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Van de redactie
Beste buurtbewoners,

Nodig

Zonder een houvast in ’t leven
Kan niemand blijven staan
Een stille kracht doet
De mensen voorwaarts gaan –
Hoop en vriendschap
Heeft ieder nodig op zijn tijd
Een goed woord dat gemeend is
Heeft altijd de mens verblijd.

Adriana Menschaart ( † )
Agenda

(T) = locatie De Toeloop

4 apr.		 ____________________________
Kienen in De Toeloop
12 apr.		#Awesome
kledingruilbeurs
____________________________

Gisteren (20 maart) was het bijna 23 graden in Doornakkers,
vandaag was het 13 graden en er viel een flinke regenbui.
Bijna niet te geloven dat er zo’n verschillen zijn per dag. De
lente is goed zichtbaar en dat is heel mooi, want op 20 april
komt de beroemde paashaas weer naar de St. Josephspeeltuin.
Elk jaar is het weer prachtig om te zien hoe de kinderen de
“verstopte” eieren verzamelen. En als het weer meezit kunnen
ze meteen in de grote speeltuin aan de slag, want die is per
eind maart weer geopend.
Als je op maandagmorgen door de hal van Berckelhof loopt
zie je flink wat bewoners die vitamientjes en bloemstukken
inslaan. Zo te horen een geslaagd
initiatief.
En tenslotte een compliment aan
de organisatoren van Zilveren Kracht.
Zo druk heb ik het nog niet gezien in
de Inloop. Uiteraard bekende gezichten,
maar ook nieuwkomers. Een goed teken.
Tot de volgende keer,
Thijs

20 apr.		Paashaas
op bezoek in speeltuin
____________________________
22 apr.		Doornakkers
praat (T)
____________________________
24 apr.		Koffiemeeting
Zilveren Kracht
____________________________
Kienen in De Toeloop
2 mei		 ____________________________
11 juni 		Straatspeeldag
Kalverstraat
____________________________
24 juni		Doornakkerspraat
(T)
____________________________
(T)
16 sep.		Doornakkerspraat
____________________________
27 okt.		Doornakkerspraat
(T)
____________________________
Doornakkerspraat (T)
16 dec.		____________________________

Als u zelf iets te melden heeft of wilt reageren naar de redactie
is ons emailadres heel erg gemakkelijk te
onthouden: wijkblad@on.nl
Bij de redactie in de bus stoppen mag
natuurlijk ook, of even bellen! 29 april
(vóór 12 uur ’s middags) is de uiterste inleverdatum voor de volgende uitgave. Die komt
dan rond 17 mei bij u in de bus.
Tenminste... als u geen NEE NEE sticker
heeft opgeplakt! Anders kunt u terecht
in de buurtwinkel voor een exemplaar.
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Koffiemeeting Zilveren
Kracht
Op maandagavond 10 februari is het druk in De Toeloop
bij de 1e koffiemeeting. Het is zo druk dat er volop extra
stoelen moet worden aangevoerd. Tevens komt de
ruimte voor de informatiemarkt in het gedrang.
Er zijn ongeveer 130 mensen aanwezig. De oproepen
aan 55plussers om naar de koffiemeeting te komen
heeft dus enorm effect gehad. Projectleider van Zilveren
Kracht Tongelre – René van Vught – benadrukt de geweldige opkomst en heet iedereen welkom. Een speciaal
woord van welkom is er voor wethouder Lenie Scholten.

Als laatste spreker gaat wethouder Lenie Scholten in op
ontwikkelingen van een terug tredende overheid en de
ruimte die daardoor ontstaat voor burgers om meer voor
elkaar te doen. Daarmee ontstaat er een mooie dynamiek
in de wijk. Ze vindt het geweldig om te zien hoe Zilveren
Kracht in Tongelre inhoud begint te krijgen.

Na afloop wordt de bezoekers gevraagd een enquêteformulier in te vullen. Zo’n 50% van de bezoekers
doet dat. Bij de verwerking blijkt dat er heel positief is
gereageerd op deze bijeenkomst. Ook zijn er tips voor
de volgende koffiemeting en zijn er wijkbewoners die
belangstelling hebben om activiteiten mee te organiseren.
De 2e koffiemeeting is op 24 april ’s avonds in De Ronde
aan de Tongelresestraat.

Tijdens de avond is er gelegenheid tot vragen stellen
en om tot uitwisseling van informatie te komen.
Het programma op 10 februari begint om 19.30 uur
en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.
Cees Sprong – bestuurslid van OVO – vertelt over de
doelstelling van Zilveren Kracht: vitaal ouder worden
door beweging, voeding en actief zijn / blijven in de
eigen omgeving. Vervolgens gaat John van Hout
– eigenaar van sportschool Splendid – in op de activiteiten van de sportschool voor 55plussers.
Vanuit de allochtone wijkbewoners presenteert Emin
Üstüner de resultaten van een onderzoek bij allochtone
bewoners en hun aansluiting bij onze samenleving.
Een van de deelnemers aan het onderzoek spreekt van
“Tongelre is mijn dorp”. Emin vindt dit zo mooi dat hij
dit als titel heeft gebruikt.
Na de pauze blikt Anja van Bladel van Oog voor Talent
terug op de workshop “Wat is mijn (verborgen) talent?
Het zijn talenten waar je geen weet (meer) van hebt, en
die van pas kunnen komen als je als 55plusser in een
andere levensfase komt.
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Badminton in Doornakkers
De Eindhovense badmintonclub Natal kan weer enkele
nieuwe leden gebruiken. We zijn een gezellige club van ongeveer 20 man / vrouw, die lekker fanatiek kunnen spelen. Maar
iedereen speelt dubbels of mixen met iedereen en na elke set
wordt de samenstelling gewisseld. Wel is het belangrijk dat je
enige speelervaring hebt, want er is geen training en alle leden
hebben al minstens een paar jaar gespeeld. We spelen op
donderdagavond in sportzaal de Toeloop van 20.30 tot 22.30 uur.
Kom gerust een paar keer meespelen en kijk of het je bevalt.
Inlichtingen bij George Coenraad (T 06 11 76 08 29,
penningmeester) of Thea Koot (T 290 80 92, enthousiast lid).

Josef Israëlslaan 2A t/m 2L

In De Toeloop vindt u veel voorzieningen voor de buurt
zoals basisschool BoschAkker, kinderdagverblijf Korein,
peuterwerk Peuterplaza, het consultatiebureau van Zuidzorg
en de Buurtinfowinkel Doornakkers. Ook is er een Jongerencentrum van Welzijn Eindhoven gevestigd. In de sportzaal
vinden veel activiteiten plaats. Horecaonderneming “de
Inloop” zorgt voor ondersteuning van de sport- en buurtactiviteiten. De Toeloop is zeer geschikt voor het organiseren
van buurtactiviteiten om uw buurtbewoners te ontmoeten.

Horeca de Inloop /vergaderruimtes
De horeca is elke dag tot 23.00 uur geopend. U kunt er terecht voor
koffie, een broodje, verzorgde vergaderingen, kinderfeestjes en
buurtactiviteiten. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met
Chantal Janssen via T 06-303 068 32.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

13.00-15.00u 11.00 -11.30u 09.30-11.30u 11.00 -12.00u 10.30 -11.15u
“Samen op weg” bewegen op
Inloopochtend volksdansen koffie drinken
door OVAA
afstand
door OVAA
(vooraf aan BVO)
15.00u koffie
en afsluiting
wandelgroep

Sportzaal
Dagelijks open van 8.30 uur tot 23.00 uur. Ma-di-do-vr tot 14.45 uur
en wo. tot 12.00 uur gereserveerd voor schoolactiviteiten. Neem
voor reserveringen (ook feesten en evenementen) contact op met
Sportbedrijf de Karpen via T 040-238 88 62. U kunt reserveren op:
maandag van 18.00-20.00 uur
dinsdag van 12.30-14.00 uur
en 16.00-18.00 uur
• woensdag van 15.00-17.00 uur

•

•

•

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

16.00 -18.00u 08.45 -09.45u 10.45 -11.45u 17.30 -20.30u
JC de Toeloop Badminton
Universiteit
Eindhovense
Tongelre
Wageningen Hart trim
stichting
19.00 -20.00u 15.00 -17.00u 14.30 -15.30u 20.30 -22.30u
Naschoolse
Natal
Universiteit
De Zeeuw
Wageningen activiteit
sport/
badminton
sportformule ouderengym
20.00 -22.00u 20.30 -22.00u 18.30 -19.30u
Tantalus
TU Eindhoven Sport Zanden
basketbal

15.15 -16.15u
Universiteit
Wageningen
vrijdag
zaterdag

17.30 -18.30u
Bansradj
Soerin
19.00 -21.00u
Eindhoven
Basketbal Crew

Josef Israëlslaan 2K

De Stamtafel
Deze staat in de hal van De Toeloop, links van de ingang. U kunt
tot 19.30 uur de vrije uren gebruiken voor ontmoetingen en overleg.
Koffie en thee zijn te bestellen via De Inloop.
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

10.00 -12.00u 10.00 -12.00u 10.00 -12.00u 10.00 -12.00u
koffie aan de koffie aan de koffie aan de koffie aan de
stamtafel
stamtafel
stamtafel
stamtafel
13.00 -16.00u
wachtkamer
sociale
raadslieden

13.30u
startpunt
wandelgroep
Senioren

19.30 -21.00u
Almonte
basketbal

14.00 -16.00u 11.15 -12.00u
handwerkbewegen
groep
voor ouderen

20.00 -23.00u 19.30 -21.00u
line dance
trommelgroep

donderdagvan 15.00-17.00 uur
vrijdag
van 15.00-18.00 uur
• zaterdag
de hele dag
• zondag
de hele dag

•

13.00 -15.00u
breigroep

Josef Israëlslaan 2L

Jongerencentrum
Het jongerencentrum is op ma-di-wo-do-vr geopend vanaf
15.30 uur en bereikbaar op T 040 -219 33 00. Neem contact op
met y.yahia@welzijneindhoven.nl als u zelf iets wilt organiseren voor
de jeugd uit de wijk of als u vragen hebt over een van
		de activiteiten.

maandag

Ma/Di/Wo: Deze avonden worden begeleid door beroepskrachten
en stagiaires. Do/Vr: Er zijn activiteiten die begeleid worden door
vrijwilligers en een vader die opent en sluit. Op donderdagavond zullen
iedere week stagiaires voetballen op het trapveld naast De Toeloop.
dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zater- en zondag

15.30 -16.30u 15.30 -17.00u 12.00 -14.00u 15.30 -17.00u 15.30 -17.00u Zaterdag
KNAP
spreekuur
meidenclub
tienerinloop
rapclass
huiswerkbegeleiding
18.00 -19.30u
kinderinloop

14.00 -15.30u
tienerinloop
20.00 -21.30u
jongereninloop
Josef Israëlslaan 2E
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Zondag
Sazles

Het was AWESOME!
Trots laat Jamy het blauwe doosje zien, vol met ruilbriefjes.
“Het was heel druk vandaag, we waren met tien vrijwilligers en eigenlijk is iedereen steeds bezig geweest.”
De eerste editie van kledingruilbeurs #AWESOME mag
een succes genoemd worden. Het buurtkantoor is
gevuld met volle kledingrekken. Onder de rekken staan
schoenen en in het gangpad staan tafels die ook nog
eens vol liggen met stapels kleding. Aan aanbod geen
gebrek zo te zien. Jamy: “Ja, we hebben enorm veel
kleding gekregen en daar zijn we heel dankbaar voor.”
Ondanks het provisorische pashokje staan mensen
overal en nergens kleding te passen. “De sfeer is werelds,
mensen komen met elkaar in contact en helpen elkaar
bij het uitzoeken van de mooiste outfit. Je ziet mensen
met een grote glimlach hun kleding ruilen en ja, daar
word ik ook blij van”, zegt Jamy, zelf ook met een grote
glimlach. Ook Marjolein heeft verschillende mensen
geholpen met uitzoeken. Van vandaag is haar vooral de
rode jurk bijgebleven. “Het leek wel of de jurk voor de
vrouw gemaakt was, ze had zelfs de bijpassende bloem
al in haar haar. Ik vind het enig om mensen te stylen,
dat is ook iets dat ik al lang doe met vriendinnen.
Nu is het alleen wat groter geworden.” Ze zijn het er
over eens, “het is prachtig om te zien gebeuren wat je

in je hoofd hebt, we kijken er goed op terug, op naar
de volgende!”
De volgende editie van #AWESOME staat gepland op 12
april, weer in het buurtkantoor aan de Bloemfonteinstraat.
Danielle de Heijde

Samen verder in Tongelre
Afgelopen maart is er weer gecollecteerd voor de stichting
>>Samen Verder>>. De opbrengst van Tongelre is bestemd
voor het West-Afrikaanse Gambia.
Dankzij onze hulp, is er al heel wat gerealiseerd in dit
arme land. Scholen gebouwd, waterputten aangelegd,
zonne-energie gerealiseerd en reeds 9 jaar zorgt een
oerdegelijke schooltruck ervoor dat kinderen die meer dan
6 km van school wonen, naar school gebracht worden.
Dit jaar is er gecollecteerd voor een school in Pakau Njogu.
Hier wordt zeer verouderd lesmateriaal gebruikt. Dit moet
vervangen worden, net als een deel van het schoolmeubilair.
Voor meer info: www.Seig.nl

• een school voor iedereen
• nieuw gebouw

telefoon: 040 267 71 50

• een enthousiast en gedreven team
• zorg voor alle leerlingen

• een school met duidelijke regels en omgangsvormen

De Driesprong
‘gewoon’ een
goede school!
• een verantwoorde onderwijsinhoud
• piramide - een doorgaande ontwikkelingslijn
• veel nieuwe boeken en methodes
• computers en digitale schoolborden
• een heldere, duidelijke organisatie van het onderwijs
Voor informatie en aanmelding bent u iedere schooldag welkom!
telefoon: 040 267 71 50
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Ankerpunt voor de wijk:
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH EindhovenNieuws vanuit Vitalis Berckelhof

Vitalis Berckelhof actief met Ankerpunt voor de wijk!
Bij Vitalis Berckelhof bent u welkom om gezellig samen
te zijn, een maaltijd te gebruiken, boeken
te lenen in de bibliotheek, sportief en creatief bezig te
zijn en om andere mensen te ontmoeten. Bent u al eens
binnen gelopen?
Voor de komende periode staat de Internationale sportweek op het
progamma. In de week van 22 april tm 26 april organiseren we tal van
sportactiviteiten. Zo komt er een indoorcurlingbaan, is er een lezing
over gezonde voeding en sport, een clinic zelfverdediging maar ook
een avondwandeling door de wijk en nog een aantal andere
sportieve activiteiten.
Houdt u van jokeren of rikken? Dan kunt u op zondagmiddag voortaan
een kaartje komen leggen in ons restaurant van 14.00 tot 16.00 uur.
Deelname is gratis. Voor meer informatie kunt u terecht bij Sylvia van
Aggel, berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl of 040-2331600.

Op 1 maart 2014 trekt de Bibliotheek Eindhoven zich terug uit het
bibliotheekservicepunt in het woonzorgcentrum Berckelhof. Dat
betekent dat de scanautomaat voor het uitlenen van de boeken
verdwijnt. Maar dat is zo ongeveer het enige verschil. Want de
boekencollectie, de leestafel en de computerhoek blijven gewoon op
hun plek. Ongeveer 12 vrijwilligers zullen de bibliotheekfunctie
voortzetten. Zij gaan de collectie beheren en de uitleen verzorgen. Zij
zijn elke werkdag in de middag en enkele ochtenden in de bibliotheek aanwezig. Iedereen uit Tongelre, maar ook van elders, is er
welkom. Voor het lenen van de boeken hoef je geen lid van de
Bibliotheek Eindhoven te zijn. Volwassenen kunnen natuurlijk altijd
terecht bij de centrale bibliotheek of kunnen gebruik maken van de
bezorgservice van de centrale. Die is dit jaar nog gratis, maar daarna
waarschijnlijk niet meer. De bibliotheek in Vitalis Berckelhof verkent
of zij een rol kunnen blijven spelen in het halen en brengen van
boeken uit de centrale bibliotheek.

Activiteitenoverzicht
Wekelijkse activiteiten

Wilt u deelnemen aan activiteiten?
Koop uw ‘strippenkaart’ bij de receptie

OVERIGE activiteiten
APRIL

Maandag
-	Weekmarkt (gratis).....................................10:00 – 11:30
-	dansen & bewegen op muziek (1 strip) 14:30 – 15:15
-	Gezelschapsavond (1 strip)...........................19:00 – 21:00
Dinsdag
-	Kienen met prijzen (1 strip)...........................19:15 – 21:15
Woensdag
- Creatieve club (1 strip)......................................10:30 – 12:00
-	Koersballen (1 strip)...........................................14:30 – 16:30
-	Sjoelen (1 strip).....................................................19:00 – 21:00
Donderdag
-	Gratis begeleiding bij de beweegtuin......15:00 – 16:00
-	Koor (gratis).............................................................18:30 – 19:30
Vrijdag
-	Kienen (1 strip)......................................................14:30 – 16:00
- Jokeren ....................................................................14:00 – 16:00

01-04 Optreden “The Music Lovers” (2 strippen).................................
06-04 Zondagmiddagoptreden (gratis)................................................
07-04 Gerrma mode (gratis)......................................................................
08-04 Klein culinair (€2,50)......................................................................
12-04 Groot Letter Festival........................................................................
14-04 Optreden van “Het Molijnkoor” (1 strip).................................
22-04 Literaire Salon (€3,00)...................................................................
22-04 t/m 25-04 Nationale sportweek...................................................
26-04 Koningsdag Aubade (1 strip)........................................................
28-04 Culinaire Capriolen Koningsdiner (€17,50)...........................

14:30 - 16:00
14:30 - 16:30
10:00 - 11:45
14:30 - 16:30
12:00 - 18:00
14:00 - 16:00
14:30 - 16:00
10:00 - 10:00
17:30 - 10:00

MEI
04-05
05-05
06-05
12-05
13-05
18-05
20-05
22-05
30-05

Zondagmiddag optreden (gratis)....................................................
Bevrijdingsconcert (2 strippen)....................................................
Literaire Salon (€3,00)....................................................................
MarieCristien Met een knipoog naar Maria (2 strippen)...
Klein culinair (€2,50)......................................................................
Zondagsontbijt (€2,50)..................................................................
Literaire Salon (€3,00).....................................................................
Culinaire Capriolen Aspergediner (€17,50)...........................
Fietstocht op bezoek bij..... (2 strippen)...................................

14:30 - 16:00
14:30 - 16:00
14:30 - 16:00
14:30 - 16:30
14:30 - 16:30
09:00 - 11:00
14:30 - 16:00
17:30 - 10:00
14:00 - 10:00

Kijk voor ons directe huuraanbod op: www.hurenbijvitalisgroep.nl of bel met het Vitalis Klantencentrum: T 0800-2456456

Wonen op Vitalis Berckelhof ?
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(bereikbaar tijdens kantooruren)

Krrrrr... okodil

Club Volleybal Tongelre

22 januari werd in er in heel
Nederland voorgelezen van
die verschrikkelijke krokodil
waar iedereen (ooievaars,
libelles, kikkers) een hekel aan had. Op basisschool
de Driesprong werd er bij de kleuters en groep 3
voorgelezen / verteld, en daarna hadden de kleuters
(veelal in pyama) een heerlijk ontbijt.

CVT is een club van mannen en vrouwen die het bedrijven
van deze sport combineren met gezelligheid. De club is
niet gericht op competitie-spelen, maar om recreatief/
sociaal bezig te zijn. De leus is: bewegen is gezond.
De club heeft dringend leden nodig. Vereiste: sportiviteit,
de rest komt vanzelf.
Gymnastieklokaal: Piuslaan 70 op maandag van 21.15
tot 22.30 uur.
Informatie en opgeven bij:
J. Benita, Tongelresestraat 325, 5642, T 281 58 26

Bij basisschool BoschAkker was de hele school eerst
aan het ontbijten geslagen.
Er zijn op dit moment al zo veel
kinderen (275) dat ze niet meer
allemaal in de (toch behoorlijk
grote) speelzaal passen. Groep
6-7-8 zat nu in de hal.
Daarna werd er in alle groepen
voorgelezen, bij de kleuters
uiteraard ook over die enge
krokodil. En verrassend was dat in een van de kleutergroepen wijkbewoonster Ans Acda voorlas. Zij heeft
zelf ook twee kinderboeken geschreven, waaronder
“Duikelaartje de dolfijn” het meest recent.

FotograFie | Drukwerk | webDesign

VoorJaarsaCtie!
Nu 10% kortiNg op eeN fotoshoot*
Wat is er mooier dan het vastleggen
van de bijzondere momenten van het
leven. Mooie ronde buiken, de puurheid
van een baby en de onbevangenheid
van kinderen. Allemaal waardevolle
herinneringen voor nu maar ook zeker
voor later. Neem daarom snel contact
met ons op en ontvang nu 10% korting!
u kunt ook contact met ons opnemen voor
bedrijfs- en productfotografie, drukwerk
en webdesign. Vraag nu kosteloos en
geheel vrijblijvend een gesprek aan!

*Deze actie loopt t/m 30 april en is niet geldig op kinderfeestjes.

www.fotostudio-pictureperfect.nl
t 06-57172837 | e info@fotostudio-pictureperfect.nl
Een volle speelzaal
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Contactpersonen Woonbedrijf
De contactpersonen bij Woonbedrijf voor bewoners van het
Dirigentplein en De Toeloop zijn veranderd. Vanaf nu kunt u
met vragen terecht bij klantbeheerder Heleen Groot, senior
klantbeheerder Sabrine Stalmeier en gebiedsbeheerder
Erwin Oosterbosch. Voor de rest van Doornakkers geldt dat
Laura, Michelle en Harrie het beheer blijven doen.

Opgroeien in Tongelre
Is Tongelre een fijne plek voor kinderen om op te groeien?
Wat is goed en wat kan er verbeterd worden? Met deze vragen
gaan Najat Toub van Centrum Jeugd en Gezin en Leonie
Reumers van K2 de komende maanden aan de slag. Ze praten
met buurtbewoners en brengen in kaart welke dingen
aangepakt moeten worden.
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die opgroeien in
een omgeving waar mensen elkaar kennen op een positieve
manier met elkaar omgaan en elkaar helpen zich veel beter
ontwikkelen. Najat en Leonie willen er graag voor zorgen dat
dit ook in onze wijk het geval is.

Nieuws van gemeente en Woonbedrijf
1

Bibliotheek Berckelhof gerund door vrijwilligers
Heleen Groot

Sabine Stalmeier

Erwin Oosterbosch

U kunt ons bereiken via telefoonnummer 040 - 2 43 43 43,
via e-mail (info@woonbedrijf.com) of in de Woonwinkel aan
de Europalaan 7 in Eindhoven.
www.woonbedrijf.com

Op 1 maart heeft de Bibliotheek Eindhoven zich teruggetrokken
uit het bibliotheekservicepunt in het woonzorgcentrum Vitalis
Berckelhof. Vrijwilligers gaan de collectie beheren en de uitleen
verzorgen. Alleen de scanautomaat verdwijnt. Maar de
boekencollectie, leestafel en computerhoek blijven dankzij
het management van Berckelhof en vrijwilligers die al bij de
bieb betrokken waren gewoon op hun plek.
Iedereen is welkom in de bieb van Berckelhof. Voor het lenen van
boeken hoeft u geen lid van de Bibliotheek Eindhoven te zijn.

Kinderboeken
De uitleenfunctie van Bibliotheek Eindhoven voor de jeugd
wordt voortgezet door nieuwe bibliotheekpunten op de
basisscholen. Volwassenen kunnen natuurlijk altijd terecht
bij de centrale bibliotheek. Ook kunt u gebruik maken
van de bezorgservice. De bibliotheek in Berckelhof
verkent of zij een rol kan blijven
spelen in het halen en brengen van
boeken uit de centrale bibliotheek.

Bouw Tongelresche Akkers verloopt vlot

Doornakkers Praat in 2014

Dankzij het zachte winterweer verloopt de bouw van de 74 energieneutrale woningen in Tongelresche Akkers zonder vertraging.
Op dit moment worden de eerste twaalf woningen, die vlak voor
kerst werden opgeleverd, al bewoond. Onlangs werden nog eens
36 woningen opgeleverd. Alle kapwoningen zijn nu klaar.
Ook aan de blokwoningen wordt volop gewerkt.
Waarschijnlijk kunnen de nieuwe
bewoners ook hier snel in.

Doornakkers Praat is het wijkoverleg dat vijf keer per jaar
wordt gehouden in de bewonersontmoetingsruimte in de
Toeloop aan de J. Israëlslaan 2. Tijdens het overleg komen
onderwerpen aan bod die door uzelf of door andere wijkbewoners worden aangedragen. U kunt daarbij denken aan
verkeersproblemen in de wijk of mooie projecten die worden
georganiseerd.

Doornakkers Praat
Tijdens een inspirerende bijeenkomst van Doornakkers Praat
op 17 december werden er mooie initiatieven besproken.
Talitha Koffeman liet een filmpje zien van het muziekproject
dat ook bij de aanwezige kinderen goed in de smaak viel.
Litha’s Local gaat dertig mensen in Tongelre een zelfontwikkelingstraject aanbieden. Talitha en Willian deden een
oproep om mensen aan te melden die hiervoor in aanmerking
komen. Verderop in dit wijkblad leest u meer over dit project.
De mediaclub heeft de website van Doornakkers toegelicht
en allerlei leuke rubrieken laten zien. Ben van der Molen gaf
uitleg over wat de regiegroep allemaal doet. Ze zoeken nog
mensen die de regiegroep in onze wijk willen versterken.
Foto: Norbert van Onna
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Wilt u de agenda van Doornakkers Praat per mail ontvangen?
Meld u dan aan via doornakkers@eindhoven.nl.
U kunt ook kijken op de Facebook-pagina van de groep
Doornakkers en op de website www.doornakkers.nl.

In 2014 vinden de bijeenkomsten plaats op:
- dinsdag 22 april
- d insdag 24 juni met zomerborrel
(datum is verschoven i.v.m het WK Voetbal)
- dinsdag 16 september
- maandag 27 oktober
- dinsdag 16 december met kerstborrel
De bijeenkomsten starten om 19.30 uur.
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Doornakkers-kanjers
In Doornakkers wonen een heleboel mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de wijk en/of haar bewoners. Zo leveren
zij, ieder op hun eigen manier, een positieve bijdrage aan de leefbaarheid, sfeer en uitstraling van de wijk. Daar zijn we enorm
trots op. Daarom zetten we deze kanjers graag in de schijnwerpers.

Duizendpoot
Jeroen is overal
Wie dit wijkblad trouw leest kent Jeroen van Eyk misschien van de woordzoekers die in elke uitgave staan.
Of van zijn rol als gastheer voor stichting ‘Op den Bres’.
Niet? Dan zou u Jeroen ook kunnen kennen van de
Doornakkers-website waarvoor hij foto’s maakt.
Het mag duidelijk zijn: Jeroen is een duizendpoot die
graag zijn handen uit de mouwen steekt.
Jeroen van Eyk (53) verhuisde ongeveer tien jaar geleden naar
Doornakkers. “Ik woonde eerst in Lakerlopen, maar moest
daar weg omdat er nieuwbouw kwam. Ik kreeg een wisselwoning aangeboden in Doornakkers. Eigenlijk was die huisvesting tijdelijk, maar het huis en de omgeving bevielen zo
goed dat ik ben gebleven.”

Gastheer op maandag
Jeroen maakt zich graag nuttig in de wijk. Al meer dan dertien
jaar is hij verbonden aan stichting ‘Op den Bres’ die zich inzet
voor alleenstaanden die contact zoeken. “Deze stichting

heeft zijn naam te danken aan Ton Bressers. Hij was een
geestelijke bij de kerk in Doornakkers en vond dat er iets
georganiseerd moest worden voor mensen die alleen wonen
en verlegen zitten om aanspraak. Ik ben daar vanaf het
begin bij betrokken en vervul de rol van gastheer.
Elke maandag (tussen 15 en 17 uur) en vrijdag (tussen
10 en 12 uur) kan iedereen uit Doornakkers bij de speeltuin
terecht voor een gratis kopje koffie of thee én een praatje
met buurtgenoten. Het eerste jaar kwam er niemand.
We stonden urenlang met zijn tweeën te wachten. Maar na
een jaar kwam het op gang. Nu is het een groot succes.”

Puzzels maken en foto’s schieten
Daarnaast maakt Jeroen onderdeel uit van de mediaclub
die de website van Doornakkers onderhoudt. Samen met
andere vrijwilligers zorgt hij ervoor dat alle bewoners van de
wijk op www.doornakkers.nl kunnen lezen over alle plannen
en activiteiten. “Ik maak de foto’s en zorg ervoor dat ze online
gezet worden,” aldus Jeroen. “Ook maak ik voor elk wijkblad
een puzzel. In totaal zeven keer per jaar. Het is elke keer een
woordzoeker in een ander thema. Ik vind het heel leuk om
dat te doen en hoop dat veel lezers er plezier aan beleven.”

Een schaakclub?
Als het aan Jeroen ligt komt er op korte termijn een schaakclub in Doornakkers. In De Toeloop, bij Berckelhof of in het
Buurtkantoor, dat maakt Jeroen niet uit. “Ik wil buurtbewoners
leren schaken en neem daarin graag het voortouw. Het is
alleen nog een kwestie van voldoende aanmeldingen binnenhalen. Daarna kunnen we beginnen wat mij betreft. Dus als
iemand zin heeft om te schaken…?”

voor de koffie en ontfermde zich over de vaat (nee, niet
met de vaatwasser!).

----- in memoriam -----

Wim Dolmans
Na een kort ziekbed is op
9 januari jl. Wim Dolmans
overleden. Hij werd 88 jaar.
Wim was een populair persoon in Doornakkers en heeft zich
met hart en ziel ingezet voor de wijk. Zo stond hij anderhalf
jaar lang op vrijdag in de Buurtinfowinkel zodat het wekelijkse
spreekuur van de politie gewoon kon doorgaan. Hij zorgde
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Vijftig jaar geleden gaf Wim handenarbeid aan kinderen.
Hij had het ook graag over de beginperiode van de Werkgroep
Senioren. Hij maakte toen zelf soep voor de Seniorendag. Wim
was ook altijd de stimulator achter de activiteiten van zijn
vrouw Riet (die jarenlang bestuurslid was van de vereniging
Buurtplatform Doornakkers). In het wijkblad van december
waren Riet en Wim zelfs nog de kanjers van de wijk!
We denken met dankbaarheid terug aan Wim Dolmans en
wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe met
het verwerken van dit verlies.

Nieuwe gezichten
Buurtinfowinkel
Sinds 1 maart wordt de Buurtinfowinkel in De Toeloop
bemand door Anita van ’t Hof en Henriëtte Vereijken.
Zij hebben het werk overgenomen van Maria Rijckaert.
Op maandag, dinsdag en donderdag is Henriëtte aanwezig.
Op woensdag en vrijdag is Anita er. Beide dames geven informatie, helpen waar ze kunnen en bieden buurtbewoners
graag een luisterend oor. Anita: “Ik werk daarnaast in de
Buurtinfowinkel in Genderdal. Ik vind het geweldig werk.
Het is afwisselend en dankbaar. Het geeft een goed gevoel om
de verhalen van mensen aan te horen en om ze te helpen.”
Henriëtte: ”Ik werk ook in de Buurtinfowinkel in Tivoli. Mensen
ontmoeten en ze helpen en ze bij elkaar brengen vind ik heel
leuk. Als bezoekers hier tevreden de deur uit lopen ben ik ook
tevreden. Ik hoop hier veel mensen uit de buurt te ontmoeten.”

Nieuwe openingstijden sinds 1 maart 2014:
•
•
•

maandag: 12 tot 15 uur
dinsdag: 12 tot 15 uur
woensdag: 10 tot 15 uur

•
•

donderdag: 10 tot 15 uur
vrijdag:
10 tot 15 uur

Op maandag, dinsdag en donderdag is Henriëtte in de
Buurtinfowinkel. Op woensdag en vrijdag is Anita aanwezig.
Spreekuren in de Buurtinfowinkel:

Sociaal juridisch spreekuur sociaal raadslieden: woensdag op afspraak (via Welzijn
Eindhoven, 040 219 33 00). Politie en WIJeindhoven: donderdag 10 - 11.30 uur

Litha’s Local en WIJeindhoven
slaan de handen ineen
“Wat is het toch leuk als mensen
op hetzelfde goede idee komen,”
zegt Tanja van de Ven van
WIJeindhoven. “En het is
Litha’s Local
natuurlijk helemaal mooi
als je dan de krachten kunt
bundelen. Dat is precies wat
er gebeurd is met het Kledingruilatelier. Een buurtbewoner,
Carien van Liempt, zamelt
Tanja van de Ven
tweedehands kleding in en
wilde graag dat die terecht kwam bij mensen die het echt
kunnen gebruiken. Litha’s Local liep met dezelfde plannen
rond. Zo is er een samenwerking ontstaan tussen Litha’s
Local en WIJeindhoven.”
“Het Kledingruilatelier gaat aan het begin een uur open
exclusief voor mensen die door WIJeindhoven worden
geselecteerd,” vertelt Talitha Koffeman van Litha’s Local.
“Dit zijn mensen die de kleding extra goed kunnen gebruiken.
Ze krijgen kleding en in ruil hiervoor doen ze iets terug. Het
kan zijn dat je iets doet om het kledingatelier te helpen,
maar het mag ook iets zijn voor iemand in de buurt.”

Zowel wij als Litha’s Local geloven in de eigen kracht van
mensen. We willen graag het beste uit ze halen. Kijk eens
wat je zelf allemaal kunt en wat je kunt doen voor een ander.
Dat geeft zelfvertrouwen en een goed gevoel,” aldus Tanja.

Het eerstvolgende Kledingruilatelier vindt
plaats op zaterdag 12 april tussen 12 en 16 uur.
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25 jaar Verloskundigenpraktijk
Vijfentwintig jaar geleden is Verloskundigenpraktijk
Tongelre begonnen in het voormalig wijkgebouw van
de Kruisvereniging aan de St. Josephlaan. Destijds als
solopraktijk met Wietske Oosterkamp als verloskundige.
Nu zijn we alweer ruim 18 jaar collega’s van artsen en
assistenten in het gezondheidscentrum aan de
Ceramlaan. Onze praktijk is uitgegroeid tot een
vertrouwde basis met drie bedreven vroedvrouwen.
Heel leuk is dat we intussen ook aanstaande moeders
begeleiden die indertijd onze praktijk als baby
hebben leren kennen; de tweede generatie dus.
Er is veel veranderd in de tussenliggende tijd, denk o.a.

3

aan alle prenatale onderzoeken, nieuwe mogelijkheden
van bevallen en uitgebreide informatie via onze website.
Onveranderd is nog steeds het plezier wat we beleven
aan onze unieke taak.
Met hartelijke groeten van Anne Nijland, Connie Laarakkers,
Marjolein Maas en assistente Brigitte Broers.
www.verloskundigen-tongelre.nl

Fitness gym in Tongelre

Er is weer plaats op de fitness-gym in de gymzaal van
basisschool de Boog. De leden zijn aktieve dames van
30 tot 70 jaar. En op gezellige
muziek oefenen we alle spiergroepen waarna we weer ontspannen met ’n spel.
Tijd: maandagavond van 17.30
tot 18.30 uur.
ij
Een goede start b
Kom vrijblijvend een keer (of 2)
een nieuw begin.
meedoen.
Meer informatie bij
mensen kiezen
Thea Koot, T 2908092.

redenen waarom
voor kraamzorg van Homecare!

vakbekwaamheid • cliëntgericht • betrokken
Deze 3 redenen maken de eerste week met uw baby als onvergetelijk!

Onze kraamzorg zal u goed bevallen.

Voor meer informatie:

040 - 206 4444

Ondertekening
buurtcontract

in
Schrijf u nu
zorg
voor kraam
are en
van Homec
ze
ontvang on
heque
welkomstc
GRATIS!

www.kraamzorg-homecare.nl
Maak bij inschrijving gebruik van de code: CADEAUBON,
en ontvang bij de start van de zorg de bon van uw keuze.

22 januari werd buurtcontract
getekend!
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Project Kaktus pakt
hondenpoep aan
Door Jaap Luikenaar
Hondenpoep op straat. Je ziet het steeds minder. De
speciale honden- uitlaatplaatsen en vooral ook de
hondenpoepzakjes hebben hun uitwerking niet gemist.
Heel veel baasjes en hun honden weten inmiddels
hoe het hoort. Daarom ook is de belangstelling voor
het onderwerp al aardig afgenomen. Toch zijn er her
en der in wijken en buurten nog enkele hardnekkige
plekken waar de poep maar niet weg lijkt te gaan.
Zo ook in de Doornakkers.

Om een beeld te krijgen
waar de belangrijkste
poepplekken in onze
buurt zich bevinden, heeft
Marnix uw hulp nodig.
Weet u ze te vinden? Laat
dat dan voor half april
weten via de mail
kaktus@rakelijnen.nl
De hardnekkigste poepplekken worden op een
nader te bepalen zaterdag in april of mei op ludieke wijze
onder handen genomen. Wordt vervolgd!!

Project Kaktus
Om ook die laatste poepplekken aan te pakken heeft
ontwerper en wijkbewoner Marnix Oosterwelder het
initiatief genomen om daar zelf iets aan te doen. Zijn
oplossing is nog even geheim en wordt binnenkort
gepresenteerd in onze wijk. Marnix is er van overtuigd
dat hij het ei van Columbus heeft gevonden. Een tip van
de sluier wil hij wel oplichten: “Het prikkelt hondenbezitters én hun omgeving - haast letterlijk - om hun
leefomgeving poepvrij te houden”.
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Scouting Doornakkers
Atelier
expositie
viert
Carnaval
Op zondag 17 juni van 11 tot 17 uur bent u weer
Op zaterdag 22 februari werd er aan de Urkhovenseweg
welkom in het MK Atelier van Mia Koeneman.
27
alvastdaar
Carnaval
gevierd.
Een weekje
te vroeg,
maar
U kunt
zien wat
er allemaal
mogelijk
is op
op
is er natuurlijk geen scouting. Alle
hetcarnavalszaterdag
gebied van de aquareltechniek.
jongste
leden
van
Scouting
Doornakkers
hadden zich
Adres: Generaal Bothastraat
7
mooi verkleed voor een middagje vol plezier! De carnavalsvierders
in de‘Ik
leeftijd
van 5 tot 11 jaar
allerlei
Mia koeneman:
werk voornamelijk
metkonden
aquarelverf.
spelletjes
doen, optredens
bekijken
ook zelf
Deze schildertechniek
verbaast
me en
steeds
dooroptreden.
de veelEr
werd
hartelust gekoekhapt,
geballontrapt
enspontaan
natuurlijk
heid
vannaar
mogelijkheden.
Ik kan er licht,
luchtig en
gehost.
Op ons
gezongen,
en
mee werken
of podium
kleurrijk,werd
mysterieus
of ingedanst
vele lagen.
Structuur enenbeweging
zijn
kenmerkend
voor mijn werk.
gegoocheld,
we hadden
een
heuse cabaretshow.
Aquarellen kunt u komen bekijken, kopen of huren.
Ook kunt u informatie krijgen over de schildercursussen
(nieuw dit najaar is de basiscursus voor beginners) en
schildervakanties die door het Mk Atelier worden georganiseerd (zoals de schildervakanties op Terschelling in
het najaar).
Wilt u hier meer over weten of bent u nieuwsgierig
geworden naar mijn werk: kijk dan op www.mkatelier.nl
of kom naar mijn atelier op 17 juni.
U bent van harte welkom!’
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Ook werden er verschillende prijzen uitgereikt. Twee
enthousiaste bevers kregen een prijs omdat ze ons heel
goed de bewegingen van chichiua hebben geleerd.
De welpen kregen een prijs omdat ze een optreden
hadden met hun hele team, zelfs met de staf erbij!
En Red (de rode M&M) kreeg een prijs omdat ze het
mooist verkleed was.
Wij hebben erg genoten van deze dag. Lijkt het jou leuk
om volgend jaar met ons mee te feesten?
Kom dan eens kijken of de Scouting wat voor jou is!

behoefte aan
reclamemakers?

Meer informatie via www.doornakkers.com, of volg ons
op Facebook en twitter.
Om je product of dienst onder
de aandacht te brengen moet je
ervoor zorgen dat het opvalt. Heb
je even
geen wachten
idee hoe?
wel.
Nog
enPAND331
dan is de St.
Josephlaan klaar.
En
de
kosten,
die
zullen
je
in
positieve
De paashaas kan dan gewoon bij de speeltuin komen
zin verrassen! Kijk op onze site voor
opmeer
20 april!
informatie: www.pand331.nl

Vorderingen St. Josephlaan

graphic
graphic
design
design

Gratis offerte? Bel 040 787 06 80 of mail info@pand331.nl
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Stichting OVAA
OVAA is een stichting ter bevordering van diversiteit in
Eindhoven en o.a. actief in Tongelre. Vanaf dit jaar is er
iedere woensdagochtend in “De Inloop” een inloopochtend.
Voorheen werd deze in De Carrousel georganiseerd.
Deze Inloopochtend is
ontstaan, omdat veel
vrouwen het belangrijk vinden
om elkaar te ontmoeten,
samen activiteiten op te
pakken en van elkaar te leren.
Samen hebben zij een gevarieerd programma gemaakt
dat zowel binnen als buiten
de Inloop kan plaatsvinden.
Enkele voorbeelden van de
activiteiten binnen zijn: quiz doen , doosjes schilderen,
uiterlijke verzorging, creatief bezig zijn. Enkele voorbeelden die buiten plaatsvinden zijn: ontbijten bij Ikea,
wandelen, bezoeken van de markt en fitness in de
Beweegtuin. Wil je weten wanneer er wat te doen is,
dan vind je die informatie op affiches, die wekelijks in
De Inloop opgehangen worden en op onze website
www.ovaa-eindhoven.nl
Het mooie van deze Inloopochtend is dat er 2 actieve
wijkbewoonsters deze activiteit zo leuk en belangrijk
vinden dat zij vrijwilligsters van OVAA zijn geworden.
Zij zetten zich iedere woensdagochtend voor mede
wijkbewoonsters in, om er een gezellige ontmoetingsbijeenkomst van te maken. Heb je ook zin om mee te doen,
dan ben je van harte welkom om je hierbij aan te sluiten!
En van het een komt het ander. Voor deze inloopochtend
kwamen zoveel ideeën boven tafel, dat het oefenen van
de Nederlandse taal in het gedrang dreigde te komen.
Toch willen verschillende vrouwen meer aandacht
hiervoor houden. Dit goede initiatief is meteen omgezet
in een nieuwe activiteit, namelijk: “Samen op weg”.
Voortaan zal er op de maandagmiddagen een bijeenkomst “Samen op weg” in De Inloop plaatsvinden.

25 jaar verloskunde in Tongelre
• kinderwensspreekuur
• zwangerschapsbegeleiding
• begeleiding bij bevalling thuis of in het ziekenhuis
• kraambedzorg
• voorlichtingsavonden

040-2821193
Anne Nijland, Marjolein Maas, Connie Laarakkers

www.verloskundigen-tongelre.nl

Werkgroep Senioren
De werkgroep WSD (Werkgroep Senioren Doornakkers)
is op zoek naar enkele enthousiaste mensen om samen
met hen acties te bedenken en te realiseren voor
senioren in Doornakkers.
Hierbij denken wij o.a. aan workshops, kookshops,
ouderenverwendag etc. etc.
Indien u hiervoor interesse heeft meldt u dan aan bij
Anita Balkaran Jan Tooropstr. 30, T 06-14507713
of Corry Sonnemans Dirigentplein 10, T 06-18679345.

Stand van zaken Haagdijk

Wil je hieraan deelnemen, dan kun je je aanmelden bij
Anne Marie Jansen, consulent wijkgericht werken van
OVAA, T 06 – 29 00 80 31.
Woensdag: Inloopochtend 9.30-11.30 uur
Maandagmiddag: “Samen op weg” 13-15 uur
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Puzzel van Jeroen van Eijk
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Streep de onderstaande woorden door en lees wat overblijft
AARDIG
AIDA
ANGEL
AORTA
AUTO
BROOD
BROUW
CENTRUM
DEMP
DUIF
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EEUWIG
FIETS
GANS
GRAS
HEFVELD
IMKER
IEMAND
JUK
KAAPSEWEG
KOFFIEMOLEN

KOK
LOF
MINT
MUZIEK
NOGA
OASE
OPENER
OCHTENDZON
PIANO
POF

QUINT
REGELS
SCHOENEN
STAMTAFEL
STOP
THEE
TOELOOP
TOTEM
TROUW
TULP

UITJE
URN
VULPEN
WATERSLANG
XYLOGRAFIE
YOGHURT
ZWAAN
ZANGLES

Het wijkblad verschijnt 7 keer per jaar in een oplage
van 3.600 stuks. We houden ons als redactie het recht
voor om zonder opgave van redenen, ingezonden
copy te weigeren, te wijzigen of in te korten.
Redaktie
• Thijs Richter
• Ferry Stevens

Frans Snijderslaan 19
Tongelresestraat 331

T 281 16 25
T 06 172 328 69

Inleveren kopij: wijkblad@onsneteindhoven.nl
Inleverdatum (vóór 12 uur)
29 april
10 juni
9 september
14 oktober
2 december
13 januari (2015)

Verschijningsdatum
17 mei
28 juni
27 september
1 november
20 december
31 januari (2015)

Coördinatie en advertenties
Ger van Kemenade, Hefveld 1,
T 06 - 287 077 21
e-mail: gvkem@wish.nl
ING bank 41.77.241
Advertentietarieven
- 1 pagina € 320 per jaar
- 1/2 pagina € 200 per jaar
Bezorging: Ergon bedrijven

- 1/4 pagina € 110 per jaar
- 1/8 pagina € 55 per jaar
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Graag tot zie
De Bottel
Op 11 - 12 - 18 - 19 april kunt u
bij ons de gehele dag de heerlijkste
witte wijnen en rosé’s proeven.

