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Van de
Redactie

hebben zij de stap al gezet naar
het volgende festijn en zijn al volop
in kerstsfeer. Wat jammer, de Goed
Heilig Man en de kinderen
verdienen beter. Het zou mooi zijn
als wij Sint Nicolaas niet alleen
enthousiast verwelkomen, maar
hem ook uit dankbaarheid voor zijn
gulle gaven, met alle egards die Hij
verdient, uitgeleide zouden doen.
Eigenlijk kan het pas daarna kerst
worden.
dan wordt het helemaal echt
romantisch.

December, de laatste maand van
het jaar, nadert. Een drukke
maand, want in een tijdsbestek van
31 dagen volgt de ene feestdag na
de andere. Al die dagen, te
beginnen met 6 december, vragen
bijpassende versieringen,
lekkernijen en verrassingen, teveel
om op te noemen. We merken
steeds dat de horeca en de winkels
hun geduld niet kunnen bewaren
en als onze grote kindervriend, de
Sint, nog maar net hier aan land is,

Maar ja, wij zijn afhankelijk van de
zaken, zij bepalen wat onze
aandacht moet krijgen en wij gaan
daar heel gewillig in mee. Kerst is
dan ook voor de hele
decembermaand sfeerbepalend. Wij
kunnen al vroeg uitbundig genieten
van de dennengeur van de
kerstbomen, de kerstverlichting, de
kerstkransen en alle lekkers wat
overal aanlokkelijk ligt uitgestald.
En als het dan buiten echt winters
koud is, de dwarrelende
sneeuwvlokken de wereld wit
kleuren, er overal sfeervolle
kerstliederen klinken en dit alles
ook nog vermengd wordt met de
heerlijke baklucht van de bakker,

Die baklucht hoeft deze kerst
eigenlijk helemaal niet van de
bakker te komen. Misschien zijn
het uw buren die zo lekker bezig
zijn. We kennen immers allemaal
het populaire programma ‘Heel
Holland Bakt’. Het heeft een grote
kijkdichtheid en moedigt ons aan
om aan de slag te gaan en zelf de
heerlijkste baksels te maken. Wie
weet heerst er daarom voor kerst
in menige keuken grote
bedrijvigheid en draait de oven
overuren.
Heel Holland Bakt en heel de buurt
mag meegenieten van die super
lekkere baklucht!!!!
Veel lees- en veel bakplezier!
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Trofee.

MEESTERBREIN TONGELRE
2016
De populaire pubquizformule
heeft in het programma van ’t
Oude Raadhuis een vaste plaats
gekregen. Ook dit jaar was het
wederom volle bak in de sfeervolle zaal.
In totaal 13 teams gingen de strijd
met elkaar aan. Henry van Vroenhoven heette iedereen van harte
welkom en stelde de presentatrice
en de jury voor. De eerste ronde
kon beginnen en met veel ijver
werd er nagedacht over de antwoorden. Hoofden werden bij elkaar geschoven, potentiële antwoorden gingen op briefjes rond,
hier en daar werd er in oren gefluisterd. De vragen kwamen in een
rap tempo en dwongen de deelnemers tot snelle keuzes. De spanning zat er goed in en na vier rondes werd de tussenstand bekendgemaakt en was het tevens tijd voor
een korte pauze om even op adem
te komen en een glaasje te drinken.
Aan het eind van de tweede ronde
werd er unaniem gekozen voor een
extra muziekronde. Sommige deelnemers konden niet stil blijven zitten bij het horen van oude hits,
maar een titel of artiest erbij verzinnen was nog een ander verhaal!
De kaart met de picto’s van tvseries was vooral voor de jeugdige
deelnemers geen probleem. Het is
mooi om te zien dat jong en oud
(er) zo gezellig samenspelen op
deze avond. De kaarten van de
laatste ronde worden opgehaald en
dan gaat de jury de punten tellen.
Iedereen babbelt intussen gezellig

verder en het barpersoneel werkt
hard om de mensen van drankjes
te voorzien.
Presentatrice Myrthe pakt de microfoon en gaat de uitslag bekend maken, maar alvorens dit te doen herinnert ze ons aan Franka die in
2011 het initiatief nam om de Grote
Quizavond te organiseren en daar
tot vorig jaar aan meegewerkt
heeft. We denken met warme gevoelens aan haar terug. In herinnering aan Franka heeft de wisselbeker de naam Franka Heesterbeek
gekregen. Na deze ontroerende
woorden reikt Myrthe de wisselbeker uit aan het team Witte Gei’t.

Dolgelukkig neemt het team van
Witte Gei’t de wisselbeker over van
team Krommenbrein. De champagnefles wordt ontkurkt en in de bokaal geleegd, waarna het team van
Witte Gei’t een vrolijke dronk
neemt. Het was weer een zeer geslaagde avond quizzen in ‘t Oude
Raadhuis.
Abs Verheijen

Doe mee met sportief
wandelen in Tongelre
Mooi weer of slecht weer dat
maakt niet uit, elke donderdag
start de wandel-work-out onder
begeleiding van Jos Graumans
(fysiotherapeut) en Marja Boerefijn (oefentherapeut) om
10.45 uur bij activiteiten centrum Orka.
Wandelen is bijna net zo effectief
als fanatiek sporten. Bovendien is
het veilig en je hebt er geen
hulpmiddelen bij nodig. Door de
natuurlijke beweging van de
training is de kans op blessures
zeer gering. Dit maakt dat deze
training voor iedereen heel goed te
beoefenen is.

De champagne kan gedronken worden.t

Deze wandel-work-out is voor iedereen bedoeld die graag in een
groepje sportief bezig wil zijn op
een rustig tempo. De wandel-work
-out bestaat o.a. uit stevig doorstappen afgewisseld met lopen in
een rustig tempo. Dit wordt gecombineerd met oefeningen zoals reken spierkrachtoefeningen.
De wandel-work-out start om 10.45
uur en zal ongeveer 1 uur duren.
Er wordt verzameld bij Activiteitencentrum Orka aan de Broekakkerseweg 1. Daarna staat er een
kopje koffie of thee te wachten in
Orka en eventueel een lunch.
De kosten voor het wandelen bedragen 2 euro per keer. Meedoen
met de lunch kost ook 2 euro.
Aanmelden kan via de mail marja@cesar-tongelre.nl of per telefoon:
06 44109579 of 06 24549059

Het winnende team Witte Gei’t.
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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: Jacques Dujardin
De wisselpen heb ik overgenomen van Paula Bekkers, waarvoor dank.

Bij de Etos heb ik verschillende drogisterij filialen mogen leiden. Maar in 1973, toen de Etos werd overgenomen door Ahold, ben ik gaan solliciteren bij Van Vonderen in Bergeijk die een drogisterij in Eindhoven ging
openen. En ik werd aangenomen, om in het geheel
nieuwe en moderne winkelcentrum ‘t Karregat in Eindhoven te beginnen. Supermodern en het eerste multifunctionele winkelcentrum, wat ontworpen is door architect Frank van Klingeren. In ‘t Karregat was o.a een
school, een huisarts- en tandartspraktijk, consultatiebureau, supermarkt, bakkerij, fotozaak, bibliotheek en
een bankkantoor.
En natuurlijk onze huisdrogisterij en parfumeriezaak,
speelgoed, schoolbenodigdheden, kleinvak, verf en behang en ijzerwaren, maar ook een postagentschap. Je
kunt dus rustig stellen dat we een klein warenhuisje
waren.
In 1973 gingen we verhuizen en wel naar de nieuwste
wijk van Eindhoven ‘De Geestenberg’.
En voor mij heel fijn, want ik kon tussen de middag
naar huis lopen, om te eten.
We kregen 2 zonen en die 2 zonen kregen ook allebei 2
zonen. Hoe mooi kan het zijn.

Mijn naam is, Jacques Dujardin, geboren te Best,
op 16 oktober 1940.
Ik kom uit een groot gezin en heb 4 broers en 5 zussen. Mijn vader was leraar en gaf les aan de Mulo.
Mijn moeder zorgde voor het huishouden en dus druk
genoeg om alles in goede banen te leiden.

En neem maar van ons aan, dat het heel lieve kleinzonen zijn. Maar welke opa en oma zullen dat niet zeggen?
Onze kinderen zaten op de kleuterschool in 't Karregat
en daarna op de Koudenhovenseschool.
't Karregat was een geweldig apart gebouw waar regelmatig bussen stopte om 't Karregat te komen bezichtigen. Er kwamen vooral bussen met Japanners, die snel

Na mijn militaire dienst in Nijmegen en Volkel, ben ik
drogist geworden. Ik ben begonnen bij de Etos
(Eendracht, toewijding, overleg en samenwerking) in
1964. Mijn eerste winkel, waar ik bedrijfsleider werd,
was aan de Sint Bonifaciuslaan nr.11 in Eindhoven.
Mijn vrouw, Marion Aarts, leerde ik kennen op een middag in Veldhoven, in Schouwburg de ‘Schalm’.
Er waren een middag en avond georganiseerd door de
jonge middenstand. Fons Jansen, trad daar op met zijn
‘Lachende kerk’ en ‘s avonds dansten we met elkaar en
dat was zo’n succes, dat we nu al 48 jaar getrouwd
zijn. Hoe mooi kan het zijn.
Marion heeft haar jeugd doorgebracht in de Kalverstraat hier in Tongelre. Later verhuisde de familie naar
Woensel.
We trouwden in 1968 en gingen wonen aan de Aalsterweg, hoek Leostraat, boven een Etos supermarkt. Daar
hebben we 5 jaar met plezier gewoond.
Vijzel, een teken van drogisten, gebruikt om stoffen tot poeders te vermalen.
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Ik solliciteerde bij Ahold en na ongeveer
een week, ging de telefoon. Of ik morgen
even langs wilde komen voor een gesprek. Gelukkig werd ik meteen aangenomen en ben dus weer bij de Etos (als
bedrijfsleider) verder gegaan. Een heel
fijne werkgever waar ik veel voor heb
kunnen betekenen.
Wij gingen ook verhuizen, omdat ons
huis in de Geestenberg te klein werd en
wij verhuisden naar de Dagvlinderstraat,
waar we 30 jaar heel fijn gewoond hebben.
In 2000 kreeg ik een hartoperatie en
daardoor moest ik stoppen met werken.
Na een jaar werd ik vrijwilliger in het
MMC te Eindhoven, waar ik na 15 jaar
mee gestopt ben. Daarnaast gaf en geef
ik nog steeds computerhulp bij de broeders op Eikenburg en de zusters van Terhaghe en Glorieux, aan de Geldropseweg.
‘t Karregat van binnen, vóór de grote verbouwing.

even een foto moesten maken en dan weer verder
reisden.
Maar na verloop van tijd, ging het niet zo goed meer
met de winkels en de school in ‘t Karregat. Te veel inbraken, lawaai dat erg storend was voor de leerlingen
en leerkrachten, omdat de klassen open waren. Alle
geluiden van het winkelend publiek en het café drongen binnen.
En in 1980 zijn we gestopt. Dat kwam ook hoofdzakelijk doordat er op een dag (of eigenlijk nacht) inbrekers
waren binnengedrongen in ‘t Karregat. Die hadden de
brandslang open gezet en spoten zo niet alleen de winkel van AH helemaal onder water, maar ook de winkel
van de fotograaf. Je kunt je voorstellen wat een ellende dat was. Het was ook niet zo moeilijk om binnen te
komen, omdat het gebouw zeer slecht beveiligd was.
Je kon zo door de winkeldeuren binnenkomen.
Het moest een open gebouw zijn. Toen ik binnenkwam, zeiden ze tegen mij: ga jij maar eens naar jouw
winkel kijken. De dag ervoor, had ik een grote mand
met shampoo klaargezet met een mooie actieprijs.

In 2010 zijn we weer verhuisd, nu naar
een appartement aan de Mortierlaan,
waar het heel fijn wonen is.
Marion zingt bij de Oma’s aan de top’, het dameskoor
wat elke vrijdagmiddag de repetitie heeft in ‘t Oude
Raadhuis. Menigeen kent haar daar wel van. Regelmatig treden ze op voor bv. de Zonnebloem of zorgcentra.
Maar ook zingt zij in het Projectkoor ‘Werk in uitvoering’ dat afgelopen 6-7-8- en 9 oktober een musical
heeft gespeeld in Pand P, voormalig Plaza Futura en
dat was een heel groot succes. De repetities zijn altijd
op maandagavond, ook in ‘t Oude Raadhuis.
Zelf zing ik sinds 2013 bij Cantemus Domino, die de
kerkdienst elke 3e zaterdag van de maand in zorgcentrum Berckelhof verzorgt en ook in de St. Martinuskerk, op elke 4e zondag van de maand.
Mijn hobby's zijn, uiteraard computeren, mooie fietstochten maken samen met Marion, piano spelen en
filmen ( kleinkinderen natuurlijk maar ook vakanties).
Dit was het zo’n beetje.

Jacques Dujardin

“De zaak was dan wel
gesloten, maar daardoor
hadden ik en mijn personeel geen werk meer.“

Graag geef ik de wisselpen door aan…Clemens van de
Broeck

Wat ik nu ga schrijven is echt heel erg geweest. Ook
hier hadden ze de brandslang ingezet. De shampooflessen waren in alle vakken leeggespoten, ook in de
drogisterijafdeling en parfumerie afdeling en toen de
brandslang er op. Niet te geloven. De eigenaar had het
echt helemaal gehad en is gestopt met de zaak.
De zaak was dan wel gesloten, maar daardoor hadden
ik en mijn personeel geen werk meer.
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JOTA/JOTI
Het weekend van 14-16 oktober
stond bij scouting Doornakkers
weer in het teken van de
jaarlijkse Jota/Joti.

Jota/Joti staat voor: Jamboree on
the air/Jamboree on the internet,
en is een wereldwijd scouting
evenement waarbij het hele
weekend gecommuniceerd wordt in
alle vormen die je maar kunt
bedenken. Dit alles wordt mede
mogelijk gemaakt door
radiozendamateurs, die het als
hobby heerlijk vinden om met
allerlei communicatietechniek te
knutselen, en ieder jaar weer met
heel veel plezier op de scouting
komen helpen om er een geslaagd
weekend van te maken.

waardoor onze jongste kinderen
voor het eerst kennis hebben
kunnen maken met het morse
alfabet. Ook de oudere kinderen
zijn actief bezig geweest met
communicatie, zo zijn de kinderen
van de leeftijd tussen 7 en 11 jaar,
hard aan het werk gegaan met
spelletjes en portofoons om de
plannen van de gemene kapitein
Quebec te dwarsbomen. Onze
scouts hebben heel Eindhoven
afgefietst om vanuit andere
scoutinggroepen via een korte golf
radio terug naar onze blokhut te
zenden. De Rowans (jongens tussen
15 en 18 jaar) hebben hun tijd
gevuld met een spel gebaseerd op
Pokémon Go, en de Sherpa’s
(meiden tussen 15 en 18 jaar)
hebben tot diep in de nacht,
doormiddel van radio’s en zenders,
hun eigen pubquiz gespeeld.

vrienden van en alle andere
bezoekers, iedereen met een brede
glimlach van een lekker hapje en
drankje.
Nieuwsgierig geworden, kom dan
eens een kijkje nemen op onze
blokhut op een zaterdag. Dan kun
je zien en ervaren hoe het er bij
ons aan toegaat. Voor meer
informatie mail naar
info@doornakkers.com, neem een
kijkje op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/
scoutingdoornakkers/ of loop
gewoon binnen.

Zoals ieder jaar voorziet ons eigen
Jotacafé, dat draait op vrijwilligers,
alle leden, ouders van de leden,
bevriende scoutinggroepen,

Zo hebben onze zendamateurs, Jan
en John, dit jaar heel hard gewerkt
aan een set morse- apparaatjes

in huis? Kom dan naar de Kerstmarkt en u zult zeker slagen.

Kerstmarkt Tongelre
10 december 2016
13.00 – 17.30 uur
Kerstmis komt er weer aan en om
alvast in de stemming te komen is er
op het buitenterrein van de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 in Tongelre (Eindhoven) weer onze drukbezochte, gezellige Kerstmarkt Tongelre.

Voor een hapje en een drankje kunt
u ook op de kerstmarkt terecht.
De versgebakken oliebollen en hamburgers smaken nog lekkerder met
een bekertje warme chocolademelk
of glühwein!

Rondom Kerstmarkt Tongelre is van
alles te beleven: een flashmob door
dansgroep Anjoy, live muziek door
diverse koren, onze twee troubadours en het kerstverhaal. De leven- Al met al, ook dit jaar is kerstmarkt
de have ontbreekt natuurlijk ook
Tongelre weer de moeite van een
niet, dit jaar geen ezeltjes maar wel bezoekje waard!
schapen. De verlichte kramen en de
vuurkorven zorgen voor een echte
Tot ziens op
kerstsfeer.
Kerstmarkt Tongelre!

De jeugd is welkom in de feestelijk
aangeklede kas van de Wasvenboerderij waar ze, onder leiding van de
KreaKids vrijwilligers, volop kunnen
knutselen. Ook kunnen ze deelnemen aan een uitdagende speurtocht
Het wordt een kerstmarkt voor jong die is uitgezet op het terrein van de
en oud waar iedereen zijn/haar hob- kerstmarkt. Degene die de speurby of kerstartikelen kan verkopen of tocht weet op te lossen en inlevert,
laten zien. Zoals vorige jaren belooft krijgt een kleine verrassing
het weer een zeer gevarieerde en
De expositie van dit jaar bestaat uit
gezellige markt te worden, dus hebt kerstgroepen gemaakt van allerlei
u nog cadeautjes nodig voor Kerstmaterialen. Er staan kerstgroepen
mis, of versiering voor in de boom of gemaakt van wc rolletjes, vilt, hout,
kurk enz.
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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.

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.

Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,00
Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

Vrijdagavond 9 december

Woensdagmiddag
Kreakids
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30 uur,
knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder begeleiding.
Deelnamekosten € 1,50 per keer.
Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
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!

in 't Oude Raadhuis

Voor jong en oud
Gratis toegang
Op vrijdagavond 9 december organiseert 't Oude
Raadhuis voor jong en oud een spetterende Karaoke
avond waarbij niet het zangtalent maar de gezelligheid
voorop staat.
We gaan er samen een spetterende avond van maken
waarop niets hoeft maar alles mag.
We starten om 20.00 uur en we eindigen de avond
rond 23.30 uur.
Wij zorgen natuurlijk weer voor de nodige hapjes.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Dit moet je een keer hebben meegemaakt, je zult
versteld staan van de muzikaliteit van de aanwezigen.
Je mag alleen maar ook met een groep optreden. We
hebben keuze uit meer dan 3000 liedjes waarbij je
kunt kiezen uit veel
Nederlandstalige maar ook uit
Engelstalige bekende songs.
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NIKS TE DOEN OP ZONDAG? KOM BIJ ONS!
Het is altijd heel gezellig op zondagmiddag in ‘t
Oude Raadhuis.
Elke zondagmiddag komen mensen enthousiast binnen, blij elkaar te zien. Onder het genot van een kopje
koffie of thee, ingeschonken door de gastvrouwen,
wordt er eerst wat bijgepraat. Gasten vertellen elkaar
de wederwaardigheden van de afgelopen week. Er is
genoeg te vertellen. Soms zijn mensen op vakantie
geweest. Uitgebreide verhalen daarover komen op tafel. Het kan ook zijn dat iemand ziek was. We zijn blij
dat die persoon er dan weer is.

WIJ NODIGEN JULLIE UIT VOOR EEN
GEZELLIGE, SMAKELIJKE EN SFEERVOLLE
KERSTBRUNCH OP 26 DECEMBER 2016

Jan komt ook binnen. Hij is er niet elke keer maar we
vinden het altijd fijn hem te zien.
Als iedereen de laatste nieuwtjes uitgewisseld heeft,
komen de kaarten op tafel. Op zondagmiddag is het
namelijk ook fijn om bezig te zijn. Daarvoor hebben
we verschillende spelletjes en een leestafel. Rikken,
jokeren en rummicub zijn populair. Op het ogenblik
hebben we nog mensen nodig die mee willen rikken.
Hebt u interesse maar kent u het spel niet, geen enkel
probleem, u kunt het bij ons leren.

in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15
van 11.30 tot 14.00 uur.
De zaal is open om 11.15 uur.
De kosten bedragen € 6,50 per persoon
Aanmelden kan tot 21 december bij ’t Oude Raadhuis
tussen 9.00 en 12.00 uur of even bellen tussen 9.00
en 12.00 uur met 040 -281 1737.
Vol is vol, dus geef je snel op.

We nodigen u uit gauw eens een kijkje te komen
nemen.

’T OUDE RAADHUIS NODIGT IEDEREEN UIT
VOOR EEN GEZELLIGE

De gastvrouwen verwelkomen u en maken een gezellig
praatje. Het eerste kopje koffie wordt u door ‘t Oude
Raadhuis aangeboden. Er wordt ook een drankje geschonken. De bar is open.
Als u het moeilijk vindt alleen te komen, zou u een
buurvrouw, zus of vriendin mee kunnen nemen. Heeft
u die niet, dan halen wij u de eerste keren op, totdat u
genoeg mensen kent en zelf kunt komen.
Wandelaars en fietsers, zin in een kopje koffie en even
uitrusten? De koffie is bruin.

Op zondag 8 januari 2017 van 14.00 - 17.00 uur.
Onder het genot van een hapje en drankje kunt u alle
aanwezigen gelukwensen.
Koffie en thee zijn gratis en u krijgt ook nog 1 consumptie aangeboden.
De hapjes zijn natuurlijk ook gratis.
Tot 8 januari 2017.

Waar: ’t Oude raadhuis, ’t Hofke 15
Wanneer: ’s zondagsmiddags tussen 13.30-16.30 uur
Voor meer informatie: M ia Smits,
telefoonnr: 040-281 16 55
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DE KREAKIDS VIEREN FEEST
Al 10 jaar Kreakids
Dat gaan we vieren!
Op zaterdag 28 januari 2017 organiseren we
voor alle kinderen
leuke workshops in ‘t Oude Raadhuis

WORKSHOP KERST- OF HERFSTKRANSEN
MAKEN
Op dinsdagmiddag 13 december, om 14.00 uur,
biedt Werkgroep ’t Uitje, in ’t Oude Raadhuis voor
alle belangstellenden een workshop kerst- of
herfstkransen maken aan.
Iedereen die hier aan mee wil doen, kan zich aanmelden bij de beheerder.

Heb je zin om te kleien, schilderen, vilten, timmeren of
versieren van cup cakes?
De kosten voor deze workshop bedragen € 3,50.
Te voldoen bij aanmelding!

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Kanarie
Ben je nieuwsgierig geworden, noteer dan alvast
28 januari 2017 in jouw agenda.

Hij beheerst het muzikale wel en wee
en zingt met veel bombarie
en vraagt de partituur een hoge C
geen nood ook dat… Kan arie.

De toegang is gratis

KERSTCONCERT
OMA’S AAN DE TOP
Vrijdagmiddag 16 december van 14.00 tot 16.30 uur
in ’t Oude Raadhuis.
Entree gratis!
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IMPRESSIES VAN DDW OP SECTIE C
Op het voormalige terrein van Stork aan de Daalakkersweg bruiste het tijdens de Dutch Design Week van activiteiten. Veel ontwerpers presenteerden hun producten
in de verschillende hallen. Met een antieke touringcar
en ludieke taxi’s werden de bezoekers vanuit de stad
naar sectie C vervoerd. Ook met beschikbaar gestelde
fietsen reden designliefhebbers richting Tongelre. Veel
reuring in deze week maakte het heel gezellig in de
stad en Tongelre plukte er een flinke graan van mee.
Buurtbewoners kregen op een van de avonden een gratis rondleiding als genoegdoening voor de eventuele
ondervonden overlast. Veel mensen maakten daar
dankbaar gebruik van en zij genoten van het diverse
aanbod aan ontwerpen. In de avonduren werden de
vuurkorven aangestoken en was er hier en daar muziek
te horen. Je kunt trouwens ook nu dagelijks gewoon bij
sectie C binnenlopen. De ontwerpers waarderen de belangstelling van de bezoekers. Op het terrein bevindt
zich een lunchcafé waar je geregeld kunt lunchen en
waar je ook een gesprekje kunt aanknopen met een
ontwerper.
Ans Verheijen

Foto’s boven: Mini ‘clay’ interieur gebruikt voor animatiefilmpje van ontwerper Maarten Baas .

Foto’s boven: Ontwerpen van Nacho Carbonell (deze kunstenaar exposeerde
de afgelopen zomer in het Stedelijk museum van Den Bosch).
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Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

of te overwinteren. Een hoekje in de
tuin dat u met rust laat en waar u
takken en bladeren opstapelt, is ideaal voor egels en amfibieën. Hier
voelen ze zich veilig en voldoende
beschut voor winterse koude. Ook
houtstapels, stapelmuren en composthopen zijn geschikt. Laat het
afgevallen blad in de winter liggen
en knip stengels van uitgebloeide
planten niet af, deze zijn van belang
voor het overwinteren van allerlei
insectensoorten. Nestkasten en insectenhotels vormen een mooie aanvulling op het aanbod van schuilplaatsen.

insecten vaak interessanter dan exotische plantensoorten.

Een poel, een vijver of ander waterelement zorgen voor drinkwater en
Wie huisvesting biedt, moet natuur- verkoeling. Kikkers, salamanders en
vele insecten zullen snel hun thuis
lijk ook voor een ontbijtje zorgen.
vinden in helder stilstaand water
Heeft u fruitbomen? Laat dan wat
Er zijn in Nederland meer tuinen dan gevallen fruit liggen. Een appel
met een rijke beplanting. Zorg voor
natuurgebieden. Veel dieren zijn
wordt door veel dieren gewaardeerd. niet te steile oevers zodat dieren
daarom voor huisvesting en voedsel Besdragende struiken, zoals meimakkelijk in en uit het water kunnen
afhankelijk van onze tuinen. Groene doorn, vlier en krent zijn geliefd bij
komen en een ondiep gedeelte
tuinen zijn bovendien ook een welvogels. Vlinders, bijen, hommels en waarin vogels kunnen badderen.
kome pleisterplaats voor dieren op
andere insecten vinden hun voedsel Weinig plek? Ook een vogeldrinkbad
doorreis. Hieronder vindt u enkele
doet al wonderen.
in bloeiende planten. Zorg er daartips voor een tuin vol leven.
om voor dat er het hele jaar door
bloeiende planten in uw tuin te vinDe meeste dieren houden van een
beschutte ruimte om te overnachten den zijn. Inheemse planten zijn voor

DIEREN IN DE TUIN

giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms STOPMS
naar 4333 en doneer eenmalig €2.
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds! Kijk op
de website www.mscollecte.nl voor meer informatie
over de MS Collecteweek.
Samen maken we ons sterk tegen MS!

MAAK JE STERK TEGEN MS
MS Collecteweek 21-26 november
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS
Fonds de landelijke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar
gaan er weer duizenden collectanten met een
collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor
mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS
is nog veel onbekend. Zo weten we nog niet waardoor
MS veroorzaakt wordt en hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron van inkomsten voor
het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies
en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften.
Met de opbrengst van de collecte kunnen we investeren
in het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS
te genezen.

Maak je ook sterk tegen MS
Geef aan de collectant van het Nationaal MS Fonds.
Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De collectant
van het Nationaal MS Fonds is te herkennen aan de
collectebus met het oranje vlinderlogo. Collectant
gemist? Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online.
Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op

OOGARTS RADEMAKER IN MACULA-CAFÉ
Dinsdag 29 november is er weer het maandelijkse
Macula-café voor mensen met de oogaandoening
MaculaDegeneratie.
Deze middag komt dokter R. Rademaker, oogarts in het
Catharinaziekenhuis in Eindhoven, ons weer bijpraten
over de laatste stand van MD-zaken. U bent in de gelegenheid om vooraf schriftelijke vragen bij ons in te dienen. De oogarts zal die na zijn voordracht proberen te
beantwoorden.
Locatie : Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).
Van 14.00-16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.
De toegang is gratis.
Informatie: Lia Gelten 040-2833448 of Mieke Gruintjes
040-2489382.
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Kerkdiensten Eindhoven-Zuid

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
zondag 4 december
10.00 uur
zondag 11 december
09.00 uur
zondag 18 december
10.00 uur
zaterdag 24 december 19.00 uur
zaterdag 24 december 22.00 uur
zondag 25 december
10.00 uur
zondag 1 januari
10.00 uur

dominee Tineke Boekenstijn
dominee Elbert Grosheide
dominee Peter Janssen
Kinderkerstfeest
dominee Elbert Grosheide
dominee Tineke Boekenstijn
dominee Tineke Boekenstijn

Avondmaal
Adventsontbijt en Jeugdkerk

Kerstnachtdienst
Kerstmis, Avondmaal

Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Instuif – inloopmorgen elke 1e en 3e woensdag van de maand
Iedereen is welkom voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje, of een kort gesprek over een thema. Het is
allemaal 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 een stelling.
Lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee en krijgt een kopje soep’.
13.00 uur: einde.
Adventsontbijt 11 december
De derde zondag van advent wordt ook wel Gaudete genoemd: Verheugt u. Verheugen doen we ons op die dag
als we als wijkgemeente Zuid met elkaar het adventsontbijt mogen 'vieren'. De dienst begint dan al om 9 uur
met eerst een ontbijt en aansluitend de kerstdienst.
De jeugdkerkers zijn aanwezig en zullen zich van hun beste kant laten zien door te helpen bij het ontbijt; ook
zijn er veel kinderen omdat er nog geoefend moet worden voor het kinderkerstfeest. Samen met de kinderen
hebben we een feestelijke afsluiting van de dienst. Opgeven voor het ontbijt is praktisch voor de organisatie, dan
weten we hoeveel borden we neer moeten zetten. Opgeven kan via email: adventsontbijt@gmail.com of bij Ans
Feenstra tel. 040 2117735.
Kerstnachtdienst
In de kerstnacht 24 december is om 22.00 uur een dienst waarin Kleinvocaal haar medewerking verleent met
mooie kerstliederen.
Actuele informatie over programma en activiteiten kunt u vinden op
https://www.pkn-eindhoven.nl/eindhoven-zuid-bezinning/algemeen.
Wilt u meer weten of heeft u vragen, neem dan contact op met
Jaap of Linda Stooker, telefoon 040 2814734, of j.stooker@onsneteindhoven.nl.

HALLOWEEN OP ‘T HOFKE

Advertentie

Hierbij laten we jullie weten dat Halloween door de
kinderen van 't Hofke goed gevierd is.
De kinderen verkleed als spook, heks of monster
mochten aanbellen bij de mensen waar een affiche
op het raam
hing.
Daar kregen ze
wat snoepgoed
uitgedeeld. Een
leuke 'traditie',
die in ere gehouden mag
worden.

Inboedelprobleem?
Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het
leegruimen van woningen, schuren en garages.
Bijvoorbeeld na overlijden of bij
verhuizing.
Voor meer informatie of een afspraak bel
vrijblijvend naar:
J. Swinkels 06-13282524
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MOMENTEN MET
,

ziel

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

EN

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.
Wij zijn op zoek naar kosters en lectoren (m/v).
Aanmelden via het KWC. Geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur.



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
Uitvaarten:
30 september: Gündelinde van Gestel – Grafmüller
08 oktober: Noud Pruijmboom

Dopen:
16 oktober 2016: Luuk van den Burg en Trevor van
Poppel

IN DE KLOMP OF ONDER
DE KERSTBOOM
Door Wim van de Wiel
Met de feesten van Sint en
kerst in het vooruitzicht wil ik
eerst een bijbeltekst uit Mattheüs, hoofdstuk 7 aanhalen:
“Ieder die vraagt, krijgt, en wie
zoekt, vindt.
Is er soms iemand die zijn zoon
een steen geeft, wanneer hij om
brood vraagt, of een slang als hij
om een vis vraagt?
Dus behandel de mensen zoals je
wilt dat zij jou behandelen.”

vriendinnen met het feest van Sint
en Piet in de klomp, of straks met
kerst onder de boom? Waarmee
kun jij deze mensen of naasten
echt verrassen of blij maken?
Of, wat zou jijzelf graag wensen en
ontvangen?
Elk mens
heeft zo
zijn eigen
wensen
en verlangens.
Folders,
winkels
en websites prijzen zoveel aan:
kleding,
sieraden,
de nieuwste tablet of mobiele telefoon; met het nieuwste hebbeding
scoor je altijd, zegt men.

je tegelijkertijd een tekort
hebt: Aandacht en tijd.
Misschien kun je eens doen wat je
eigenlijk al zo lang van plan bent
en waar je niet aan toekomt. Ik
geef je zomaar een paar ideeën:
Spreek een bezoek af met een
vriend(in) of kennis, die je al jaren
niet meer gezien of gesproken
hebt.

Overigens kun je bij jouw geschenk
of aardigheidje veel zeggen met
een begeleidend verhaal of gedicht,
immers daar leg je je eigen gedachten en gevoelens in.
Voor kinderen en de jeugd zul je
vast wel leuke en passende cadeaus bedenken, maar wat leg je
voor de jongvolwassenen, voor je
partner, voor je ouders, familieleden, bekenden, vrienden of

Toch denk ik nog een beetje
verder …..
Prachtig is het om dat te geven
en te ontvangen waarvan je
handen vol zijn, maar waaraan
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Ga ‘ns naar een oom of oudtante
die alleen zit, neem het fotoalbum
van jullie ‘thuis’ mee (geen mobieltje), buurt en kijk samen met hen
terug.

Schrijf nu wat minder kerstkaarten
en verras elkaar per telefoon; vertel
maar over wat jou de laatste jaren
overkomen is en vooral luister naar
het verhaal van de ander, zoals je
vroeger deed.
Loop ‘ns binnen bij die broer of zus,
van wie je het gevoel hebt dat je
elkaar uit het oog dreigt te verliezen.
Neem de ander weer `ns mee voor
een wekelijkse of maandelijkse wandeling over de hei, door de Bogten
of Doe ‘ns de Dommel. Je knapt er
samen van op.
Pak de auto en rijd door de Peel, of
naar Zuid-Limburg, eet samen op
een bankje een paar broodjes. Het
geeft rust en goeie praat.
Ga terug naar één van die plekken
of uitzichten waar jullie samen zo
van genoten hebben en tot rust
konden komen.
Leg in de klomp of onder de kerstboom gewoon een kaart met een
‘eigen geschreven tegoedbon’.

certen gegeven in ongeveer alle
landen van Europa. In de meeste
gevallen worden we meteen voor
een volgende gelegenheid uitgenodigd.

Alle bandleden komen uit bekende
Jazz-Orkesten in Nederland,
waaronder de beroemde en legenKruip ‘ns in de huid van een ander
darische Ted Easton Jazz Band uit
en vraag je af waarmee jij hem of
Den Haag-Scheveningen. De meeste
haar echt kunt verrassen en blij ma- DAS -leden speelden samen in deze
ken: Dan geef jij waarschijnlijk dat- band in de Ted Easton Jazz Club
gene, wat je zelf het liefst zou ontmet bekende Jazz-grootheden uit de
vangen, namelijk een beetje tijd en USA.
aandacht.
Met aanstekelijke inzet leveren de
bandleden een zeer gevarieerd repertoire: New Orleans, Dixieland,
Blues, Chicagostijl, Mainstream,
Swing, Close Harmony Singing, Boogie Woogie, enz. Uiteraard beïnvloed
door de eerste NO -musici George
Lewis, Buddy Bolden, Bunk Johnson,
Jerry Roll Morton, Louis Armstrong,
Benny Goodman, Duke Ellington,
Fats Waller, Eddie Condon en andere grootheden.

EINDHOVENSE
JAZZCLUB OSJE

Zondag 18 december 2016 in ‘De Mede door de interessant gearranRonde’, Tongelresestraat 146,
geerde ‘jazz standards’, en de hoge
Eindhoven
kwalitatieve muzikale conceptie van
de bandleden, heeft de band zijn
van 14:00 uur tot 17:00 uur.
eigen karakteristieke ‘sound’ ontwikEntree € 5,keld.

The Dutch All Stars Band

Bezetting:
Kuuk Griep - slagwerk
Jacques Kingma - contrabas
Pim Hogervorst - banjo
Henk van Muijen - trombone, vocals
Hans Verheul - klarinet, saxen
Frans van Wasbeek - trompet, vocals en bandleader.

Een nieuw gevestigde
tandartspraktijk in Tongelre neemt
nog nieuwe patiënten aan. Zeer
flexibele openingstijden.
De tandarts is tevens goed in
omgang met angstpatiënten,
kinderen en bejaarden.
Voor cosmetische behandelingen
zoals bleken van uw tanden of
facings plaatsten, bent u bij deze
praktijk op het goede adres.

Meld je snel aan!
Om de kwaliteit en daarmee de conEindhovense Tandartspraktijk
tinuïteit van het orkest te waarborDe band ontstond in het jaar 2000
Insulindelaan 120
gen, wordt ieder jaar weer opnieuw
als een gelegenheidsformatie voor
5613BT
Eindhoven
een concertprogramma voor het
een concerttour naar Polen. Om
040 750 5233
volgende
seizoen
gemaakt,
met
publiciteitsredenen werd deze, wat
info@eindhovensetandartspraktijk.nl
zorgvuldig uitgekozen en gearranarrogante, naam gekozen, die na
www.eindhovensetandartspraktijk.nl
deze tournee is gebleven. Sindsdien geerde muziekstukken uit ons uitgewerden op verschillende Jazz Festi- breide bandrepertoire.
Openingstijden
vals, in Jazz Clubs en bij andere culMa t/m vrij: 9.00 uur tot 21.00 uur
turele evenementen bezielende conZaterdag: 9.00 uur tot 17.30 uur
The Dutch All Stars Jazz Band
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Rondom de
Wasvenboerderij
ACTIVITEITEN IN EN
RONDOM DE WASVENBOERDERIJ
De feestdagen komen er aan en dat
is te lezen in deze nieuwsbrief! Er
zijn vele activiteiten voor Sint en
voor kerst. Ook de winkel en de
gasterij zijn in die feeststemming.
Met kerst kunt u op zondag 25 en
maandag 26 december genieten
van een kerstdiner. Op maandag is
er ook een kerstlunch cq -brunch.
Kijk op de site voor meer informatie en wij zien u graag bij één van
de activiteiten.
Expositie: Glaskunst van Nelleke en Henry Helmich
Nelleke en Henry Helmich werken
met glas: dit stelt ze in staat onze
verbeelding waar te maken. Nelleke benut daarbij volledig de transparantie van het glas en maakt zo
de kleuren van haar verbeelding
waar. Kleuren kunnen heel uitbundig zijn, maar ook erg ingetogen.
Nelleke weet goed te spelen met
die kleuren en verheft het glasfusen tot een w aar kleurenpalet.

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
Expo: Glaskunst van Nelleke
en Henry Helmich

Tot 4 december op De Overloop

Pieten bakken ze bruin

19 november, 13:00 uur in De Kas

Natuurthema-avond jeugd:
Uilen

25 november, 19:00 uur in De Schop

Kerstmarkt

10 december 13:00 tot 17:30 uur Wasven

Workshop Kerstversieringen
maken

14 december, 14:00 uur in De Kas

Kerstdiner en –brunch

25 december om 16:00 en 19:00 uur, 26
december lunch en diner om 19:00 uur bij
De Gasterij

Henry houdt juist van harde en niet
transparante kleuren en maakt
prachtige wandobjecten en schalen
die een verrijking zijn van het interieur. Een schaal, theelichthouder
of glasplaat is altijd een genot om
naar te kijken.
Wat zij sinds een paar jaar ook maken, zijn kleine glazen hangers.
Elke hanger is uniek en exclusief.
Misschien een leuk idee om met
Sinterklaas of kerst aan iemand
cadeau te doen. Ter gelegenheid
van de expositie worden de hangers aangeboden voor een prijs
van € 6,- waarvan € 2,- naar de
stichting Wasvenboerderij gaat.
U bent van harte welkom om tot 4
december een kijkje te komen nemen op de Overloop van de boerderij waar de glaswerken te zien
zijn.
Veldschuur
Heeft u de veldschuur al zien staan
op de Vrije Akker? Wij zijn er erg
trots op!

te toespraak van Alfred van Kempen.

Het dak wordt geplaatst.
Met dit project doen wij mee aan
Kern met Pit, u kunt op ons stemmen via www.kernmetpit.nl.
Kom vooral kijken of dit uw stem
verdient!
Pieten bakken ze bruin
Op zaterdag 19 november brengt
Sinterklaas een bezoek aan de
Wasvenboerderij. Het wordt een
gezellige Pieten smul- & doemiddag voor kinderen van 4 tot 8
jaar én hun (groot)ouders. Er zijn
diverse pietactiviteiten waarbij de
kinderen verschillende smul- en
doe-opdrachten uitvoeren.
De kosten zijn € 4,- per kind. Aanmelden kan ter plaatse van 13.00 13.30 uur in de kas, naast de bakkerij.
Natuurthema-avond jeugd: De
uilen van Nederland

September 2016, het historische geraamte.
Zaterdag 5 november is de Veldschuur feestelijk geopend door
Toos Vermeulen, voormalige buurvrouw van de Veldschuur in Bavel
en door Eef Klaassens, na een kor-
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Op deze avond gaan we kennis maken met uilen, van heel dichtbij!
Welke uilen leven hier in de buurt?
Hoe oud worden ze? Wat eten ze?
En wat zit er in een uilenbraakbal?
Heel veel vragen waar we een ant-

woord op krijgen. Wil jij het weten?
Kom dan ook naar deze natuurthema-avond.

zijn mogelijk. De prijzen beginnen
al bij € 7,50. Meer informatie kunt

meerdere mooie creaties maken
voor de komende kerst.

LEZING EN GESPREK MET:
JAN-HENDRIK BAKKER OVER:
STILTE
Op zondag 27 november van
10.30 tot 12.30 uur in De Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632
KB, Eindhoven.
We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Het is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar. De entree is € 2,00.
Kerstexpositie en Kerststal

u krijgen in de winkel van het Wasven.
Kerstmarkt
Op zaterdag 10 december vindt
weer de leukste en gezelligste
kerstmarkt van Tongelre plaats bij
het Wasven. Er zijn vele kramen
waar mensen uit de wijk hun hobby’s laten zien en waar u zelfgemaakte producten kunt kopen. Dit
jaar hebben we ook veel muziek.
Het Oude Raadhuis en het Wasven
nodigen u van harte uit om naar
deze markt te komen. De markt is
van 13:00 tot 17:30 uur op het
Wasventerrein.
Workshop kerstversieringen
maken

In december is er weer een speciale
kerstexpositie op de Overloop. Kinderen van basisschool de
Boschakker maken tekeningen met
als thema kerst en winter. Deelnemers van het Wasven maken een
wel heel speciaal engeltje: met hun
eigen foto! Ook kunt u in de Schop
de kerststal bekijken.
Kerstpakketten
Op zoek naar een origineel cadeau?
Denk eens aan een kerstpakket van
het Wasven! De kerstpakketten zijn
feestelijk en met bijzondere producten gevuld. Denk hierbij aan
producten uit onze eigen tuinderij,
koffiebranderij, bakkerij en andere
streekproducten. De pakketten worden met zorg en liefde gemaakt en
samengesteld door de zorg, begeleiders en vakpersoneel. Er zijn bijvoorbeeld gelukspakketjes waarin
koekjes zitten, een geluksboekje,
chocolade en een flesje sap. Maar
ook een bijen- of een tuinpakket

Met kerst willen we allemaal wat
extra`s doen voor de aankleding
van ons huis. Een kerstboom met
lampjes, kaarsjes branden en een
tafel mooi gedekt voor het diner. En
op die tafel kun je kerstversieringen
aanbrengen zoals een kerststuk of
een ander soort ornament.
De natuurwerkgroep organiseert
een kerstworkshop, zodat je zelf,
eventueel met onze deskundige
hulp, kerstversieringen kunt maken.
Wij zorgen voor allerlei verschillende soorten groen en natuurlijke materialen. Zelf moet je zorgen voor
bakjes of iets anders om de versieringen of kerststukjes in of op te
kunnen maken.
De workshop is op 14 december in
de Kas en begint om 19.00 uur
(einde 22.00 uur). De deelname
kost € 10,00 inclusief koffie of thee
met iets lekkers.
Wil je deelnemen? Geef het even
door via
natuurwerkgroep@wasven.nl of op
06 1117 8637, dan gaan we één of
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Jan-Hendrik Bakker

Het moderne leven stelt zijn eisen:
je moet vrij zijn, en authentiek, en
heel veel vrienden hebben. Zo zitten wij in een keurslijf. Kijkend naar
belangrijke filosofen en schrijvers
pleit Jan-Hendrik Bakker voor een
herwaardering van de afzondering
en de stilte. Een vitaal soort individualisme is goed voor de aarde,
voor de samenleving, en zeker ook
voor de mens zelf.
Jan-Hendrik Bakker (1953) studeerde filosofie, psychologie en literatuur in Leiden en Rotterdam. Is auteur, docent en journalist. Gepromoveerd in de wijsbegeerte aan de
Erasmus Universiteit. Ook violist,
actief in de stadslandbouw en eigen
tuin.
De toegang is gratis, er is een collecte voor de kosten. Die kosten
zijn rond €5,- p/p.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl
voor een route beschrijving en de
parkeerplaatsen bij Eckartdal.

Dahliaclub St. Martinus
Helaas loopt het seizoen af en moeten wij onze tuin
gaan opruimen en de knollen gaan rooien. De knollen
gaan we vorstvrij bewaren. In de maand februari gaan
we stekken van de mooiste soorten dahlia’s.
We zullen dit jaar ook veel nieuwe knollen bij moeten
kopen omdat er in het voorjaar veel zijn verrot. Natuurlijk gaan we proberen er weer nieuwe soorten bij te
kopen zodat we volgend jaar weer een veelkleurig assortiment hebben.

Archipel Dommelhoef
Parklaan 97
5613 BC Eindhoven

GEZOCHT! VRIJWILLIGER DIE CLIËNTEN VAN A
NAAR B BRENGT!
Je haalt en brengt de cliënten volgens een schema van
en naar de fysiotherapiezaal.
Het betreft mensen met een lichamelijke beperking,
veelal rolstoelafhankelijk, soms in combinatie met hersenletsel.
Je bent communicatief vaardig, maakt gemakkelijk
contact. Je moet fysiek in staat zijn een rolstoel te duwen en veel afstanden binnenshuis kunnen lopen.
Werkdag in overleg, werktijden 09.00-12.30 uur en/of
13.00-16.00 uur.

Door het natte voorjaar zijn we genoodzaakt geweest
andere bloemen in de tuin te planten en dat zijn chrysanten geworden, deze staan nog steeds te bloeien,
degene die hier nog bloemen van wil hebben, kunnen
deze nog komen halen op de tuin. Iedere zaterdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur is onze tuin tot eind
november open.

Dommelhoef biedt gespecialiseerde verpleeghuiszorg
aan voor cliënten met een lichamelijke beperking of
aandoening, zoals hersenletsel (CVA of ongeval), spierziektes of aandoeningen aan het zenuwstelsel (ziekte
van Huntington, Multiple Sclerose en Parkinson), en
mensen die willen revalideren.
Wat bieden wij?
Wij bieden je een vergoeding reiskosten, een persoonlijke WA- en ongevallenverzekering, een vrijwilligersovereenkomst met daarin alle gemaakte afspraken en,
indien nodig, bijscholing(en).

Vriendelijke bloemengroet,

Overige informatie of direct reageren?

Bestuur dahliaclub Sint Martinus.

Voor meer informatie, of om een afspraak te maken
voor een oriënterend gesprek, kun je contact opnemen
met Marika Bergmans, ondersteuning fysiotherapie of
Annemieke Ridder, coördinator vrijwilligerswerk, te bereiken via telefoonnummer 040-2610111.
Je kunt ook je telefoonnummer achterlaten bij de infobalie zodat je teruggebeld kunt worden.
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KERSTMIS BIJ ORKA
OPROEP OPROEP OPROEP
Op 18 december zal er een kerstmarkt plaatsvinden bij Orka van
14:00 – 18:00 uur en wij zijn op
zoek naar bedrijven en/of particulieren die graag een kraam willen bezetten. De kosten voor het huren
Op woensdagavond 21 december
van een kraam zijn € 20,00.
2016 is het weer tijd voor het kerstGraag bij opgave doorgeven wat je
concert van het Eindhovens MuziekOok dit jaar zal Sinterklaas actiwilt verkopen, aangezien we geen
collectief. We zijn weer te gast in de
viteitencentrum Orka bezoeken
rommelmarkt willen, zullen we voor- Martinuskerk aan ’t Hofke in Tongelen dat zal gebeuren op zondag 4
af bekijken of de verkoop van de
re, Eindhoven.
december tussen 13:00 en 15:00
artikelen past op onze kerstmarkt.
uur.
De kerk is vanaf 19.00 uur open en
Opgeven kan via mail:
om 19.30 uur starten we met ons
concert.
info@orkacentrum.nl. Even bij onderwerp aangeven ‘kerstmarkt’ of
Dit jaar brengen we een afwisselend
telefonisch (liefst na 17:00 uur belprogramma met een mengeling van
len) op 06-53797337.
klassieke en moderne muziek waarmee iedereen zeker in de kerstsfeer
Ook willen wij die dag in ons pand
komt. We spelen muziek uit The Poeen kerststallen expositie inrichten
lar Express en Frozen, maar ook uit
en zijn we op zoek naar verschillende musical Elisabeth en muziek van
de kerststallen die we voor één dag
Bach. De zang wordt verzorgd door
mogen lenen. Kerststallen in alle
Els van der Waard en Betty Schuersoorten, maten en kleuren zijn welmans. Een heel speciaal onderdeel
kom.
wordt de bijdrage van de samenspelgroep (onze leerlingen). Samen
met het orkest gaan ze een aantal
kerstliederen spelen, die iedereen
mee kan en mag zingen.

KOM SAMEN MET HET
EINDHOVENS MUZIEKCOLLECTIEF IN KERSTSFEER!

SINTERKLAAS BIJ ORKA

Iedereen is van harte welkom.
Graag tot 21 december a.s. De toegang is gratis.
Na de expositie kunnen deze dan
Aanmelden kan tot en met vrijdag
ook weer opgehaald worden. Hier
26 november.
zullen we bij het aanleveren ook diKosten hiervoor zijn € 2,00 per kind. rect een afspraak over maken.
Graag een korte omschrijving van
het kind met naam + achternaam,
leeftijd, welke groep en een leuke
tekening voor Sinterklaas. Dit aanleveren tegelijk met betaling uiterlijk
op vrijdag 26 november.

Als u een kerststal hebt die wij mogen lenen horen wij dat graag via
mail: Info@orkacentrum.nl; bij onderwerp graag ‘kerststal’ vermelden
of telefonisch (liefst na 17:00 uur
bellen) op 06-53797337.

Dit kan op dinsdag, woensdag en
donderdag tussen 9:30 en 16:00 uur
bij onze stagiaires of op dinsdagavond tussen 19:15 en 22:00 uur.

Binnen bij de kerstboom en ons Dickens decor genieten van heerlijke
Glühwein, een lekker kopje erwtensoep, gezellige livemuziek en alles in
kerstsfeer. Verder zal ook de Kerstman niet ontbreken die de gehele
middag aanwezig zal zijn en waarmee de kinderen op de foto kunnen.
Ook is de slaapkamer van de Kerstman, zoals voorgaande jaren, te
zien.

Neem voor meer informatie contact
op via bestuur@eindhovensmuziekcollectief.nl

Solist kerstconcert
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THEATERUITVOERING
‘BESLIST.’ VAN PROJECTKOOR
WERK IN UITVOERING
Het idee van dit theaterstuk is
na een repetitie ontstaan bij de
bar in het Wijkcentrum ‘t Oude
Raadhuis.
Met medewerking van:
Regisseur: Jenneke Wouters
Dirigent: Elise Colen-Claas
Choreograaf: Claudy Claus
Bandleider: Johan Snijders
Na ruim anderhalf jaar repeteren
stond Projectkoor Werk in Uitvoering, met een theatervoorstelling
‘Beslist.’ op de planken in Pand P,
voormalig Plaza Futura.
Een groot gezelschap van amateurs
uit Tongelre en omgeving.
Het verhaal
Als het over de naam ‘Beslist.’ gaat,
bestaat het leven uit het nemen
van beslissingen elke dag weer, dat
kwam op het toneel sterk naar voren.
Het verhaal speelt zich af in Eindhoven. Oma Trui, die vroeger
dienstmeisje was bij de familie Fritsen, is overleden. Ze laat een dagboek achter voor haar kleindochter
Tessa. Als Tessa voorleest uit het
dagboek, is haar oma op dat moment aanwezig en zit in haar nachtjapon in haar dagboek te schrijven.
Het publiek in de zaal kan via het
beeldscherm meelezen wat er in
het dagboek staat. Tussen het lezen door komt het koor op het toneel en zingt een lied wat overeenkomt met het leven van Trui uit
haar tijd. De rode draad in het verhaal, is een familiegeheim. Wie
heeft ze niet! Ook oma Trui heeft
haar geheim dat ze nooit heeft
prijsgegeven.
In verwachting
Tijdens het lezen komt Tessa er
achter dat haar oma tijdens de be-

vrijding een korte relatie heeft gehad met een Amerikaan. Op het
scherm worden de beelden uit WO
II geprojecteerd met uiteindelijk de
bevrijding. Een klein gedeelte van
het koor, verkleed als Amerikaanse
militairen, wordt begroet door de
bevolking van Eindhoven. Trui raakt
door deze opwinding bevriend met
een Amerikaan en raakt in verwachting.

wassen en raakt in verwachting.
Tessa heeft het BOM virus van haar
moeder overgenomen. Ondertussen
hebben, tijdens het spel, de mobieltjes de wereld veroverd. Via het
keyboard hoort men een bekend
telefoongerinkel uit de jaren tachtig
en het gerinkel past zich verder aan
naar deze tijd. Er wordt veel heen
en weer met de familie getelefoneerd, wat het zo komisch maakt.

“Ook oma Trui heeft
haar geheim dat ze nooit
heeft prijsgegeven.”

En dan, na ruim twaalf jaar komt
Tessa haar oude liefde, de vader
van haar dochter die in Zweden
woont, tegen. Ze besluit om bij
hem te blijven en mee te gaan naar
Zweden. Vele koffers worden gepakt en staan klaar voor vertrek.
Het afscheid is daar. Op het scherm
verschijnt een afbeelding van Eindhoven Airport. Het geluid van de
motoren van het vliegtuig bulderen
door het theater. Met een vaarwellied van het koor, begeleid door
een snikkende gitaarsolo op de
achtergrond, eindigt het verhaal
van: ‘Beslist.’.

Ze was in haar tijd vrij modern en
wilde zonder haar vriend, die in
kamp Vught verblijft, het kind zelf
opvoeden. Dan komt haar vriend
weer thuis. Omdat het kind niet
van hem is, is de confrontatie tussen het stel heftig. Toch is zijn liefde voor Trui groot. Men besluit om
het kind dan samen op te voeden.
Andere tijden breken aan. Het verwisselen van kleding gaat vrij snel.
Iedere tijd heeft zijn eigen stijl van
kleding. De live muziek speelt
vloeiend mee met het zingende
gezelschap. Zeker de jaren zestig
waren zowel voor jong en oud de
mooiste jaren van de vorige eeuw.
Ook de jaren zeventig kwamen
voorbij met: Baas in Eigen Buik,
The Flower Power en natuurlijk de
BOM moeder. De dochter van Trui
raakt in deze tijd van vrije seks in
verwachting en heeft gekozen om
een BOM moeder te worden. Haar
vriend vindt het maar niets. Een
kind heeft een vader nodig. Na veel
gepraat, kiest ze toch voor haar
partner. Jaren verstrijken, haar
dochter Tessa is ondertussen vol-
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Alle lof voor heel de cast die dit
spektakel tot een succes heeft gebracht.

overheen.
Sluit af met een laagje aardappelen.

De
Tongelrese
Keuken

3) Los de bouillonblokjes op in 750 ml heet water.
Giet dat met de wijn over de ingrediënten in de
pan.
Zet de pan in een voorverwarmde oven ( elektrisch
200º of hete lucht 175º) en laat het gerecht 2 uur
en 15 minuten garen met de deksel op de pan.
4) Haal het deksel van de pan.
Verdeel de vlokjes boter over de aardappelen en
strooi de rest van de tijm over het gerecht.
Laat het ovenpannetje nog 45 minuten bij gelijke
temperatuur doorgaren.

Recept van de maand november:
ELZASSER OVENPANNETJE
Samengesteld door Clasine Batenburg en
Jack Hanssen

Serveer her gerecht met een toefje crème fraîche.

Warm aanbevolen. Een heerlijk gerecht voor koude
dagen.

Je kunt voor het vlees ook procureur gebruiken. Malser
en geen bot in het vlees.

Aardappelen en lekker veel uien en wortelen komen
samen met ribkarbonade en metworst in één pan.
Gesmoord in de oven met witte wijn krijgt het die typische smaak van de Elzas.

Mocht er nog wat overblijven van het gerecht, dan kun
je het vocht eventueel met vlees en groenten pureren.
Een voortreffelijke basis voor een soep.

Even wat werk maar het is smullen. Geniet !!!!

Ingrediënten voor 4 personen














Clasine en Jack

400 gram uien
1 kg aardappelen
750 gram wortelen
1 boerenmetworst (ca. 150 gr.)
400-500 gram ribkarbonade of varkenskotelet
1 bosje verse of 2 tl gedroogde tijm
1-2 el olie
1 laurierblaadje
2-4 bouillonblokjes ( rundvlees )
250 ml droge witte wijn. ( bv. Pinot Blanc )
ca. 2 el boter
150 ml crème fraîche
peper en zout

Bereiding
1) Pel de uien en snijd ze in ringen.
Schil en was de aardappelen en wortelen.
Snijd de aardappels, wortelen en metworst in plakjes.
Maak de ribkarbonade schoon en snijd hem in blokjes.
Was de tijm en trek de blaadjes van de takjes.
2) Verhit de olie in een grote ovenvaste pan met deksel.
Braad de ribkarbonade en de worst hierin stevig
aan.
Kruid het vlees met de peper, de helft van de tijm
en het laurierblaadje.
Maak afwisselende laagjes van de aardappelen,
uien en wortelen.
Strooi per laag telkens een beetje zout en peper
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KAPSALON THERA
VAN DER HEIJDEN
100 JAAR.

staan is achteruitgaan De 4e generatie werkt ook in de zaak. Romy
alweer 10 jaar als kapster en Esmay heeft sinds 1 jaar haar eigen
beautysalon, deze is achter de kapsalon gevestigd. Je kunt er terecht
voor schoonheidsbehandelingen en
body tanning. De vaste klantenkring komt voor een gedeelte van
buiten Tongelre. Veel klanten komen uit Woensel Nuenen, Geldrop,
Waalre en Best en zijn al jarenlang
vaste klant.

Verrassend vertelde een zeer
ondernemende Thera vol enthousiasme over het familiebedrijf dat al vier generaties letterlijk met de handen in het
haar zit. ‘
Opa is als barbier opgeleid in Antwerpen en werkte aanvankelijk in
een luxe kapsalon in Den Haag. In
Geldrop heeft hij toen coiffeur Nicolaas van der Heijden geopend. Nadat er brand was uitgebroken in zijn
kapperszaak is hij naar Tongelre
vertrokken. Na enig oponthoud is
opa aan de Koudenhovenseweg begonnen. Ondertussen was Gerard
zover dat hij ook het kappersvak in
is gegaan, maar dan wel in het damesvak. Samen met zijn vrouw
Thera heeft hij jaren de kapsalon op
de Koudenhovenseweg gedreven.
Gerard heeft 22 jaar een 2e kapsalon in Nuenen gerund en is daarna
teruggekomen in Tongelre. In de
tijd dat Gerard in Nuenen was zorgde zijn vrouw Thera dat kapsalon
Van der Heijden een begrip werd in
Eindhoven en omstreken. Thera
stond bekend als een vakvrouw in
kleuren en opsteken van haar. Veel
prominente klanten hebben bij haar
in de kappersstoel gezeten.
Nu is de zaak al weer ruim 22 jaar
gevestigd op ‘t Hofke tegenover
basisschool De Boog en in handen
van de 3e generatie Van der Heijden. Dochter Thera voert nu de leiding samen met een sterk team van
6 medewerkers. Om up to date te
blijven volgen we trainingen in
knippen, kleuren, haarverlengingen
en manicure (nagellakken). Wij
werken met hoogwaardige natuurlijke haarproducten voor het mooiste en beste resultaat. Regelmatig
hebben we leuke avonden met genodigde adviseurs. Het doel van
deze avonden is teambuilding voor
nu en voor de toekomst, want stil-

Bij modeshows van bekende couturiers in de Collse Hoeve en het Pullman hotel wordt de kapsalon van
Thera uitgenodigd om het haar van
de modellen te verzorgen. Daarnaast zijn er nog meer grotere en
kleinere events die Thera soms ook
zelf organiseert. Klanten kunnen
aanwezig zijn bij deze shows en
maken daar ook graag gebruik van.
De klant is koning is een gezegde
dat hier zeker geldt. Elke klant
krijgt ruim tijd toebedeeld en voelt
zich daardoor erg op haar/zijn gemak. Je haren worden met plezier
en aandacht gewassen en tevens
wordt de hoofdhuid uitgebreid gemasseerd. Puur verwennerij!
Behalve de mond tot mond reclame, is ook via Facebook en een eigen website de kapsalon ‘in de
lucht’, je kunt altijd online boeken
voor een behandeling via de website of facebook.
Zie:
www.kapsalontheravanderheijden.nl

Thera, Romy en Esmay.
Als sterkste punt van deze kapsalon
wordt door Thera de kwaliteit genoemd. Erkend door veel vakgenoten, want ze laten graag bij deze
kapsalon hun eigen haar verzorgen
en sturen klanten met lastige haarproblemen door naar de zaak op ’t
Hofke. “Het komt altijd goed” is het
motto dat past bij deze kapsalon:
er is een groot vertrouwen van de
klanten in de kwaliteit van de behandeling. Hetzelfde vertrouwen zie
je bij het personeel dat er in vele
gevallen al jarenlang werkt. De betrokkenheid binnen het familiebedrijf is groot: Thera’s ouders hebben tot op hoge leeftijd in de zaak
gewerkt en met veel plezier.

(momenteel wordt de website vernieuwd).
In ‘Bruist’, een promotieblad voor
lokale ondernemers, van oktober
2016, wordt reclame gemaakt voor
de eigen zaak, in dit geval natuurlijk de honderdjarige kapsalon Thera van der Heijden.
Zoals in een artikel eerder in dit
blad werd aangekondigd, was iedereen uitgenodigd om op zaterdag 5
november jl. te toasten op de honderdjarige. Dit jubileumfeest is een
groot succes geworden. We wensen
dit familiebedrijf nog een voorspoedige toekomst.
Aleks Veldhoen
Ans Verheijen

De kapsalon op ‘t Hofke.
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Tongelrese
Natuurwijzer
VLIEGT OP MET HOEKIGE VLEUGELS
Vorige maand zijn er weer heel veel vreemde vogels onze landgrenzen overgevlogen, op doortrek zoals dat heet, of om hier te overwinteren.
Er zijn natuurlijk ook heel veel vogels van hier
naar het zuiden gevlogen om daar te overleven,
met alle gevaren van dien
Wat me opviel was de houtsnip. Het ene jaar zie je er
niet een en het jaar erop kom je ze met regelmaat
tegen. Vooral onder de bomen in het bos zijn ze op
zoek naar insecten tussen de bladeren. Opvallen doen
ze niet, want hun schutkleur is fenomenaal!
De houtsnip is eigenlijk de steltloper van het bos.
Door zijn schutkleur blijft deze vogel net zolang zitten
totdat het gevaar echt te dichtbij komt en vliegt dan
op met zijn hoekige vleugels.
Als raamslachtoffer goed te bekijken
De houtsnip is ongeveer 36 cm groot.
In het broedseizoen baltsen de vogels en de rest van
het jaar leven ze onopvallend in het bos. Ze fourageren ook op natte weiden die extensief worden beheerd.
Daar eten ze wormen, sprinkhanen en andere
insecten.

The raamslachtoffer
Hun nest is simpel. Een kuiltje in de grond, vaak tegen
een stamvoet van een boom, met wat mos bekleed,
waar vier eieren in worden gelegd.
De broedtijd is 23 dagen en er wordt door het
vrouwtje gebroed.
De kuikens zijn nestvlieders. Dat wil zeggen dat ze net
als kippenkuikens het nest verlaten met de moeder en
al zelf kunnen eten.
Nu in het winterseizoen kun je ze dus aantreffen en
soms zelfs in je tuin, mits die natuurlijk is ingericht
met bomen en struiken.
Sinds 2002 mag er op deze vogel in Nederland niet
worden gejaagd.
De houtsnip is een vrij algemene inheemse soort en
wanneer deze in botsing komt met een ruit, kun je
hem pas goed bekijken, helaas dan wel als
raamslachtoffer.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

De houtsnip
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Jeugdhoek
Voor Tongelrese jongens en meisjes, die een centje
willen bijverdienen.

Hulp tegen een kleine vergoeding.
Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 jaar, ik heb al wat
ervaring met jonge kinderen. Ik ben een gezellig, rustig,
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de Mavo in het 3de
jaar.
Huisdieren zijn voor mij geen probleem. Graag zou ik
in overleg door de week en in het weekend kunnen oppassen.
Bel of WhatsAppt u mij op: 06-21347797

Heb je moeite met het maken van huiswerk, leren en/of
het begrijpen van de lesstof? Dan kan ik je vast helpen!
Ik ben Lisa de Beijer, 16 jaar en zit in 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.

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.

Beste Ouders,
Wilt u graag een keertje samen uit? Dan wil ik met veel
plezier op uw kind(eren) passen!
Mijn naam is Amber Nuijts, ik ben 16 jaar oud, zit in 5
vwo van het Lorentz Casimir Lyceum en woon in de
wijk Beauregard.
Ik ben dol op kinderen, de leeftijd maakt niet uit!
Gezellig knutselen, voorlezen en dan naar bed brengen,
dat doe ik allemaal met plezier.
En ik kan ook nog eens hele lekkere pannenkoeken bakken ;)
Bel mij op het nummer: 040-2110322
Of stuur een mailtje naar: a.nuijts@gmail.com.

Advertentie

Advertentie

DIEREN OPVANG PAUL
(D.O.P.)
Wordt uw huisdier u teveel?
Wij zijn er voor de opvang
van dieren, met uitzondering
van honden en katten, en
bieden ze weer te koop aan.
Ook voor tweedehands
kooien, voor advies en info,
kunt u bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671
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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

SI-gewrichtspijn
Klachten aan het sacro-iliacale gewricht
De sacro-iliacale gewrichten (SI-gewrichten) worden ook wel
de heiligbeen- of bekkengewrichten genoemd. Ze bevinden
zich links en rechts van het midden in de onderrug en vormen
de verbinding tussen het heiligbeen en de twee bekkenhelften.
Klachten aan het SI-gewricht geven pijn in de bilregio die kan
uitstralen naar het been.
De verbinding tussen het heiligbeen (sacrum) en een bekkenhelft (ilium) is erg stug. Dit is de reden waarom men zich lange
tijd afvroeg of we wel van gewrichten kunnen spreken. Ondanks de beperkte beweeglijkheid vindt er wel degelijk beweging plaats tussen deze verschillende botstukken.
Er wordt verondersteld dat er bij SI-klachten sprake kan zijn
van een gewrichtsblokkade, juist een verhoogde beweeglijkheid en/of letsel aan de gewrichtsbanden. Het klachtenbeeld
wordt ook wel samengevat onder de naam 'SI-syndroom'.
Oorzaak en ontstaan
Een val op de bil(len) is een veel voorkomende oorzaak van SI-pijn. De klachten kunnen ook door een verkeerde
draaibeweging in de rug ontstaan of door bijvoorbeeld in een kuiltje stappen of door het ‘vergeten’ van een
stoeprand. Andere factoren die kunnen resulteren in SI-pijn zijn infectie, maligniteit, zwangerschap en herhaaldelijke belaste bewegingen in het SI-gewricht (microtrauma). Regelmatig is er echter geen aanwijsbare oorzaak
te vinden en ontstaan de klachten spontaan.
Symptomen


Pijn in de onderrug en de bilregio; meestal iets van het midden



De pijn kan uitstralen door het bovenbeen, in sommige gevallen zelfs naar de lies en tot aan de voet



Klachten kunnen aanwezig zijn bij het staan, lopen, zitten, buigen en bij draaiende bewegingen



Directe druk op de banden van het SI-gewricht kan de klachten provoceren.

Diagnose
Er zijn verschillende tests ontwikkeld om aan te tonen dat de klachten daadwerkelijk uit deze SI- gewrichten komen, echter blijft dit erg lastig. Het verhaal van de patiënt en het lichamelijke onderzoek kunnen samen een redelijke inschatting van de oorzaak geven.
Behandeling en herstel
Een blokkering van het SI-gewricht kan met fysiotherapie of manuele therapie verholpen worden. Meestal wordt
het gewricht losgemaakt. Mobiliserende oefeningen kunnen ervoor zorgen dat de blokkade wegblijft. Voor meer
informatie en vragen hierover kunt u terecht bij de fysiotherapeut.
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Opa Bakkebaard is aan 't werken
En weet jij wel wat hij doet?
Hij speelt een spel.
Op de Xbox, op de Xbox,
Hij speelt een spel,
Zo speelt hij een spel.
De komende weken wordt er bij de kleuters gewerkt
aan het thema ‘jarig zijn’. En aangezien wij op z’n tijd
wel van een feestje houden, wordt dit vast een
geslaagd thema!
Om te beginnen gaan we op de eerste dag koekjes
bakken met z’n allen. Mmmmm….!
Heel veel groetjes,
De kleuters van Saltoschool ‘t Karregat

EXPOSITIE FOTOCLUB ‘T KARREGAT BIJ
TUINCENTRUM SOONTIËNS

BESTE MENSEN UIT DE WIJK,
Na een welverdiende zomervakantie hebben we er
inmiddels al weer een flink aantal weken op zitten. Er
wordt weer hard gewerkt op ’t Karregat!

19 T/M 26 NOVEMBER

De afgelopen weken hebben we bij de kleuters van ’t
Karregat gewerkt aan het thema ‘Je familie’ en ‘Opa
en oma’. Zo sloten we ook mooi aan bij de Kinderboekenweek.
We hebben in de klas gesproken over wie er bij je gezin en je familie hoort en we hebben werkjes gedaan
die bij het thema hoorden.
Ook hebben we met heel de school een viering gehouden.
Bij de kleuters werd o.a. een hippe versie van Opa
Bakkebaard gezongen.
Opa Bakkebaard heeft een huisje
En in dat huisje daar is het goed.
Opa Bakkebaard is aan 't werken
En weet jij wel wat hij doet?
Hij leest zijn mail,
Op een iPad, op een iPad,
Hij leest zijn mail,
Zo leest hij zijn mail
Opa Bakkebaard heeft een huisje
En in dat huisje daar is het goed.
Opa Bakkebaard is aan 't werken
En weet jij wel wat hij doet?
Hij stuurt een app,
Via WhatsApp, via WhatsApp,
Hij stuurt een app,
Zo stuurt hij een app.
Opa Bakkebaard heeft een huisje
En in dat huisje daar is het goed.
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Tech & Play Kids Festival
Bibliotheek sluit jubileumjaar
groots af!

Save the date – woensdag 28
december sluit de Bibliotheek
Eindhoven haar 100-jarig jubileum groots af met het Tech &
Play Kids Festival in het Beursgebouw. Met workshops, games,
experimenten en volop technische innovaties voor kids van 414 jaar.
De bibliotheek Eindhoven bestaat in
2016 precies 100 jaar. En dat vieren
we het gehele jaar door met allerlei
verschillende activiteiten waarbij
steeds het verhaal van de toekomst
centraal staat. We vragen de inwoners van de stad hoe Eindhoven er
in 2116 uitziet. Deze verhalen verzamelen we op de website
www.eindhoven2116.nl. 100 verhalen worden 3D geprint en geëxposeerd in de bibliotheek. In de Eindhovenhoek zijn de eerste exemplaren al te zien.
Als afsluiting van het jubileumjaar
willen we kinderen uit Eindhoven en
omgeving op een interactieve manier kennis laten maken met de
nieuwe technologische ontwikkelingen die in sneltreinvaart zich ontwikkelen en een groot deel van onze
toekomst gaan bepalen. Dit doen we
op een feestelijke manier, samen
met tientallen partners!
Wat kan je verwachten?
Op dit moment hebben al zo’n 40
partners zich aangemeld om op 28
december iets te komen doen. Samen zorgen zij voor een gevarieerd
programma, die leuk is voor jong en
oud.

Zo kan je:
Robots maken – van hout, van lego
of van tandenborstels. Robots als
leuke sleutelhanger of robots die
écht kunnen bewegen. Maak eens
een kunstwerk met een tekenrobot,
bijvoorbeeld.
3D printen – pannenkoeken printen
of chocolade. Tijdens de workshop
kan je zelf iets schrijven of tekenen
op een tablet, wat binnen enkele
minuten geprint wordt in plastic óf
met chocopasta op een koekje.

Vieringen
Op basisschool de Boog heeft elke
groep ieder jaar een viering.

Deze viering wordt opgevoerd voor
de hele school en de ouders van de
betreffende groep. De invulling van
Verder is er een Mega CoderDojo,
de viering wordt door de leerkracht
waar 85 kinderen tegelijkertijd kunnen programmeren. Stap ook voor- (in overleg met de kinderen) zelf
al eens binnen in de Duurzame Ont- bedacht. Bij de kleuters kan een
dekbus of de Makersbuzz, of sta stil prentenboek bijvoorbeeld worden
bij de Duurzame Educatie Bakfiets.
uitgebeeld, in de bovenbouw kan er
Je kan gaan vliegen met drones,
een talentenshow georganiseerd
meebouwen aan de stad van de toeworden, alles is mogelijk. Met de
komst of je eigen wensen laten
vieringen proberen wij om zoveel
vormgeven door een kunstenaar.
mogelijk talenten bij de kinderen op
Voor wie?
te roepen (denk aan creativiteit,
Het Tech & Play Kids Festival is voor samenwerken enz.).
alle kinderen tot ongeveer 14 jaar.
Maar ook papa’s, mama’s, opa’s en
Op woensdag 12 oktober was het de
oma’s zullen zich er niet vervelen.
beurt aan groep 6. Zij speelden The
Voor de jongste kinderen zijn er
Game. Een stuk dat de juffen samen
speciale knutsel- en voorleesactivimet de kinderen bedacht hebben.
teiten. Een verrassende manier om
met het hele gezin in de kerstvakan- De kinderen hebben ontzettend hard
tie op pad te gaan!
gewerkt om er een succes van te
maken.
Aanmelden
Wees zeker van een plekje tijdens
Ze hebben de acts zelf verzonnen,
dit grootse festival en meld je aan
de uitnodigingen en posters zelf gevia deze link: https://
maakt. Ook hebben ze zelf van thuis
techplaykidsfestival.eventbrite.nl
Woensdag 28 december, van 11.00 kleding en accessoires meegenomen.
tot 17.00 uur in het Beursgebouw,
Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ EindhoHet was een groot succes en wij zijn
ven.
enorm trots op onze kinderen!
Ter ere van het jubileumjaar kost de
entree slechts 100 cent (€1,-), con- Graag nodigen wij u, als omwonenden van de school, uit om bij
tant te voldoen bij de ingang van
het Beursgebouw.
onze volgende viering te komen
kijken. Deze viering wordt gehouden
op woensdagochtend 14 december
door groep 5. De precieze tijd is nog
niet bekend, deze wordt ongeveer 2
weken voor de viering via de website (www.bsdeboog.nl) bekend gemaakt. Natuurlijk kunt u ook bellen
om naar de tijd te vragen (0402811760).
Wij zouden het erg leuk vinden als u
komt kijken!!

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

Adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn,
bekkenoefentherapie,
behandeling van slaapproblemen
Craniosacraaltherapie
triggerpointbehandeling
Iedere maand geeft zij zicht op een aandoening of klacht.
Deze maand gaat het over voorhoofdsholte en bijholte ontsteking(sinusitis).

VOORHOOFDSHOLTE EN BIJHOLTE ONTSTEKING(SINUSITIS).
Een voorhoofdsholteontsteking (sinusitis) kan flink pijn doen. Of eigenlijk moet je bijholteontsteking
zeggen. Want hoewel je de term voorhoofdsholteontsteking het meest tegenkomt, zijn in werkelijkheid meestal de kaakholten of meerdere bijholten ontstoken.
Oorzaken
Sinusitis is een aandoening die veroorzaakt wordt door bacteriën, virussen of soms een allergie in de slijmvliezen
van de neusbijholten. Dikwijls als gevolg van een verkoudheid zijn de bijholten, die door kanaaltjes in verbinding
staan met de neus, gevuld met dik slijm. Het neusslijmvlies is ontstoken en dus gezwollen. Omdat het neusslijmvlies in verbinding staat met de bijholten, kunnen bacteriën en virussen zich gemakkelijk naar de bijholten verspreiden. Het gezwollen slijmvlies kan bij een verkoudheid de opening van een bijholte blokkeren. Pus kan niet
meer weg en komt onder druk te staan, wat de pijn veroorzaakt. De drainage van de holtes is verstoord.
Symptomen
Er zijn twee soorten sinusitis: Acute sinusitis en chronische sinusitis. De symptomen zijn verschillend:
Bij acute sinusitis is er sprake van hoofdpijn of pijn rondom de ogen, die erger wordt bij voorover buigen. De pijn
is goed te voelen als je op de plekken drukt. Men heeft last van een verstopte neus en snot dat groen of geel kan
zijn. Acute sinusitis kan ook gepaard gaan met een hoest en veroorzaakt over het algemeen lichte koorts. De
patiënt heeft een algemeen ziektegevoel.
Chronische sinusitis is vaak minder pijnlijk. M en heeft steeds last van neusloop met groene of gele
afscheiding, van langdurig hoesten en eventueel van een verminderd reukvermogen. Ook deze vorm van sinusitis
kan hoofdpijn veroorzaken, die in dit geval komt en gaat.
Behandeling
De behandeling voor acute sinusitis is vrij eenvoudig. Neusdruppels kunnen helpen om de neusholte weer vrij te
maken en het snot sneller te laten afvloeien. Ook de vrijstelling aan warme dampen zal helpen om de holtes vrij
te maken. Bepaalde warme dranken zoals thee en soep lijken ook te helpen om het slijm sneller af te vloeien.
Wist u dat met craniosacraaltherapie zeer goede resultaten behaald worden in het verbeteren van de beweeglijkheid van de aangezichtsbotstukken waardoor de drainage van de holtes gemakkelijker verloopt ? De behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering.
Wilt u meer informatie, bel of mail me dan gerust
of kijk eens op www.cesar-tongelre.nl.
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AARDAKER
AFGEBEKT
AFZETMARKT
AUTORIT
BEENIJZER
CESSIEAKTE
DETINEREN
DRAAGRIEM
ENVELOPPE
ERFPORTIE
ETGROEN
EXECUTABEL
FAZANTENEI

FIETSTOCHT
FOTOGRAAF
GOLFBEREIK
HOBBEL
KLONTJE
KNOOK
LASBUIS
MAATS
MIJNLIFT
NADOENERIJ
OKSEL
ONLUSTEN
OPMAAKSTER
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RIJKUNST
ROBBEN
SEINCODE
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TROFEE
UITVLUCHT
WIJFJESDIER
ZAAGBEK
ZAMBIA
ZIJGEVEL

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

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 december
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:
B. Verhulst
Merckthoef 9
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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