk toch niet kunt
komen, want dan kan er iemand
van de wachtlijst meedoen!
Naast de bakker zijn er altijd meerdere vrijwilligsters aanwezig om de
kinderen te begeleiden. U kunt uw
kind dus met een gerust hart bij
ons achterlaten en zelf bijvoorbeeld
lekker een kopje koffie of thee gaan
drinken in de Gasterij.
Cursussen bij het Wasven:
bijenleermeester en natuurbeleving
De laatste jaren is er meer aandacht voor de bij: van bijenhotels
tot stadsimkeren en van wilde bijen
tot drachtplanten. Vandaar dat we
het initiatief hebben genomen tot
het organiseren van een cursus Bijenleermeester. De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die meer
willen weten over de fascinerende
leefwereld van de bij en dit over
willen brengen op kinderen, ouders,
scholieren en/of buurtgenoten. De
cursus wordt gehouden op zaterdagochtend in juni/juli en september/oktober. Wil je meer weten
over de cursus stuur dan een mail
naar Wil Brans via groendomein@wasven.nl
Er is een bijzondere cursusreeks in
ontwikkeling voor een bijzondere
doelgroep: natuurbeleving voor
kwetsbare mensen. De cursus is
bedoeld voor vrijwilligers die verschillende soorten natuurbeleving
willen organiseren gericht op ouderen, dementerenden, psychiatrische
patiënten en/of mensen met een
verstandelijke beperking. Wil je
meer weten over de cursus Natuurbeleving stuur dan een mail naar
Alfred van Kempen via groendomein@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.
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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

MULTIPLE SCLEROSE

symptomen kunnen hebben als MS. Bijvoorbeeld bij
een extreem vitamine B12 tekort of de ziekte van
Multiple Sclerose, ook wel
Lyme. Dit moet eerst worden uitgesloten voordat de
bekend als MS, is een bevolledige diagnose gesteld mag worden. Er zijn verkende zenuwziekte. Zenuschillende typen MS te onderscheiden. Je hebt de
wen zijn eigenlijk de
‘acute snelle fase’ vorm en mildere vormen van MS.
stroomkabels van het liHelaas kan MS nog niet worden genezen. Wel is de
chaam. Bij de ziekte MS
worden de omhulseltjes van aandoening met medicatie te onderdrukken en soms
zelfs te vertragen. Dit is mede afhankelijk van het type
deze stroomkabels aangeMS.
tast door het eigen lichaam. Dit wordt ook wel autoimmuun genoemd. Doordat deze omhulseltjes worden MS en fysiotherapie?
aangetast, gaat de stroomgeleiding langzamer en kun- Doordat MS het zenuwstelsel aantast, zorgt dit voor
nen ook verkeerde geleidingen plaatsvinden. MS komt problemen in het dagelijks leven. Hierbij kunnen allevaak voor bij jong volwassenen. Hierbij hebben vroudaagse activiteiten een probleem worden. Het naar de
wen een grotere kans om MS te ontwikkelen dan man- winkel gaan voor boodschappen of de trap oplopen
nen.
naar de slaapkamer zijn hier voorbeelden van. De fysiSymptomen

Bij MS komen verschillende klachten voor. Deze verschillen heel erg per persoon. Voorbeelden van symptomen zijn:
 oogklachten
 vermoeidheid
 stijve spieren
 gevoelsproblemen zoals tintelingen en een brandend gevoel over het hele lichaam
 spraakstoornissen
 geheugenstoornissen
Diagnose

otherapeut is gespecialiseerd in bewegen, klachten aan
de motoriek en het bewegingsapparaat. Door een uitgebreid gesprek met de patiënt kan de fysiotherapeut
een goed beeld krijgen over de klachten. Er wordt gezocht naar een specifieke hulpvraag die de patiënt
heeft. Een voorbeeld hiervan is: ‘ik wil boodschappen
kunnen doen in een drukke omgeving, zonder dat ik
bang hoef te zijn dat ik val’. Een andere hulpvraag kan
zijn om de algehele fitheid te verbeteren.

Samen met de fysiotherapeut kan hierop getraind worden door middel van bijvoorbeeld een valpreventieprogramma. Dit helpt de patiënt om een zo goed moDoor de vele verschillende symptomen is de diagnose
gelijke balans en stabiliteit te behouden, zodat de actisoms lastig te stellen. De neuroloog doet dit door midviteiten zo goed mogelijk kunnen worden uitgevoerd
del van een vraaggesprek om een duidelijk beeld te
naar wens van de patiënt.
krijgen. Ook volgt er lichamelijk onderzoek, een MRI
Mocht u vragen hebben over mogelijke behandelingen,
scan en een lumbaalpunctie. Hierbij wordt er via de
onderrug een beetje hersenvocht afgetapt, dat wordt dan kunt u hierover contact opnemen.
onderzocht. Er zijn meer aandoeningen die dezelfde
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Activiteit

Wanneer

Tijd

Biljarten

dinsdag en
donderdag.

13:00-17:00
uur

KUN TAO

dinsdag en
donderdag

20:00 – 21:30
uur

Orka ontmoet

woensdag

Woensdag 11 mei 2016
12:00 – 14:0019:00 uur
uur

Meidenmiddag

woensdag

14:30 – 16:00
uur

Huiswerkbegeleiding

donderdag

15:30 – 16:30
uur

Rekenbijles

donderdag

15:30 -16:30
uur

Dansen Anjoy
(kinderdans)

donderdag

15:30 – 18:15
uur

Dansen Anjoy
(hiphop/street)

vrijdag

17:30 – 18:30
uur

The Whales
(darten)

2e en
4e vrijdag van
de maand.

19:00 – 21:00
uur

Kosten : € 5,00
Inschrijven via mail: cook4u.orka@gmail.com
Meld je op tijd aan, want vol = vol
Heerlijk 3 gangen menu gemaakt door onze jeugdige
koks.
Mocht je in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar zijn dan kun
je je ook aanmelden om eens mee te gaan koken.
Stuur hiervoor een mail naar
cook4u.orka@gmail.com.

Hallo allemaal !!
Heb je geen zin om boodschappen te doen voor de lunch, of wil je een keer iets anders dan een droge boterham met pindakaas? Vind je het leuk om met mensen uit de buurt lekker te lunchen.
Dat kan! Wij, het team van Orka Ontmoet, organiseren iedere woensdag een heerlijke, maar vooral gezellige
lunch voor slechts 2 euro. Nee hoor, u heeft het niet verkeerd begrepen. Het is maar voor 2 euro en dan ook
nog eens bij u om de hoek.
Afwisselend maken we wat anders, zoals uitsmijters, worstenbroodjes, kipstukken of salades (het kan zijn dat
de prijs hierdoor omhoog gaat).
Wat kun je verwachten tijdens de lunch?

Hard broodje

Verschillende soorten jam (kers, aardbei, bessen
en abrikozen)
Het lekkerste van onze lunch is onze BABBEL. Heeft u nog geen
babbel
van ons team geproefd, kom dan snel.

Zacht broodje
We willen graag dat u onze lunch en babbel proeft.

Hagelslag

Eitje
We wachten op je, tot snel!!

Hazelnootpasta

Vlees
Namens het gezelligste team van Nederland,

Koffie/thee

Kaas Ontmoet!
Team
Orka

En ja een heerlijk glaasje melk hebben we ook.

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






Adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn,
bekkenoefentherapie,
slaapoefentherapie en
craniosacraaltherapie.

Iedere maand geeft zij zicht op een aandoening of klacht.
Deze maand stuitpijn of ook wel coccygodenie.

Het stuitje, een vergeten botstuk.

·

uitstralende pijn in bil/billen, been/benen,

Het stuitje, maar vooral ook de patiënt met pijn aan
het stuitje verdient meer aandacht. Want hoewel je er
niet vaak iets over hoort of leest, is stuitpijn een veel
voorkomende klacht bij vrouwen en mannen. De oorzaak is meestal een val in het verleden, bevalling,
meerdere kleine trauma`s of een slechte zithouding.
Het is een aandoening die tot aanzienlijke pijn en functioneringsproblemen kan leiden.

·

een moeizame stoelgang.

Bij onderzoek wordt er bijna altijd een scheefstand
van het stuitje gevonden. De scheefstand is hetgeen
wat voornamelijk zoveel klachten veroorzaakt. Er een
techniek ontwikkeld om het stuitje te corrigeren. Na
het corrigeren van de stand van het stuitje is het erg
belangrijk om de spieren in het gebied rond het stuitje
evenals de gewrichten en de banden weer in balans te
brengen met oefeningen en houdingscorrecties.
Behandeling
Wilt u meer informatie over stuitpijn of herkent u een
aantal van bovenbeschreven klachten bel of mail me
dan gerust of kijk eens op de website www.cesartongelre.nl.

Jeugdhoek
Voor Tongelrese jongens en meisjes, die een centje
willen bijverdienen.
Door de pijn in het stuitje gaan de bekkenbodemspieren vaak verkrampen, waardoor de stuit in eerste instantie beschermd wordt. Als de bekkenbodem langere
tijd gespannen blijft en niet voldoende ontspant wordt
de pijn alleen maar erger. Omgekeerd kan het ook dat
bekkenbodemklachten en/of langdurige rugklachten
kunnen leiden tot stuitpijn.

Hulp tegen een kleine vergoeding.
Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel ervaring
met kinderen vanaf 1,5 jaar. Mijn naam is Sarah Veltman,
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw kinderen voorlezen,
met ze spelen, samen eten en naar bed brengen, ik doe het
allemaal graag : )
Belt of wazzappt u mij op : 06-37474648

Symptomen die bij deze klacht horen, kunnen zijn:

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

·

pijn in het midden bij de billen, vlak boven de
anus,

·

moeite met op het stuitje zitten,

·

pijn bij het opstaan uit een stoel,

·

niet of nauwelijks kunnen fietsen vanwege de pijn
e.d.

De stuitpijn bestaat soms al vele jaren en dat zorgt
ervoor dat de klachten zich in de loop van de tijd kunnen uitbreiden. De volgende symptomen kunnen dan
ook optreden:
·

pijn rond de zitbeenderen,

·

rugklachten,

Heb je moeite met het maken van huiswerk, leren en/of het
begrijpen van de lesstof? Dan kan ik je vast helpen!
Ik ben Lisa de Beijer, 15 jaar en zit in 4 gymnasium van het
Lorentz Casimir Lyceum; ik volg de profielen NT en NG,
Cambridge Engels en informatica.
Graag kom ik kennis maken en kijken wat ik voor jou kan
betekenen. Bel of mail naar 06 -11 52 971 of
lisa.debeijer@gmail.com
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AMIGO
ANDERDAAGS
AORTA
ASFALTEREN
BALCON
CADEAU
CARIEUS
CORRIGEREN
DECENT
EDELEER
EGELGRAS
EXAMEN

FLORISSANT
HAARBALSEM
HOCKEYCLUB
INRIT
KAARSJE
KARABIJN
LADDERAUTO
LAFAARD
LISDODDE
LOODSWEZEN
OEROUD
RELAXEN

ROEDEL
SANTE
SLODDER
STOMPJE
SURSEANCE
TEAROOM
TENUE
WATERKARAF
WERFJE

De overgebleven letters vormen een WOORD
Oplossing van vorige maand is:
operamuziek

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 augustus
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.

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
I. Brouwer
Amelandlaan 32
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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