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Van de
Redactie
Januari 2017, we hebben
weer een heel jaar voor de
boeg.
Hebt u aan het begin van het
nieuwe jaar ook even stilgestaan bij 2016 en overwogen
wat in dat jaar succesvol was
en wat niet voor herhaling in
aanmerking komt? Bent u
daarna met goede plannen
enthousiast aan het nieuwe
jaar begonnen?
De werkgroep van het wijkblad
bekijkt het resultaat van ons
doen en laten herhaaldelijk kritisch en zeker aan het begin van
een nieuwe periode. Er kunnen
bij ons ook fouten gemaakt worden, want het samenstellen van
het blad blijft mensenwerk. Wij
vragen ons dus geregeld af, wat
is goed en wat moet en kan beter.
Ons streven is om u maandelijks
op de hoogte te houden van het-

geen er in onze wijk speelt en dat
te doen door middel van een
goed, duidelijk en keurig verzorgd wijkblad.
Tijdens het samenstellen van het
blad moet de inhoud van het artikel dat geplaatst wordt wel belangrijk zijn voor onze wijkbewoners, het aangebodene moet wel
interessant zijn voor onze lezers.
Als in een artikel aandacht wordt
gevraagd voor een evenement
dat ver buiten onze wijk plaatsvindt, zetten wij er wel vraagtekens bij.
Maar in principe plaatsen we alle
aangeboden kopij, zeker de artikelen betreffende onze scholen,
verenigingen, clubs, wijkbewoners enz. U moet dan wel zorgen
dat het artikel tijdig bij ons binnen is en natuurlijk niet vergeten
het op te sturen naar het goede
e-mail adres:
rondhethofke@gmail.com
of
naar ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke
15, 5641 AH Eindhoven. Wij zijn
blij met uw ingezonden kopij.

Wij weten uit ervaring dat een
artikel van een wijkbewoner veel
aandacht krijgt. Een duidelijk
voorbeeld daarvan is de wisselpen, die wordt altijd met veel belangstelling gelezen en erg gewaardeerd.
Komend jaar proberen we weer
een goede informatiebron te zijn.
Elf keer per jaar, ontvangt u een
wijkblad, alleen in juli verschijnt
er geen ‘Rond ’t Hofke’, dan hebben we vakantie. Alle andere
maanden hopen wij u met ons
wijkblad veel informatie en veel
leesplezier te bezorgen.
Wij hebben er ongeveer 120 lezers bijgekregen. Deze wijkbewoners zijn het nieuwe jaar goed
begonnen. Zij hebben onze stickeractie positief gewaardeerd en
gaan ons wijkblad ook lezen. Op
pag 27 leest u hier meer over.
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OPBRENGST COLLECTE MS
HET VOSSENHOL, OOK
IETS VOOR U?

Vossenhol werkt zonder winstoogmerk.
Hebt u nog bruikbare kleding,
schoenen of andere goederen over,
dan kunt u deze bij ons inleveren.
U doet daar ons, maar bovenal onze kopers, een groot plezier mee.
Uw gebruikte spullen krijgen een
mooi tweede leven. De kleding
dient schoon en heel te zijn. Meubels en witgoed kunnen we wegens
plaatsgebrek niet aannemen.

Alles netjes en overzichtelijk opgevouwen.

Mar Lommerse heeft samen met
nog 3 andere vrijwilligers, na
hard werken Het Vossenhol van
start doen gaan. Mede dankzij
de gemeente Eindhoven en de
Lumensgroep kon een gedeelte
van het oude schoolgebouwtje
aan de Avondroodstraat in gebruik worden genomen.
In Het Vossenhol worden gebruikte
goederen, waaronder heren-, dames-, kinder- en babykleding/schoenen en speelgoed tegen zeer
lage prijzen te koop aangeboden.
Iedereen, in het bijzonder mensen
met een laag inkomen, is van harte
welkom en kan altijd terecht voor
een kopje koffie en een praatje. Het

Nog meer schoenen, maar ook laarzen.

Behalve het verkopen en innemen
van gebruikte goederen zijn er
plannen voor een modeshow, een
ontbijttafel voor € 1,50, een verbouwing en een actieve middag
voor de jeugd. In de toekomst kunt
u in Rond ’t Hofke meer lezen over
onze plannen.
Het Vossenhol is geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur, op
woensdag van 12.00 tot 14.00 uur
en ’s zaterdags van 10.00 tot 15.00
uur. De ingang is aan de achterkant
van het gebouw.
Graag tot ziens in Het Vossenhol.
Tel. 06-30331225.

Heel veel schoenen.
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De landelijke collecteweek van het
Nationaal MS Fonds in november
was ook dit jaar een groot succes!
In de gemeente Eindhoven is een
mooi bedrag van € 8437,34 opgehaald.
De collecte is de belangrijkste bron
van inkomsten voor het Nationaal
MS Fonds. De opbrengst van de
collecte wordt gebruikt om te investeren in het verbeteren van de
kwaliteit van leven van mensen met
MS én in innovatieve onderzoeken
om MS te genezen. Het Nationaal
MS Fonds bedankt alle gevers voor
hun bijdrage en alle collectanten en
collecte-coördinatoren voor hun
inzet. Zij zijn ook dit jaar weer door
weer en wind op pad gegaan om
zich sterk te maken tegen MS.
Collectant gemist? Ga naar
www.mscollecte.nl en doneer
online. Het is ook mogelijk om
een donatie over te maken op
giro 5057
(NL 92 INGB 000000 5057) of
sms STOPMS naar 4333 en
doneer eenmalig €2.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt
geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en giften.
Wilt u zich ook sterk maken tegen
MS? Collecteren kost maar drie uurtjes van uw tijd. Meld u aan als collectant via de website
www.mscollecte.nl of telefonisch op
(010) 591 98 39.
Samen staan we nog sterker
tegen MS!
Contact Nationaal MS Fonds:
Team Collecte
Wouter van Leeuwen / Claire Straver
(010) 591 98 39
collecte@nationaalmsfonds.nl

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

wonen, wat ik kan begrijpen natuurlijk. We gingen zodoende op zoek naar een betaalbaar huis in een fijne
wijk in Eindhoven. Jeroen is geboren en grotendeels
opgegroeid in Tongelre. Dat speelde mee in onze keuze
en zo kwamen we hier in de Hageheldlaan terecht.

Door: Mariëlle Kuhr-Elzenaar

Op een mooie herfstdag stond Clemens van den
Broek opeens voor de deur, met de vraag of ik na
hem een stuk voor de wisselpen wilde schijven.
Ik vind het bijzonder ingewikkeld om een heel
stuk over mezelf te schrijven en dan ook nog om
te proberen dit zo interessant mogelijk te maken.
Goed. Daar ga ik dan.

De eerste paar maanden terug in Eindhoven voelde ik
me erg alleen. Ik woonde weliswaar op 10 minuten afstand van ons mam, maar op een uur rijden van mijn
vriendinnen in Utrecht. En zo reed ik het eerste half
jaar wel twee of drie keer per week in mijn Polootje op
en neer.
Tot zoon Pim zijn eerste stappen zette, want toen wandelden we met zijn tweeën regelmatig door de wijk en
bezochten we samen de speelinloop
aan de Zwaluwstaartweg. Hierdoor
leerden we de wijk en de mensen
snel kennen en begon ik me meer en
meer thuis te voelen. Steeds minder
vaak reed ik op en neer naar
Utrecht, want mijn kennissenkring
hier breidde zich steeds verder uit.
Inmiddels zijn we nog een zoon, 3
vissen, een dwergpapegaai en een
konijn rijker en voelen we ons helemaal thuis.

Mariëlle, Pim, Bas en Jeroen.

Ik ben Mariëlle Kuhr-Elzenaar, samen met mijn man
Jeroen en twee zoons Pim en Bas woon ik sinds maart
2011 in de wijk Tongelre. Nog niet zo gek lang, dus,
maar zo voelt het wel. Ik ben geboren en getogen in
Eindhoven. Na mijn studie bleef ik in Utrecht wonen en
beweerde ik dat ik nooit, maar dan ook echt nooit, terug zou gaan naar Eindhoven. Toen ik 10 jaar geleden
Jeroen leerde kennen op Stratumseind, bleef ik dat ook
beweren. Helaas voor Jeroen, want hij had op zijn 21e
juist gezworen om Eindhoven nooit meer te verlaten.
Tot hij mij leerde kennen en we tóch gingen samenwonen in Utrecht, op 9 hoog in een krachtwijk. Na een
paar jaar werd ik zwanger van onze oudste zoon en gek
genoeg wilde ik toen niets liever dan terug naar Eindhoven. Mijn man was erg verheugd over de verhuizing
naar Eindhoven, maar, in tegenstelling tot mezelf, wilde
hij liever op gepaste afstand van zijn schoonmoeder

Mijn werk als freelance docent Nederlandse Gebarentaal vind ik heerlijk. Ik krijg de kans om bij veel
mensen en gezinnen thuis te komen
en om hen te helpen bij het leren
communiceren met gebaren. Ik geef
vooral les aan (groot-)ouders van
dove of slechthorende kinderen of
van kinderen met taal- en spraakontwikkelingsstoornissen en aan volwassenen die op latere leeftijd doof of slechthorend zijn
geworden of zullen worden en aan hun netwerk. Ook
zie ik cursisten die gewoon uit belangstelling of juist
voor hun werk gebarentaal willen leren.
Het is fijn om jonge kinderen en ouders op te zien
bloeien doordat ze zich de gebaren eigen maken en zo
beter met elkaar kunnen communiceren. Volwassenen
die gefrustreerd zijn omdat ze hun partner of familieleden niet meer verstaan, krijgen door het gebruik van
gebaren de mogelijkheid om weer met elkaar te kunnen praten.
Het is ook heerlijk om freelance te werken, ik kan mijn
werktijden meestal zo indelen dat ik veel thuis ben met
de kinderen. Als het zo gebeurt dat mijn man en ik tegelijkertijd moeten werken, komt mijn moeder meestal
oppassen.
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In de zomerperiode staat onze voordeur vaak open,
zodat onze kinderen en hun vriendjes en vriendinnetjes in en uit kunnen lopen. Ons huis wordt daarom
regelmatig gekscherend ‘de zoete inval’ genoemd. Ik
vind het fijn om ‘open huis’ te houden of in de voortuin
op ons ‘benkske’ te zitten kletsen met een buurvrouw
of buurman en ondertussen op de spelende kinderen te
letten.
Het voelt gemoedelijk en dorps om zo te kunnen leven
en ik hoop dat dit nog lang zo zal blijven.
Het bankje in onze voortuin is er gekomen, omdat onze jongste zoon Bas zich te groot voelde om met papa
of mama in de speeltuin te gaan spelen, terwijl zijn
grote broer dat al wel alleen mocht. Wij vonden het
nog onverantwoord om hem alleen te laten oversteken.
Zittend op ons bankje kregen we allemaal onze zin: de
jongens alleen in de speeltuin en wij op een kleine afstand om de boel in de gaten te houden.
Bij het oversteken van de straat hield ik vaak mijn hart
vast. De flauwe bocht daar nodigde veel automobilisten uit om extra gas te geven, terwijl de spelende kinderen niet altijd even goed opletten wanneer ze veilig
konden oversteken. Omdat je nu eenmaal niet altijd in
je voortuin kunt zitten én veel ouders uit de buurt hetzelfde over de situatie dachten, hebben we ons ingezet
voor aanpassing van de bocht. Op het moment dat ik
deze Wisselpen in mijn handen heb, wordt er hard gewerkt aan een veiligere bocht.
Sinds ruim een jaar ben ik lid van het Leefbaarheidsteam Tongelre. Om de 6 weken hebben we een vergadering in ‘t Oude Raadhuis, samen met de coördinatoren van de Buurtpreventie, de gebiedscoördinator van
de gemeente, de wijkagent(en), mensen van WijEindhoven en van Lumens. Daar worden allerlei onderwerpen besproken die met de leefbaarheid in de wijk te
maken hebben, van gevoel van veiligheid tot eenzaamheid in de wijk.
Maar ook veel praktische dingen als de
verkeersveiligheid
en de inrichting van
plantsoenen.
Over plantsoenen
gesproken: naast
het speeltuintje
Zwaluwstaartweg/
Hageheldlaan, ligt
een groot plantsoen. Omdat de
speeltoestellen in
de speeltuin al oud
zijn en niet geschikt
voor heel jonge kinderen, hebben
overbuurvrouw Nicole en ik het plan
opgevat om op de
plaats van het
plantsoen een natuurlijke speeltuin
te gaan maken. Het
is de bedoeling dat

de struiken die er nu staan worden weggehaald en dat
wij daar, samen met buurtgenoten, een speeltuin gaan
maken van natuurlijke materialen. Daarnaast willen we
hele grote plantenbakken neer gaan zetten om samen
met de kinderen fruit, groente en kruiden in te kweken. De speeltoestellen wilden we in eerste instantie
laten maken door bewoners en bedrijven uit de wijk,
maar de toestellen moeten gecertificeerd zijn, om de
veiligheid van de spelende kinderen te waarborgen.
Het grote nadeel van gecertificeerde toestellen is, dat
ze zo verschrikkelijk duur zijn. Vanuit de gemeente
verwachten we nauwelijks of geen budget te zullen
krijgen, dus we zijn afhankelijk van giften, subsidies en
hulp van wijkbewoners. Inmiddels is de Stichting
Speeltuin Zwaluwstaartweg opgericht, zodat we daadwerkelijk subsidiegevers en sponsors kunnen gaan
zoeken. Mocht u, als lezer, ideeën, geld, materialen of
vaardigheden hebben die van pas kunnen komen bij
het realiseren van deze speeltuin, stuurt u dan alstublieft een mail naar:
speeltuinzwaluwstaartweg@outlook.com. Dank u wel!!
We hopen erg dat de gemeente meewerkt en dat we
vlot toestemming krijgen om te beginnen aan ons project. We hebben er erg veel zin in en we gunnen de
kinderen in de wijk een leuke, uitdagende speeltuin.
Zo, ik hoop dat het me gelukt is om de lezers voldoende te boeien dat ze dit nog lezen: ik wens iedereen een
gelukkig, liefdevol en actief 2017 toe. Ik hoop op een
jaar waarin we veel buiten kunnen zijn en waarin er
veel (voor)deuren voor ons open gaan!

De wisselpen geef ik door aan Sandra Swinkels.

Tekening van de nieuwe natuurlijke speeltuin aan de Zwaluwstaartweg/Hageheldlaan.
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VERKENNERS SCODOO
De verkenners van scouting
Doornakkers hebben de
afgelopen weken een paar
instructies gehad. De
instructies gingen over de
volgende zaken: Mes en Bijl,
EHBO en Vuurveiligheid.
Instructie Mes en Bijl was
optioneel voor mensen die het
wilden aftekenen.

daarvoor hadden opgegeven. Het
was 4 weken een ochtendinstructie
en de 5e week moest je laten zien
wat je geleerd had. Je moest ten
eerste op je omgeving letten:
stond er iemand naast je die je
eventueel zou kunnen verwonden
en zitten er geen takken in de weg.
Daarnaast moest je op je houding
letten, want als je niet goed staat
hak je misschien in je arm of been
en dat is natuurlijk niet de
bedoeling. Als laatste moet je een
goede techniek hebben anders kom
je niet door het hout. Al deze
dingen werden ons geleerd en daar
hebben we mee geoefend in die 4
weken.

hoe we een drukverband moeten
aanleggen. Bij het reanimeren is de
plaats van handeling belangrijk
maar nog belangrijker is het op tijd
112 te bellen. En je moet op tijd
beginnen met reanimeren. Soms is
er een defibrillator in de buurt en
dan kun je de persoon makkelijker
reanimeren.

Instructie brandveiligheid

Instructie EHBO
Instructie Mes en Bijl

Voor instructie Mes en Bijl moest je
vroeg opstaan en moest je je eigen
lunch meenemen, omdat ons
normale programma ’s middags is.
Deze instructie werd alleen
gegeven aan verkenners die zich

Instructie EHBO was een
programma en dat deden we met
alle verkenners die die middag
aanwezig waren. We hebben
geleerd hoe we iemand moeten
reanimeren, hoe we de Heimlichgreep moeten uitvoeren wanneer
iemand zich ergens in verslikt en

Bij brandveiligheid hebben we
geleerd hoe we een brandblusser
moeten gebruiken. Het is belangrijk
om te weten hoe je de
brandblusser gebruikt. Houd je
hand niet tegen de buis waar het
schuim uitkomt, deze buis wordt bij
gebruik erg koud en als je je hand
er tegenaan houdt vriest deze vast.
Je moet goed stevig staan en goed
richten op het vuur.
Freek Hutten
Verkenner Scouting Doornakkers

nationaal bekende orkesten. Beroepsmuzikanten die
hun tijd buiten de studio’s graag besteden aan les geven.
EINDHOVENSE JAZZCLUB OSJE

Het resultaat is dan ook, dat er in ons land inmiddels
ook een aantal amateurorkesten speelt, dat het niveau
van hun leermeesters dicht benadert.
Sonic Blast is er zo een! Steevast in de top bij contests, voor vol aangezien door de professionals en met
een steeds vernieuwend repertoire.

Zondag 5 februari 2017, ‘De Ronde’
Tongelresestraat 146, Eindhoven
14:00 uur – 17:00 uur
Entree € 5,Sonic Blast Big Band
Heel wat mensen denken bij een ‘big band’ nog
altijd aan Glenn Miller. Zijn muziek kwam met
onze Amerikaanse bevrijders naar Europa overwaaien. Maar ook beroemde opvolgers als Count
Basie en Duke Ellington zijn al weer lang in de
jazzgeschiedenis bijgeschreven.
‘De wereld draait door’ en daarom is het misschien
geen toeval, dat dit (en vele andere) programma’s zich
dagelijks laten aankondigen door een stevig stuk hedendaagse big band jazz. Gespeeld door het puikje
van Nederlandse muzikanten, verenigd in enkele inter-

Sonic Blast Bigband: 17 man (en vrouw) verrassing bij uiteenlopende gelegenheden.
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ACITIVITEITEN IN T OUDE RAADHUIS

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Maandagavond
De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aanwezig
van 18.30 tot 19.00 uur.

www.ouderaadhuis.dse.nl
raadhuis@on.nl
tel. 06-55182858

Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Dansen 50+ van 20.00 tot 23.00 uur.
Onze DJ draait de hele avond gezellige dansmuziek en er wordt
gezorgd voor hapjes.
Alle 50-plussers zijn van harte welkom.
Toegang € 1,50
Woensdagmiddag
Kreakids
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30
uur, wordt er voor kinderen van 5 t/m 10 jaar onder begeleiding een knutselmiddag georganiseerd.
Deelnamekosten € 1,50 per keer.
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Gezellig koffiedrinken voor alle wijkbewoners
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten of
een ander spel te doen.
Zondagmiddag
Zondaginloop: Vallen de zondagen u soms ook zo lang ?
Wij hebben op zondagmiddag de deuren open van 13.30 tot
16.30 uur om met elkaar te buurten of iets te drinken. Ook
kunt u een kaartje leggen, sjoelen of andere spelletjes doen
die we in huis hebben.

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.

vrijdag 24 februari

Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij
centraal.

vanaf 20.00 uur
Gezellige start van Carnaval 2017!

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.

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis? Bel dan
tussen 9.00 en 12.00 uur of mail naar:
beheerders.raadhuis@on.nl!
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Samen met de vrijwilligers van
’t Oude Raadhuis

DE KREAKIDS VIEREN FEEST
GEZELLIGE AVOND
MET FILM EN HAPJES
Op vrijdag 17 februari organiseren we weer een
gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film.

Al 10 jaar Kreakids
Dat gaan we vieren!
Op zaterdag 28 januari 2017
organiseren we voor alle kinderen
leuke workshops in ‘t Oude
Raadhuis.
Heb je zin om te kleien,
schilderen, vilten, timmeren of
het versieren van cup cakes?
Ben je nieuwsgierig geworden,
noteer dan alvast
28 januari 2017 in jouw
agenda.
De toegang is gratis
‘La Famille Bélier’ (2014) is een humorvolle, maar
ook ontroerende film over het gezin Bélier waarin iedereen doof is behalve de 16-jarige Paula. Ze is de
onmisbare tolk in het dagelijkse leven van haar ouders, zeker als het de boerderij van de familie betreft.
Wanneer haar muziekleraar ontdekt dat ze een gouden
stem heeft, overtuigt hij haar om deel te nemen aan
een wedstrijd van Radio France. Een levensbepalende
keuze die haar ver weg voert van haar gezin en het
begin van haar volwassen leven inluidt.
Noteer ook verdere data in 2017: 17 maart, 21 april,
19 mei en 16 juni.
Kom je ook?
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per persoon.
Consumpties volgens de prijzen van de barlijst.
Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters
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SINT-NICOLAASVERENIGING
''STMARTINUS''

opgericht in1951

BESTE BUURTGENOTEN,

GESLAAGDE SINT RONDGANG

Een nieuw jaar, een start van hopelijk een gezond jaar. Omdat er wat wisselingen plaats hebben gevonden bij SGE Tongelre fysiotherapie willen we het nieuwe team graag even voorstellen.

Het laatste weekend van november en het eerste
weekend van december heeft de Sint met zijn
gevolg geheel volgens traditie de kinderen in onze wijken weer bezocht.
Ongeveer 1400 snoepzakken zijn op deze dagen uitgedeeld.
Niet in het minst door het mooie weer kunnen wij weer
terugkijken op een tweetal zeer geslaagde dagen.
Het enthousiasme en het geluk dat de kinderen uitstralen heeft er weer voor gezorgd dat ook de Sint en
zijn gevolg er met een erg goed gevoel op terugkijken.
De Sint hoopt dan ook dat hij tot in lengte van dagen
deze traditie kan voortzetten.
Hierbij dank ik mede namens alle leden van de vereniging eenieder voor zijn of haar bijdrage aan het succesvolle verloop en wens u allen een voorspoedig, gelukkig en vooral gezond 2017 toe.

Sinds april 2016 is Aimée van der Heijden aan het
werk. Zij werkt zowel bij SGE Tongelre als bij SGE
Stratum. Daarnaast is ze geriatriefysiotherapeut in
opleiding.
Dit is gespecialiseerde zorg voor kwetsbare ouderen en
cliënten/patiënten met een hoge (biologische) leeftijd
die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen
maar ook om patiënten die bijvoorbeeld als gevolg van
een beroerte, dementie of gebroken heup, verschijnselen vertonen van ouderdom. De geriatriefysiotherapeut
werkt vanuit zijn specifieke kennis voor de doelgroep
met de daarbij voorkomende ziektebeelden.
Het andere teamlid is Brechje de Vries. Ze is in september toegevoegd aan het team bij SGE Tongelre.
Daarnaast valt zij regelmatig in bij andere SGE centra.
Ze is een jaar geleden afgestudeerd en heeft dus de
meest recente ontwikkelingen meegekregen vanuit de
opleiding. Haar interesses liggen onder andere op het
gebied van psychosomatische klachten. De komende
tijd gaat zij zich verder ontwikkelen door cursussen te
volgen.

Voor eventuele opmerkingen en/of suggesties kunt u
terecht op onze website: www.sinterklaasverenigingtongelre.nl
G. Tournoij
voorzitter

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Toekan
De crisis heeft ook hem getroffen
en hij klaagt ook zo nu en dan
maar hij overleeft het op zijn sloffen
omdat hij met zijn AOW wel... Toe kan.

Samen staan ze klaar om u te helpen bij klachten aan
het houdings- en bewegingsapparaat.
SGE Tongelre Fysiotherapie
Ceramlaan 12
5641 GD Eindhoven
Tel: 040 - 711 65 40
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UPDATE DOPPENACTIE
december 2016

Het doel van 2016 is
overtroffen

Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te
leiden?
De basisopleiding van de honden kost 5.000 euro. Zo
krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar een goede
basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Alle
kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding van het
pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn met de nieuwe kiloprijs die we voor de
doppen krijgen ongeveer 11 miljoen doppen nodig.

Waar we in 2015 40.000 kilo
aan doppen hebben ingezameld, werd er een verdubbeling in 2016 ten doel gesteld.
Deze is ruimschoots gehaald met 100.000 kilo plastic
doppen! De laatste weken van het jaar 2016 werd er
nog even een eindsprintje ingezet en de verwachting is
dat er over de 110.000 kilo heen gegaan zal worden.
Geweldig!
Wat verandert er per 1 januari 2017?
Per 1 januari 2017 is het de bedoeling dat doppenspaarders de gespaarde doppen rechtstreeks naar een
van de depots brengen in plaats van naar een inzamelpunt. Dit komt omdat de ophaalrondes van de vrijwillige chauffeurs niet meer door KNGF Geleidehonden georganiseerd kunnen worden. Reden hiervoor is dat de
kiloprijs die we voor de plastic doppen krijgen enorm is
gedaald en de doppenactie hierdoor onvoldoende oplevert om de kosten te dekken. We hopen met deze
nieuwe werkwijze de doppeninzamelactie rendabel te
houden, zodat het kan blijven bijdragen aan het opleiden van geleidehonden om mensen met een beperking
te helpen
Nieuw depot in Nederland!
Even was er dus sprake
van dat we geen doppen meer konden inzamelen, omdat de kosten van het ophalen
voor het KNGF te hoog
werden. Er is gelukkig
een verzamelpunt voor
de doppen bij gekomen
in Tilburg. Wij blijven
dus de doppen inzamelen en zorgen ervoor
dat deze in Tilburg komen. U kunt uw doppen blijven
sparen en inleveren in het Paramedisch centrum Tongelre, Pagelaan 7 (bij de Jumbo).

MAANDELIJKSE MACULA-CAFÉ
Dinsdag 31januari is er weer het maandelijkse
Macula-café voor mensen met de oogaandoening
MaculaDegeneratie. Deze middag staat in het teken van lotgenotencontact. We kunnen dan met
elkaar ervaringen en tips uitwisselen.
Ook willen we het hebben over de rondleidingen in het
Van Abbemuseum op zondagmiddag, speciaal voor
blinden en slechtzienden. Dan kunnen kunstvoorwerpen op verschillende manieren ervaren worden, bijvoorbeeld door voelen, ruiken, proeven of luisteren.
Soms wordt er een tableau vivant gemaakt van een
schilderij zodat de mensen echt kunnen voelen hoe dat
schilderij eruitziet.
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).

Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden. Let hierbij op dat een deksel niet
ingedrukt kan worden zoals bijvoorbeeld de deksel van het boterkuipje. Denk dan bijvoorbeeld
aan de doppen en deksels van deze producten:

Van 14.00-16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur.
De toegang is gratis.

Mineraal- of spuitwater, frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrank, wasmiddelen
(zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje),
zeep- en shampooflessen, deo-en spuitbussen, slagroombussen, pindakaas- en chocoladepastapotten.

Mieke Gruintjes 040-2489382.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lia Gelten 040-2833448 of
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Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

PLANTEN VOOR BIJEN
Wereldwijd is er de laatste jaren
veel aandacht voor bijen. Honingbijen en wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van
ons voedsel. Hun aantal is sinds
de jaren ’50-’60 van de vorige
eeuw behoorlijk afgenomen. Er
is gezocht naar de oorzaak hiervan en een van de oorzaken is
de afname van bloeiende planten. Een tuinbezitter kan daarom
zijn bijdrage leveren om de bijenstand te helpen.

sels verkrijgbaar met verschillende
van deze en andere soorten bloemen.

ter, omdat deze heel vroeg in het
voorjaar al voor nectar en stuifmeel
zorgt. Ook de vuilboom of Rhamnus
frangula is door zijn bloei een echte
Geranium ‘Rozanne’ is een tuinplant,
bijenplant. De bloemen zijn niet heel
die met zijn lange bloeitijd (van mei
opvallend, het aantal bijen in deze
tot september) druk bezocht wordt
heester des te meer. De struik gonst
door bijen. Muurfijnstraal (Erigeron
tijdens de bloei van de vele bijen en
karvinskianus) heeft een bloempje
andere insecten die hierop afkomen.
dat lijkt op een madeliefje en bloeit
lang, tot laat in het najaar. Deze
Naast bloeiende planten is voor bijplant is geschikt voor een zonnige
en ook nestgelegenheid van belang.
standplaats met goed doorlatende
Want zonder nestgelegenheid in de
grond. Ook in een rotstuin en tussen buurt zullen niet veel bijen de planmuren en tegels doet de soort het
ten bezoeken. Een aantal wilde bijen
goed. Ezelsoor (Stachys byzantina)
leven in de grond. Laat de bodem
wordt door bijen niet alleen als nec- daarom zoveel mogelijk met rust.
tarplant gebruikt: de wolbij gebruikt Holle stengels worden gebruikt door
de haren op de bladeren voor zijn
o.a. metselbijen om eitjes in af te
nest. Andere gewaardeerde soorten zetten. Ook de stengels van een
zijn hemelsleutel (Sedum ‘Matrona’), rietmat kunnen hiervoor worden geherfstaster (o.a. Aster divaricatus)
bruikt. Andere soorten bijen maken
en wijnruit (Ruta graveolens),
een nestholte in de oude voegen van
een muur of tussen tegels. Ze leven
Ook struiken kunnen dienen als necalleen, dus u hoeft niet bang te zijn
tar- en stuifmeelvoorziening. De
voor overlast.
Berberis is een zeer geschikte hees-

Bij het uitzoeken van planten voor
uw tuin kunt u soorten kiezen die
geliefd zijn bij bijen. Deze planten
worden door bijen bezocht voor nectar als energiebron en stuifmeel om
mee te nemen naar het nest. Inheemse planten die veel bijen trekken, zijn o.a. marjolein, beemdkroon, rolklaver, kattenkruid en
knoopkruid. Er zijn bloemenmeng-

SYMPOSIUM GERICHT OP MANTELZORGERS VAN MENSEN MET DEMENTIE.
'Vergeet me niet'
18 februari 13:00 - 17:00
Locatie: Toeloop, Joseph Israelslaan 2, Eindhoven
Georganiseerd door Lumens, SGE, Vitalis en Zuidzorg.
Op deze middag is er een informatiemarkt waar verschillende organisaties staan om al uw vragen te beantwoorden.
Daarnaast is er een programma met o.a. een lezing van de huisarts, een theaterstuk en een documentaire.
De toegang is gratis.
Voor vragen en informatie neem contact op met:
anoukvanhest@zuidzorg.nl
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Kerkdiensten Eindhoven-Zuid

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten Eindhoven Zuid
Zondag 22 januari
10.00 uur
Zondag 29 januari
10.00 uur
Zondag 5 februari
10.00 uur
Zondag 12 februari
10.00 uur
Zondag 19 februari
10.00 uur
Zondag 26 februari
10.00 uur

dominee
dominee
dominee
dominee
dominee
dominee

Elbert Grosheide
Tineke Boekenstijn
Elbert Grosheide
Petra Speelman
Elbert Grosheide
Tineke Boekenstijn

jaarthema in kunst
Schrift en Tafel
Oosterhuis

Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de
basisschoolleeftijd.
Twee maal per maand is er jeugdkerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd.
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.
Viering rond kunst, poëzie en muziek op 22 januari
In het nieuwe jaar zetten we de serie van vieringen rond kunst, poëzie en muziek voort. Op 22 januari a.s. staat
daarbij het jaarthema 'in de ruimte gezet' centraal. Medewerking zullen o.a. verlenen, Jelle Dekker,
kunsthistoricus en Rosalijn Dekker, piano. Bij de eerste voorbereidingen kwamen aan de hand van een aantal
kunstwerken al vragen naar boven als: Wat betekent ruimte? Wat geeft het en vraagt het? Is ruimte bevrijdend
en/of beklemmend? Ontmoetingskerk, 10.00 uur.
Voedselbank
Vanuit de gemeente werken veel mensen als vrijwilliger bij de voedselbank. Elke maand is er een zondag waar
de gemeenteleden gevraagd wordt etenswaren mee te nemen. Dit zijn in het algemeen houdbare producten
omdat de uitdeeldagen meestal achter in de week vallen.
Protestfonds
Er is een Voedselbank en een Kledingbank. Er zijn inmiddels ruilwinkels en repaircafé’s. Er zijn Gemeentelijke
Regelingen voor Inkomensondersteuning, zoals Bijzondere Bijstand, de Meedoen- en Kinderopvangbijdrage. Er
komt in Eindhoven nog een Kinderpakket. Er is huur- en zorgtoeslag. Er is de Stichting Leergeld. Talloze mensen
verzamelen spullen om deze te geven aan mensen die deze nodig hebben. De diaconie geeft soms broodgeld of
een lening. Veel opa’s, oma’s, broers en zussen helpen met winterjassen, schoenen, een nieuwe fiets of
ondersteuning bij de studie.
Maar nog steeds is er armoede onder kinderen, ook in Nederland. De kinderombudsvrouw heeft geconstateerd
dat 1 op de 9 à 10 kinderen opgroeit in armoede.
Daarom is er nog steeds het Protestfonds.
Reactie: Protestfonds van de Diaconie, p/a Camphuysenstraat 4, 5615 KS, Eindhoven.
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

De foto hiernaast is gemaakt bij het herdenken van overledenen uit
onze gemeente van het afgelopen jaar.
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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.



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:

10 december Anna Pennings 77 jaar
12 december Janus Meeuwsen 70 jaar
VRIENDEN EN VRIENDINNEN
Door Wim van de Wiel

Maar kan ik deze personen echte
vrienden noemen, of mag ik hen
meer zien als kameraden, als
maatjes of lotgenoten.
Naar wie loop ik het eerst toe,
wanneer ik goed of verblijdend
nieuws te vertellen heb of wanneer
ik zojuist misschien een slecht bericht heb ontvangen?

Jij en ik,

Wie mogen elkaar wederkerig een
echte vriend of vriendin noemen?

Wij leven in het smartphone tijdperk.
Hoeveel vrienden heb jij op facebook of instagram?
Wie volg jij allemaal en wat zet jij
op jouw tijd– of levenslijn?

En, ben jij een ‘blogger’ of een
‘volger’.

Ook maken we nog deel uit van
één of meerdere vriendenclubs:
Denk maar aan een stapavond, aan
jouw sporten, aan verenigingen of
aan jouw vrijwilligerswerk.
“Ja, met mijn vrienden ga ik naar
elke thuiswedstrijd van PSV: Samen genieten van het mooie spel,
samen zingen van ‘we are the
champions’, aanmoedigen en ‘high
five’ geven bij winst. Maar bij verlies ook samen er de ‘P’ in hebben,
je teleurstelling uitvloeken en hopen op een beter seizoen.”

Het vinden, treffen
van een vriend of vriendin,
komt onverwacht.
Zoek je hem of haar,
vinden? Vergeet ‘t maar.
Vriendschap of liefde
overkomt je,
is er op het moment,
dat je opeens beseft
dat je niet meer alleen bent.
’n Glimlach, ’n knipoog,
’n hand en juist die ene traan:
de bergen en de dalen,
zomerzon en herfstwind,
winterkou en lentebloei,

Wie volg jij zoal, en wat ‘like’ jij?

Welke als stille vriend of vriendin
ga jij misschien verrassen met Valentijnsdag?

Jij ook neemt mij zoals ik ben
zelfs op mijn ongelukkige
momenten, wanneer ik
‘de put’ ben in gegaan,
dan richt jij mij op
om samen verder te gaan’.

’n Vriend of vriendin
’t Is iemand
die je ontmoet in je leven
tegen wie je alles kunt zeggen,
die naar jou wil luisteren,
op wie je kunt rekenen,
íemand die jou begrijpt
zonder dat je alles
onder woorden hoeft te brengen,
iemand die je zorgen
je vreugde en je leven deelt,
Met een vriend aan je zij
kleurt de wereld anders:
‘Ik ben blij dat jij er bent,
ik neem jou zoals je bent.
Ik droom jouw dromen,
jij de mijne.
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Ons verdere leven
zullen we samen gaan.

“SIMPLY HAVING A
WONDERFUL
CHRISTMAS TIME”
Kerstmarkt Wasven 2016

Een betere typering dan dit lied
van Paul McCartney (ja, die van
de Beatles) voor de kerstmarkt
op het Wasven lijkt nauwelijks
denkbaar.
Vooruit, het was donker en het
miezerde. Maar dit weerhield
jong en oud er niet van om in
groten getale dit sfeervolle evenement te bezoeken.

Kerstmennekes en –vrouwked van Anjoy.
Mouse muts op. Ze wil zó goed
binnen de lijntjes kleuren, dat ze
haar gezichtje op de kleurplaat
gedrukt houdt, één geworden met
de tafel.

Zorgboerderij in Ghana, Alzheimer
en naar Malawi. Bravo !

Natuurlijk valt er ook volop te
smullen. Enthousiast prijzen de
jongeren van de bakkerij hun
Bijzondere aandacht voor het jong
oliebollen aan en serveert scouting
volk deze keer. De dansgroep Anjoy Sint Frans een heerlijke hamburger.
En voor diegenen die toch voor iets
“Ik sta hier met hete chocomel voor ( thuisbasis Orka aan de
Broekakkerseweg) geeft een
anders opteren, is er het uitgebreide
de accordeonist en nu is hij hem
assortiment aan lekkernijen en
gesmeerd.” Hulpeloos staat Anneke spetterende show met haar
Kerstmennekes en - vrouwkes op
drankjes in de Wasvenboerderij.
van Esdonk voor het Glazen Huis.
het podium. Ze zijn zelfs in voor een Frits van Geffen, verantwoordelijk
Het bekertje brandt in haar handen knap staaltje streetdance.
voor o.a. de toch wel zeer
en zonder zijn spel is de muzikant in
bijzondere kerststal van uitsluitend
Andere kinderen proberen erachter
de drukte onmogelijk te traceren.
papier, loopt rond met een bekertje
te komen welke kleur de pyjama
Overigens is in deze lichte ruimte
Rooibosthee. Althans zo beweert hij.
van de kerstman heeft. Maar niet
een schitterende tentoonstelling te
Maar omdat zijn oogjes steeds
voor niks. Daar is wel een hele
bewonderen van zelfgemaakte
prettiger beginnen te kijken, vraagt
speurtocht over de markt voor
kerstgroepen van allerlei materiamenigeen zich af of er niet iets
nodig.
len; hout, wol, papier en zelfs meanders in zit. Monsieur Frits, à vôtre
taal.
santé !
Naast dit vermaak, uiteraard de
kramen
met
producten
van
noeste
Daarnaast wordt er binnen deze kas
Het zit er weer op, de kerstmarkt
huisvlijt of moeten we zeggen
driftig gekleurd en geknutseld aan
van 2016. Organisatie proficiat met
kunst. Doet er niet toe, het ziet er
kerstversiering. “Kunt u die jas
een indrukwekkende prestatie.
prachtig uit; de kleurrijk gehaakte
ergens anders neerleggen,
Wederom een afwisselend
kerstgroepen, de sierkaarsen,
mevrouw?” Maar dan begint de jas
programma met vooral aandacht
kerststukjes en kerststallen.
te bewegen en blijkt er een
voor de jeugd. En dan te bedenken
Sommige opbrengsten gaan naar
peutertje in te zitten met een jas
dat de eerste vergadering al plaats
een goed doel zoals het Project
van schapenvacht en een Micky

Fanatiek aan het kleuren.

Een kerstgroep in het Glazaen Huis.
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Speurtocht over de kerstmarkt.

De jongeren van de bakkerij prijzen hun heerlijke oliebollen aan.

vond in september bij een temperatuur van 30° (boven
nul wel te verstaan).
Ik wens eenieder het beste toe voor 2017 en niet tot
volgend jaar, want als u dit leest is het al 2017, dus tot
ziens op de volgende kerstmarkt in december van dit
jaar.
Paul Brans
Oh ja, zou Anneke haar accordeonist nog gevonden
hebben?

“Ik zou nog chocomel krijgen!”

DECEMBER OP DE BOOG
De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het thema december.
Hieronder vallen de sub thema's Sinterklaas en Kerst.
Tijdens het Sinterklaasthema hebben we geknutseld, gebouwd, hebben we een leuk pietencircuit gedaan met z’n
allen en keken we naar een poppenkastvoorstelling. Uiteindelijk kwam Sinterklaas ook nog langs en zijn we flink
verwend met leuke cadeautjes. Dank u wel Sinterklaas!
Daarna zijn we fijn aan de slag gegaan met het thema
Kerst. We zamelden producten in voor de Voedselbank,
hebben het kerstverhaal met elkaar besproken en er was
een kerstdiner. Gezellig samen zijn was het overkoepelende thema en gezellig was het zeker!
We genoten daarna volop van de kerstvakantie.
Tot de volgende keer!

Inzameling voor de Voedselbank.

Poppenkast spelen voor Sinterklaas.

Gedekte tafels voor het kerstdiner.
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We hebben weer plaats voor
nieuwe jonge koks van 11 tot
18 jaar. Is dit iets voor jou,
neem dan contact met ons op:

E: info@orkacentrum.nl
T: 06-537 973 37

Data Cook4U 2017
11 januari
08 februari
08 maart
12 april
10 mei
14 juni
12 juli
vakantie augustus
13 september
11 oktober
08 november
13 december

Email: eindhoventongelre@buurtzorgnederland.com
Telefoon: 06-13769131
Website: http://eindhoventongelre.buurtzorg.net
Adres: Activiteitencentrum Orka, Broekakkerseweg 1

VANAF HALF JANUARI 2017 GEVESTIGD IN ACTIVITEITENCENTRUM ORKA

·

Advies en oplossingen zodat u
zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen

Welkom bij Buurtzorg
Eindhoven-Tongelre

·

Professionele wondzorg onder
begeleiding van specialist of
huisarts

·

Begeleiding, verzorging en verpleging rondom palliatieve en
terminale zorg

·

Voorlichting, begeleiding, verzorging en verpleging voor
mensen met dementie en hun
mantelzorgers

In 2010 zijn we met een paar enthousiaste verpleegkundigen gestart als zelfsturend team in Eindhoven Stratum. In 2017 is het
team gesplitst in twee teams, Eindhoven Stratum en Eindhoven Tongelre. In Eindhoven biedt Buurtzorg
ook wijkverpleging in Woensel
Noordwest, Woensel Noordoost,
Strijp/Meerhoven en Gestel.
Ons team is klein van omvang en
bestaat uit ervaren (wijk)verpleegkundigen en ziekenverzorgenden.
Wij bieden zorg, advies en begeleiding op maat bij u thuis. U krijgt
een persoonlijk begeleider die samen met u kijkt wat er aan zorg
nodig is waarbij we ook rekening
houden met veranderingen in de
toekomst. Daarbij ondersteunen wij
ook uw familie en mantelzorgers.
Buurtzorg heeft voor het leveren
van wijkverpleging met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Wij bieden professionele wijkverpleging in de onderstaande
postcodegebieden van Tongelre:

Data Vinylparty 2017
11 februari

5641, 5642, 5613 AA-AL,5613 BAKX, 5613 MA-SG

08 april

U kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld:

17 juni

·

(Tijdelijke) zorg na opname in
een ziekenhuis of revalidatie

·

Advies, begeleiding en instructie ten aanzien van medicatiegebruik

09 september
11 november
09 december
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Heeft u een vraag, behoefte aan
informatie of wilt u zorg van ons
ontvangen, neem dan vrijblijvend
contact met ons op.

Advertentie

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

Rondom de
Wasvenboerderij

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

ACTIVITEITEN IN EN RONDOM DE WASVENBOERDERIJ

Expositie: Schilderijen van Elly Beljon

Tot en met 26 februari op De Overloop

Natuurthema-avond voor kinderen: Mussen en meer!

27 januari, 19:00 uur in De Schop

Natuurwerkochtend

4 februari, 09:30 uur, De Schop

Bakmiddag voor kinderen: Hartendiefjes

8 februari, 13:30 in De Schop

Dineren met insecten

18 februari, 18:00 uur De Gasterij

Natuurthema-avond voor kinderen: Insectenhotel

24 februari, 19:00 uur in De Schop

Bij het Wasven houden we van
de natuur: we werken er graag
(natuurwerkochtend), we leren
er graag over én we eten het
graag. Dit jaar starten we daarom met een nieuwe activiteit:
natuurlijk dineren. Een aanrader en een leuke manier om
maandelijks van de natuur te
genieten en er iets van te leren!

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. Het
geeft een goed gevoel en het is nog
gezellig en leerzaam óók!

Natuurthema-avond: Mussen en
meer!
Een huismus saai? Helemaal niet!
Op deze avond gaan we klussen
voor mussen. En alles wat met de

Kom je ook meehelpen? Je bent
van harte welkom! We verzamelen
bij de Schop (de grote schuur naast
de Wasvenboerderij).

huismus te maken heeft, komt aan
bod.
Kom je ook? We beginnen om
19.00 uur en eindigen om 21.00
uur. De entree is € 2,00 per kind en
het is voor de jeugd van 6 tot 11
jaar.
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 4 februari gaan we weer

Er wordt geklust van 9.30 uur tot
12.30 uur. In de pauze is er koffie
of thee met iets lekkers uit onze
eigen Wasvenbakkerij! Voor meer
informatie:
natuurwerkgroep@wasven.nl.
Bakmiddag voor kinderen: Hartendiefjes
Elke tweede woensdag van de
maand kunnen kinderen onder leiding van de Wasvenbakkers zelf
iets lekkers bakken op het Wasven.
De Bakmiddag is voor kinderen van
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen
is het echt nog te moeilijk. Naast de
bakkers zijn er altijd meerdere vrijwilligsters aanwezig om de kinderen
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te begeleiden.
Op woensdag 8 februari gaan we
hartendiefjes maken. Net op tijd
voor Valentijnsdag! Hartendiefjes
zijn Valentijnkoekjes met uitgestoken hartjes en rode jamvulling.
Wanneer de
koekjes in de
oven bakken,
gaan we Valentijnskaarten maken.
Wil je meedoen? Schrijf je dan van
tevoren in door een mailtje te sturen naar winkel@wasven.nl. Breng
de bevestiging van je inschrijving
mee als je komt bakken. Ben je
ingeschreven, maar kan je per ongeluk toch niet naar de Bakmiddag
komen, bel ons dan even (tel. 0407870708). Dan kan er nog iemand
van de wachtlijst meedoen!
De Bakmiddag wordt gehouden in
de Schop, dat is de schuur bij de
Wasvenboerderij. We beginnen om
13:30 uur en om 15:00 uur zijn we
klaar. Meedoen kost € 4,00 per
kind.
Natuurlijk dineren
De Wasvenboerderij staat voor verantwoord lekker eten. In de reeks
“Natuurlijk dineren” laten we je
proeven hoe bijzonder dat kan zijn.
Om de drie weken staat het wisselend weekmenu in het teken van
een bijzonder thema. Laat je verleiden met verrassend verantwoorde
gerechten.
Tijdens het themaweekend wordt

een bijzonder driegangenmenu geserveerd in de gasterij voor € 27,50 (exclusief drank) op vrijdag, zaterdag
én zondag. Exclusief op zaterdag start de avond om
18.00 uur met een inspirerende presentatie door een
gastspreker en een proeverij van bijpassende amuses.
De interactieve presentatie loopt over in een heerlijk
driegangendiner met het thema ‘in de hoofdrol’.

De
Tongelrese
Keuken

Op zaterdag 18 februari is het
thema ‘Dineren met insecten’.
Behalve in het Westen staan
overal ter wereld insecten op het
menu. En nu ook in het Wasven.
Insecten bevatten veel eiwitten,
vitaminen en mineralen en vergen veel minder landbouwgrond
en veevoeder. Insecten zijn niet stekelig, eng en harig,
maar smakelijk en voedzaam. Ontdek de smaak van
sprinkhanen en meelwormen. De presentatie wordt
verzorgd door Annemiek van Dorst.
Natuurthema-avond: Insectenhotel in aanbouw.
Er zijn heel veel insecten die ruimte zoeken om zich
veilig te kunnen verstoppen of ze zoeken ruimte om er
voor te zorgen dat er nakomelingen worden voortgebracht. Sommige insecten leven graag alleen (solitair)
zoals bijen. Andere insecten liever in een groep zoals
lieveheersbeestjes. Voor die specifieke insecten gaan
we een hotel bouwen. Bouw je mee?

Recept van de
maand januari:

GEGRATINEERDE ZUURKOOL ‘HAWAÏ’
Samengesteld door Clasine Batenburg en
Jack Hanssen
Ingrediënten voor 4 personen
-

1 kg kruimige aardappelen, geschild
50 gram roomboter
500 gram zuurkool, uitgelekt
200 gram gerookte spekblokjes
200 gram ananasblokjes
100 gram rozijnen, geweekt
2 eieren
2 eetlepels crème fraîche
1 theelepel tijmblaadjes, fijngehakt
1/2 theelepel cayennepeper
100 gram paneermeel
100 gram oude kaas, geraspt

Bereiding
1 Kook de aardappelen in ruim water met een beetje
zout gaar. Giet ze af en pureer de aardappelen met
de boter. Breng op smaak met peper en zout.
2 Verwarm de oven voor op 200 °C.
Heb je toevallig een oud wijnkistje thuis, of misschien
kun je het aan familie vragen, neem het mee want
daar kun je al iets heel moois van maken. Natuurlijk
hebben we zelf ook bouwmaterialen.
Het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. We beginnen
om 19.00 uur en stoppen om 21.00 uur en de entree is
€ 2,00 per kind.
Expositie: Schilderijen van Elly Beljon
Tot en met 26 februari 2017 exposeert op De Overloop
van de Wasvenboerderij Elly Beljon. Elly licht toe: "Ik
schilder wat ik zie. Mijn schilderijen zijn een weergave
van mijn persoonlijke levenspad, stemmingen en inspiratie op mijn eigen manier geschilderd. Mijn intentie is
proberen andere mensen positief te raken." Voor meer
van haar werk: zie www.ellybeljon.nl.

3 Bak de spekblokjes aan.
4 Meng de aardappelpuree in een ruime kom met de
zuurkool, spekblokjes, ananasblokjes, rozijnen, eieren, crème fraîche en de tijm en cayennepeper.
5 Vet een ovenschaal in met een beetje boter en verdeel de stamppot over de ovenschaal.
6 Meng de paneermeel met de kaas en verdeel over de
puree.
7 Bak het gerecht in het midden van de oven, tot er
een goudbruine korst ontstaat.
Eet smakelijk
Clasine en
Jack

U kunt het werk van Elly bekijken tijdens openingstijden van de Gasterij.
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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Van de
Redactie

Wij zijn daar erg blij mee en verwelkomen hen hartelijk. Zij zijn het
nieuwe jaar goed begonnen want
zij krijgen nu ook maandelijks een
wijkblad.
Wij wensen hen veel leesplezier!

OPROEP VAN UW WIJKBLAD
GESLAAGDE STICKERACTIE
VOOR ONS WIJKBLAD.
Zoals u weet staan wij geregeld
stil bij hoe een en ander gaat.
Zijn we alert genoeg en tijdig
op de hoogte van hetgeen er in
onze wijk gebeurt? Is het wijkblad goed gedrukt, overzichtelijk en duidelijk leesbaar? Krijgen alle geïnteresseerden in de
wijk een wijkblad?
Deze laatste vraag hebben we afgelopen tijd eens onder de loep
genomen. De sticker op uw brievenbus speelt daarbij een belangrijke rol. Heeft u geen sticker of een
ja/nee sticker, dan gaan de bezorgers uw deur niet voorbij. Heeft u
een nee/nee sticker dan krijgt u
geen wijkblad, tenzij u naast de
nee/nee sticker een speciale sticker
van ons blad plakt:
Wijkblad Rond ‘t Hofke Ja

Ter gelegenheid van het 40jarig-bestaan heeft wijkblad
Rond ’t Hofke in 2004 een jubileumuitgave uitgebracht. Nog
steeds ontvangen wij verzoeken
van mensen welke die uitgave
willen ontvangen.
Maar helaas. wij zijn door onze
voorraad heen en zijn dus niet
meer in het bezit van die jubileumuitgave. Daarom roepen wij mensen op die zo’n uitgave hebben en
deze af willen staan, zich bij ons te
melden. U kunt dat doen per mail:
rondhethofke@gmail.com of per
telefoon: 06-55904151.
Wij zijn graag bereid de jubileumuitgave bij u op te halen.
Wijkblad Rond ’t Hofke.

LEES 6000 KRANTEN VIA DE
BIBLIOTHEEK EINDHOVEN
De Bibliotheek Eindhoven stelt
een nieuwe applicatie beschikbaar: de PressReader. Daarmee
heb je toegang tot ruim 6000
kranten en tijdschriften van
over de hele wereld. En het
mooie is: iedereen kan er gratis
gebruik van maken.
Het nieuws uit China, Myanmar of
Venezuela was nog nooit zo dichtbij. En ook een selectie kranten en
tijdschriften uit eigen land zijn via
de PressReader gratis te lezen. Je
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek Eindhoven, echt íedereen kan
het gebruiken.
Hoe werkt het?
De PressReader staat uiteraard op
alle computers in de Witte Dame.
Maar je kan de ruim 6000 kranten
ook met gemak mee naar huis nemen. Installeer de app op je
smartphone, open de app in de bibliotheek (gebruik hiervoor het
open WiFi netwerk van de bibliotheek!), download alle kranten of
tijdschriften die je wilt lezen en je
kan deze een week lang bekijken
waar je maar wilt. Het enige dat je
hoeft te doen om onbeperkt toegang te hebben tot deze informatiebron, is elke 7 dagen even bij de
bibliotheek inloggen.
De wereld binnen handbereik
Met de PressReader kan je complete kranten en tijdschriften downloaden, maar ook losse artikelen. Je
kan zoekopdrachten geven, RSSfeeds instellen én de teksten laten
vertalen. En wees niet bang voor
oud nieuws – je vindt er gewoon de
kranten van vandaag.

De ‘Ja’ sticker van Rond ‘t Hofke

Het veelgevraagde jubileumnummer.

Door alle wijkbewoners met een
nee/nee sticker nog eens nadrukkelijk op deze mogelijkheid te wijzen
zijn er tot onze verbazing ongeveer
120 nieuwe lezers bijgekomen, zij
hebben onze sticker bij hun nee/
nee sticker geplakt.
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MENNEKES VAN ‘T
JAAR 2017

John van Hout en postuum Lambert van Stekelenborg, organisatoren van Concerti Fetti
Afgelopen jaar heeft de uitreiking van ’t Menneke/Vrouwke van het jaar niet plaatsgevonden
ivm het overlijden van Lambert van Stekelenborg.
De versierselen behorende bij deze benoeming
zullen door Prinses Amaluna alsnog uitgereikt
worden aan John van Hout en de familie van
Lambert van Stekelenborg.

king naar het concert.
De afgelopen 18 jaar hebben we al vele Nederlandse
toppers mogen begroeten zoals Frans Bauer, Jan Smit,
Nick en Simon, Frans Duits, Guus Meeuwis, Wolter
Kroes en Corry Konings.
Elk jaar komen er van Sportcentrum Splendid 150 vrijwilligers meehelpen om deze dag te laten slagen. Dit
zijn onmisbare mensen en zonder hen was dit concert
niet zo’n groot succes geworden.
Ieder jaar is John aanwezig en kijkt vanuit een hoekje
van de zaal toe hoeveel mensen met een beperking
volledig uit hun dak gaan en de avond van hun leven
beleven.
Het wordt steeds moeilijker om de avond elke keer
weer te verbeteren, maar ze blijven dit toch proberen
en hopen nog jaren door te gaan.
De voorbereidingen vinden gedurende het hele jaar
plaats. John doet dit met zoveel plezier, dat het ondanks het drukke leven geen belasting is, want woensdagavond voor Hemelvaart maakt alles weer goed
Iedereen die de organisatoren van Concerti Fetti een
warm hart toedraagt en hen met deze benoeming wil
feliciteren is van harte welkom bij carnavalsviering KV
de Tongelreepers op 29 januari 2017 vanaf 14:00 uur
in café- zaal de Galarage, Oude Urkhovenseweg 2-4 in
Tongelre.

Lambert van Stekelenborg en John van Hout

Het begint allemaal 18 jaar geleden.
Lambert van Stekelenborg en John van Hout besluiten
samen een skatetocht te organiseren door Eindhoven.
John heeft een sportcentrum op de Tongelresestraat,
Lambert had een skatewinkel op de Wolvendijk.
Deze twee doelgroepen pasten goed bij elkaar en de
tocht werd een groot succes.
Voor de deelname aan deze tocht werd startgeld gevraagd, dit leverde een aardig bedrag op.
Besloten werd om dit geld aan een goed doel te geven,
maar dan wel een doel waarbij ze zelf konden zien wat
er met het geld gebeurde.
Het idee werd geboren om het Beursgebouw af te huren en Nederlandstalige artiesten te boeken.
Alle mensen met een beperking werden uitgenodigd
om van deze avond te komen genieten.
Het eerste jaar verliep financieel niet helemaal naar
wens, maar Lambert en John besloten toch door te
gaan en het verlies voor hun rekening te nemen, er
werd besloten meer sponsoren te zoeken voor het volgende jaar.
Het concert kreeg de naam Concerti Fetti, en ook de
nodige sponsoren werden gevonden.

GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE
TOETSENIST/PIANIST
Projectkoor Werk in Uitvoering is op zoek naar
een enthousiaste toetsenist/pianist die ons wil
begeleiden tijdens de uitvoeringen en repetities.
Wij repeteren op maandagavond in ‘t Oude Raadhuis
(piano aanwezig). Het is niet persé noodzakelijk om
elke week aanwezig te zijn (hoewel we dat wel heel
gezellig zouden vinden).
Ons koor bestaat uit ongeveer 50 leden en ons repertoire is zeer divers. We zijn nu weer volop bezig met de
plannen voor een nieuw project.
Als je interesse hebt: zoek even contact via
0653711135 / projectkoortongelre@gmail.com of kom
kijken op 1 van onze repetities.
Nog meer info nodig? Kijk gerust op www.projectkoorwiu.nl

Langzaam groeide het concert uit tot zijn huidige vorm.
Inmiddels komen 3500-4000 mensen met een beper-
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Tongelrese
Natuurwijzer

VOGELS IN DE WINTER

Houtduif en merel

Gelukkig gaan de dagen weer lengen, wat je, als
het helder weer is, toch alweer goed kunt merken.
Nog even en de sneeuwklokjes gaan weer luiden en
het klein hoefblad laat zijn eerste gele lentestralen
zien.
Maar toch is het nog winter.
Gevaar ligt op de loer.
Dit jaar zijn er opvallend veel lijsterachtigen uit Noord
Europa. Koperwieken en kramsvogels zijn volop te
zien in Tongelre, vretend van bessen en foeragerend
onder de eikenbomen in het bos.
Op de Warande-akker tegen het spoor aan de Hofstraat, achter de Wasvenvijver, staan allerlei uitgebloeide bloemen met zaden waar vogels van kunnen
eten. Vinken, gorzen, ringmussen en huismussen.
Kramsvogel etend van appelbesjes
Als er honger is zoeken de vogels elkaar op, om
gezamenlijk te eten. Ze zijn niet voor niets in groepjes. Zo kunnen ze een oogje in het zeil houden voor elkaar,
want er ligt altijd gevaar op de loer van een roofvogel of roofdier die wel een vogeltje lust.
Niet alleen vogels, ook muizen vinden er eten, op hun beurt zijn zij ook weer voedsel voor een hongerige rover.
Naar de prijs fluiten.
Het weekend van 28 en 29 januari kun je deelnemen aan de nationale tuinvogeltelling. Dan tel je een half uur
lang de vogels in je tuin, dit aantal kun je daarna doorgeven op een speciale site namelijk: tuinvogeltelling.nl
van de vogelbescherming.
De vogel die in Nederland het meest geteld wordt is de winnaar. De meest getelde vogel krijgt overigens geen
prijs, nee, daar kan ie naar fluiten!
Als je dan toch lekker gaat wandelen, let
dan ook eens op of je die mooie lijsters
en vinken kunt spotten.
Je ziet ze op de natuurakkers of in de
bessenstruiken in Tongelre, misschien
zelfs in je eigen tuin.
Ze zijn zo mooi!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Akkervogels fourageren op de natuurakkers
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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

WHIPLASH ASSOCIATED DISORDERS
Whiplash Associated Disorders (WAD) is de officiële naam voor het klachtenpatroon dat kan ontstaan
na een ongeval waarbij sprake is van het acceleratie-deceleratie mechanisme en waarbij krachten
inwerken op de nek. Het treedt op bij onder meer (auto)ongelukken (vooral bij aanrijdingen van achteren of zijdelings), sportongevallen en ritjes in kermisattracties.
Bij deze trauma’s wordt het hoofd met grote snelheid
heen en weer geslingerd. De spieren krijgen niet de
kans zich voor te bereiden op de klap en daardoor slingert het hoofd naar achteren en trekt aan de banden
rondom de wervels. Daarna komt er een versnelling
naar voren, waarna opnieuw getrokken wordt aan de
banden in de nek.
Men spreekt van een acuut whiplash syndroom gedurende de eerste 3 weken na het trauma. Hierna breekt
een subacuut stadium aan waarin de meeste klachten
verdwijnen door inzet van conservatieve therapie. Als de klachten na 3 maanden nog aanhouden, spreekt men
van een chronisch whiplash syndroom.
Symptomen
Typische klachten van acuut whiplashletsel zijn:
·
·
·

pijn in de nek, schouders en eventueel de armen
hoofdpijn, vooral in het occipitale deel (achterhoofd kwab), soms uitstralend naar het voorhoofd tot boven
beide ogen
bewegingsbeperkingen van de nek ten gevolge van stijfheid in de nek direct na het ongeval

Bijkomende klachten zijn duizeligheid, visusstoornissen, misselijkheid, oorsuizen en doofheid, tintelingen in de
handen, lage rugklachten, post-traumatische stress stoornissen (depressie) en cognitieve functiestoornissen.
Behandeling
Vaak gaan mensen met klachten naar de huisarts. De huisarts kan (laten) uitsluiten dat er sprake is van een ernstige aandoening zoals een fractuur van de wervel.
Tegenwoordig mag men ook direct met klachten naar de fysiotherapeut. Deze kan dan door screening bepalen of
de patiënt toch gezien moet worden door de huisarts of dat deze bij de fysiotherapeut aan het juiste adres is met
de klachten. Vervolgens is behandeling door een fysiotherapeut of manueel therapeut mogelijk.
Therapie is vooral gericht op:
·
·
·
·
·

het
het
het
het
het

geven van voorlichting over de klachten en hoe er mee om te gaan
verminderen van de pijn
verbeteren van de beweging in de spieren en gewrichten
aannemen van een juiste houding
stimuleren van bewegen gericht op het oppakken van de dagelijkse bezigheden

Voor meer informatie, vragen en advies kunt u terecht bij de fysiotherapeut.
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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 Overspannen, burn-out of gewoon stress?.

OVERSPANNEN, BURN-OUT OF GEWOON STRESS? DEEL 1
Iedereen beleeft zo nu en dan momenten van stress. Dit is normaal gesproken geen probleem en
hoort bij het leven. Wanneer je teveel stress hebt kun je echter overspannen raken en hard op weg
zijn naar een burn-out. Het proces naar een burn-out verloopt heel geleidelijk en begint vaak bij een
simpele vermoeidheid. Helaas kunnen slachtoffers het slopende effect vaak pas inzien na het afleggen van de hele route. De volgende fasen lijken bij iedereen die stress ervaart in meer of mindere
mate voor te komen. Deze fasen zijn bij iedereen verschillend en kunnen allemaal van een paar weken tot een paar maanden en soms wel een jaar duren.
1. Stress: I n deze fase is er nog niets aan de hand. Situaties van stress w isselen zich af met fasen van
ontspanning. Het lichaam herstelt zich volledig in de fasen van ontspanning. Wanneer de stress iets te lang duurt
geeft het lichaam subtiele symptomen. Deze symptomen beperken zich tot lichte hoofdpijn, stemmingswisselingen, een opgejaagd gevoel en zo nu en dan wellicht een slechte nacht. Voor de meesten van ons is het onvermijdelijk dat je vaak in deze fase terechtkomt. Wanneer het herstel echter regelmatig en volledig plaatsvindt zul je
hier niet overspannen van raken.

2. Chronische stress: De stress neemt de overhand en ontspanning blijft uit. De momenten van
ontspanning zijn zeker aanwezig, maar deze zijn te kort om weer volledig te herstellen. Na een vakantie voel je
je weer topfit, maar na enkele dagen val je weer terug in hetzelfde patroon.
3. Overspannen : Je bent overspannen. De energie in je lichaam begint op te raken. Je dagelijkse
belastbaarheid neemt af en je krijgt moeite om al je activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. De lichameijke
klachten nemen toe. Allerlei overspannen symptomen kunnen nu de kop opsteken: concentratieproblemen,
angst- en paniekklachten, geheugenproblemen, stemmingswisselingen, neerslachtig, opgejaagd gevoel, nergens
zin in hebben, neiging tot verslaving, verward, gevoelig voor prikkels, piekeren, vermoeidheid, slapeloosheid,
gevoel van uitputting, pijn in de spieren (tintelingen), nek- en schouderpijn, buikspanning, snelle ademhaling,
hoofdpijn, beperkt zicht, snelle hartslag, verhoogde bloeddruk.
Dit is een belangrijk moment in het proces. Dit is namelijk het moment dat je concreet gaat merken dat je jezelf
door de stress aan het slopen bent. In deze fase moet je structurele veranderingen in je gedrag aanbrengen om
de dagelijkse stress te verminderen. Het is belangrijk om te weten dat je dit niet alleen kunt. Zoek hulp. Het
verschil met een burn-out is dat het herstel in deze fase, met de nodige rust, zeer snel plaatsvindt. Veel mensen
grijpen echter niet in in deze situatie en verwachten dat het vanzelf overgaat. Ook zal er vaak gezocht worden
naar concrete fysieke oorzaken voor de klachten. Stress komt als mogelijke oorzaak niet altijd naar voren. Veel
mensen komen ook in een vicieuze cirkel terecht vanwege de klachten. Wanneer je overspannen bent kun je
echter door adequaat in te grijpen ervoor zorgen dat je weer snel herstelt. Zie het als een laatste waarschuwing
van je lichaam voorafgaand aan een echte burn-out.
Over de burn-out meer in het volgende nummer.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met mij opnemen.
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AMAZONEBEKKEN
BLOEMEN
BOOMKANGOEROES
BUIDELMUIZEN
EDELPAPEGAAIEN
GELE TOEKANS
GORILLA’S
GOUDPARKIETEN
INSECTEN
KAAIMANNEN
MIDDEN-KONGO
NEUSHOORNVOGELS
OERWOUD

OTTERS
PARADIJSVOGEL
PARELMOERVLINDER
PLANTENGROEI
REUZENGORDELDIER
RUBBERBOMEN
SCHILDPADDEN
SLANGEN
SLINGERAPEN
SLINGERPLANTEN
TEMPERATUUR
TROPEN
TROPISCH HARDHOUT

VARENS
VISSEN
VLIEGEN
VOGELSPINNEN
WARM
WATERVALLEN
WATERZWIJNEN
ZUID-AMERIKA

De overgebleven letters vormen een WETENSWAARDIGHEID.
Oplossing van vorige maand is:
verheffen

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer

en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 2017
in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
J. Mansveld
Warande
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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