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Inleveradres van copy of reacties: wijkblad@on.nl

Achter ’t
oude muurtje

Achter een broklig muurtje zong een vogeltje zo
Fijn, dat had u moeten horen, zuiver kristallijn.
Om dat oude muurtje groeide weeldering ’t gras
Waar die held’re zanger in verborgen was.
‘k Heb me voor dat muurtje zachtjes neergevlijd
En daar ik alleen was, stilletjes geschreid.
Wat mij bewogen heeft om dat te doen? Die vogel
Gaf mij ’t schone, dat méér was dan een zoen.
Uit de bundel “Veldboeket”,

Adriana Menschaart ( † )
Agenda

(T) = locatie De Toeloop

22 juni		Doornakkers
voelt zich goed markt
____________________________
24 juni		Doornakkers
Praat (T)
____________________________
Buurt-Kracht, 19:30 (T)
04 juli		Kienen,
____________________________
05 juli		Zomerfeest
in Doorntuin
____________________________
09 sept		Inleveren
copy wijkblad
____________________________
16 sep.		Doornakkerspraat
(T)
____________________________
27 okt.		Doornakkerspraat
(T)
____________________________
		 ____________________________
Seniorendag (T) ( in oktober)
Workshop beeldhouwen (eind van
de zomervakantie)

Beste wijkbewoners, de laatste aflevering voor de zomervakantie zit weer vol met activiteiten die een levendige wijk
tonen. Lekker en gezellig eten voor iedereen, of je nu senior
bent of student of gewoon wijkbewoner.
En als je bij Vitalis Berckelhof wil smikkelen kan dat ook:
ontbijtje op zondag of Spaanse hapjes, het kan allemaal.
De zon (en af en toe een regenbui) zorgen er voor dat de
Doorntuin er perfect bijligt voor het feest begin juli.
En ook daar kun je een hapje mee eten!
Gelukkig zijn er ook andere soorten activiteiten: bij 55 Educatief
start meteen na de vakantie weer een jaar vol cursussen,
lezingen en workshops. Loop een keer binnen, kijk ook meteen
bij de Stads Hobby Werkplaats als je op zoek bent naar met je
handen werken. Veel aanbod en niet duur!
En tenslotte aandacht voor Marnix die als burger, als ontwerper
en als ondernemer iets bedacht heeft om de hondenpoep aan
te pakken. Hij heeft het al een keer toegelicht bij Doornakkers
Praat.
Tot slot wensen wij u als wijkbladteam een hele mooie,
prettige, zonnige vakantie toe, waar dan ook ter wereld.
Zorg dat je weer veilig thuis komt!
En als je zin hebt om ook iets te doen aan de informatievoorziening in de wijk: er is een vacature voor de
hoofdredacteur, zeven keer per jaar!
Groeten Thijs

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! 9 september
(vóór 12 uur ’s middags) is de uiterste inleverdatum voor de volgende uitgave. Die komt
dan rond 28 juni 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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Vaste prik onderhand: BBQ

Nieuw in de wijk

Het begint een traditie te worden bij de studentenflat de Druppel. In mei een barbecue voor de buurtbewoners. Lekker weer, twee grote tenten voor het
geval dat …. Maar dat was niet echt nodig. Goed georganiseerd door Martijn en zijn medestudenten.

Sinds kort is in de Tongelresestraat 356 (vlak bij de
hoek met de Poeijersstraat) het pandjeshuis (c.q.
winkel) VOS geopend. U kunt hier terecht om spullen te verpanden, te verkopen of te kopen (witgoed,
fietsen, huishoudelijke artikelen). Verpanden en verkopen alleen boven de 18 jaar en met legitimatie.

Er waren zo’n 85 wijkbewoners aanwezig.
Het geheel werd gesponsord door Eindhoven studentenstad, Klantenplatform Trudo, Stichting Doornakkers en twee plaatselijke ondernemers: bakker
Meelmuts en Kilic market.

Openingstijden maandag tot en met donderdag van 9
tot 18 uur, vrijdag tot 21 uur en zaterdag tot 17 uur.
T 040 751 04 26 of T 06 51 38 33 73.
Email pandjeshuisvos@tele2.nl
Ook te vinden via Facebook!

Stand van zaken Haagdijk
Lentelunch
25 mei
De werkgroep senioren
zorgde er voor dat 64
deelnemers lekker konden smikkelen, onder
een gezellig muziekje
van Karel de Jong.
Voorzitter Janet Zoetemeijer opende de lunch door Riet Dolman extra
in het zonnetje te zetten. Zij stopt
na een groot aantal jaren lid te zijn
geweest van de werkgroep. En Janet
doet meteen een oproep aan nieuwe
leden. Elk jaar moeten er een aantal
dingen gerealiseerd worden en dan
zijn wat extra handjes wel prettig.
Je kunt informatie krijgen bij Janet
(T 06 2561 9999).
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Een van de dingen die er zit aan te komen: in oktober is er weer een seniorendag rondom een bepaald
thema. Vorig jaar was dat zelfredzaamheid, belangrijk voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen.

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

19.00 -20.00u 08.45 -09.45u 10.45 -11.45u 17.30 -20.30u 15.15 -16.15u
Universiteit
Badminton
Universiteit
Eindhovense
Universiteit
Wageningen Tongelre
Wageningen Hart trim
Wageningen
stichting
20.00 -22.00u 15.00 -16.00u 14.30 -15.30u 20.30 -22.30u
Naschoolse
De Zeeuw
Natal
Tantalus
basketbal
activiteit
sport/
badminton
sportformule ouderengym
20.30 -22.00u 18.30 -19.30u
TU Eindhoven Sport Zanden

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 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
09.30 -14.00u
wachtkamer
sociale
raadslieden

13.30u
startpunt
wandelgroep
Senioren

( alleen op
afspraak )

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

14.00 -15.30u 15.30 -17.00u 12.00 -14.00u 14.00 -15.30u
15.30 -17.00u
KNAP
huiskamer
huiskamer
(15+)
(15+)
zangles
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15.30 -17.00u
meidengroep
(8-13)
17.30 -18.45u
The Mixx
(8-13)

14.00 -15.30u 20.00 -22.00u
inloop/#JWZ studio
(10-15)
15.30 -17.00u
inloop (15+)

20.00 -22.00u
inloop (15+)*

20.00 -22.00u
inloop (15+)

*m.u.v. wedstrijden FC Doornakkers

Josef Israëlslaan 2E

vrijdag

zater- en zondag

Kunst in Berckelhof
Op 25 mei werd er in Vitalis Berkelhof een tentoonstelling geopend van 7 (ex) studenten van het Summa college. Ze hebben in de laatste 2 jaren van hun opleiding
beeldende kunst 120 uur gewerkt aan hun eindwerk.
En die werden tentoongesteld.
perfecte manier om jong en oud met elkaar te verbinden. De “ouderen” hebben veel bagage en kennis, de
jongeren kunnen hun talenten laten zien.

Sylvia van Aggel gaf aan waarom Berkelhof deze
tentoonstelling heeft gevraagd: bij Vitalis staan kunst
en cultuur hoog in het vaandel en bovendien is het een

Als voorbeeld de schoollevensloop van Mieke:
de bovenste rij is de
eerste dag op school
(veel nieuwe indrukken,
spannend, niet zo leuk,
erg zwart wit), de middelste rij is het
eindexamen
(spannend, er
komt kleur in)
en de onderste rij is de

• 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 Eindhoven

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof

Vitalis Berckelhof actief met Ankerpunt voor de wijk!
Tijdens de zomermaanden staan de deuren naar ons zonnige terras van Vitalis Berckelhof open. U bent 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. Kom gerust eens binnen lopen!

Op 19 augustus hebben we een Spaanse avond, zomerse
taferelen onder de zon met hapjes, sangria en Spaanse
muziek.

Voor de zomermaanden staan er weer veel interessante
activiteiten op het programma. Op 25 juli en 29 augustus
staat er een fietstocht op het progamma. We doen
verschillende mooie plekjes van Eindhoven aan en gaan
gezellig ergens op de koffie.

De begeleiding van de beweegtuin op donderdagmiddag
komt tijdens de maanden juli en augustus te vervallen.
Maar dat wil niet zeggen dat u geen gebruik kunt maken
van de beweegtuin.

Ook wordt er aan de inwendige mens gedacht. Op zondag
20 juli en 17 augustus serveren we een zondagontbijt.

Iedere maandag van 10:00 tot 11:30uur is er een weekmarkt in de hal van Vitalis Berckelhof.

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over het project
of over Vitalis Berckelhof? Dan kunt u zich wenden tot
Sylvia van Aggel; berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl

Activiteitenoverzicht
Wekelijkse activiteiten

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

OVERIGE activiteiten

Maandag
-	Weekmarkt (gratis).....................................10:00 – 11:30

Juli

-	dansen & bewegen op muziek (1 strip) 14:30 – 15:15

01-07
06-07
15-07
20-07
25-07

-	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

Literaire Salon (€3,00).................................................................... 14:30 - 16:00
Zondagmiddag optreden (gratis)................................................ 14:30 - 16:00
Literaire Salon (€3,00).................................................................... 14:30 - 16:00
Zondagsontbijt (€2,50)................................................................. 09:00 - 11:00
Fietstocht op bezoek bij...? (2 strippen) vertrek om 14:00 uur vanuit
de hal van Berckelhof
:00

-	Koersballen (1 strip)...........................................14:30 – 16:30
-	Sjoelen (1 strip).....................................................19:00 – 21:00
Donderdag
-	Koor (gratis).............................................................18:30 – 19:30
Vrijdag
-	stuivertjes kienen (1 strip)..............................14:30 – 16:30
Zondag
-	Kaarten (gratis)......................................................14:30 – 16:30

Augustus
03-08 Zondagmiddag optreden (gratis)................................................. 14:30 - 16:00
17-08 Zondagsontbijt (€2,50).................................................................. 09:00 - 11:00
18-08 Optreden Molijnkoor (1 strip)........................................................ 14:30 - 16:00
19-08 Spaanse Avond (€17,50)............................................................... 16:30 - 19:00
29-08 Fietstocht op bezoek bij...? (2 strippen) vertrek om 14:00 uur vanuit
10:00
de hal van Berckelhof

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)

Doornakkers voelt zich
(nog steeds) goed markt
Doornakkers leeft en bruist! Op zondag 22 juni is
er vanaf 12 uur een gezellige markt met kraampjes
en activiteiten voor alle volwassenen en kinderen
op het plein van de oude Tongelaarschool. Voor de
derde keer alweer.
Er is muziek van Let’s Play en er zijn creatieve activiteiten voor jong en oud: workshops, lezingen en vooral
veel gezelligheid. En heel belangrijk: de entree is gratis. Aanwezig zijn onder andere Jump Movement, Litha’s Local, Kookstudio Lisette uit Waalre met tips voor
heerlijke recepten, OVAA / Zilveren Kracht en YouRule
met de workshop Bewegen. Er is een Food – Mood –
Bootcamp voor iedereen die zich wil laten inspireren
eens op een andere manier naar ons dagelijks bestaan
te kijken. Zeer de moeite waard. Al met al een zeer
gevarieerd en vol programma! Zie: www.doornakkers.nl
Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door
financiële ondersteuning vanuit LICI (Lively Cities),
Stichting Doornakkers en mede organiserende instellingen.
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Haagdijk
Er wordt flink gebouwd aan de Haagdijk.
Misschien heeft u het al gezien: het restaurant dat
tussen de ijssalon en de Albert Heijn zit gaat daar weg.
De Albert Heijn wordt dus niet alleen naar achteren
uitgebouwd, maar ook naar rechts. Nog 22 dagen
stond er laatst op de deur en dan sluiten de deuren.
Als ze geen vervangende ruimte vinden komen ze
in het nieuwe winkelcentrum aan de Haagdijk terug,
maar dat duurt nog wel tot eind van dit jaar.

Nieuws van gemeente en Woonbedrijf
1

Buitenseizoen Sint Joseph
van start
Er is weer volop activiteit in de wijk. Zo was er op 22 juni
bijvoorbeeld de derde Doornakkers Voelt Zich Goed-Markt
in het Sint Josephgebied tussen de Paul Krugerlaan, Bloemfonteinstraat, St. Josephlaan en de Poeijersstraat. Deze
zomer wordt het Sint Josephgebied verder toegankelijk
gemaakt er staat er nog veel meer leuks gepland. Noteer
onderstaande data alvast in uw agenda!

Vrijwilligers gezocht voor
doornakkers.nl
Stichting Doornakkers zoekt vrijwilligers die het leuk vinden
om stukjes te schrijven voor de website www.doornakkers.nl.
Vindt u het leuk om activiteiten in de wijk te bezoeken,
foto’s te maken en eventueel een klein interviewtje te
doen met de bezoekers of organisator? Meld u dan aan.
Ervaring met het onderhouden van een website is geen
vereiste. Wij komen ongeveer twee keer per maand bij
elkaar. U bepaalt zelf hoeveel tijd u erin wil steken.
Heeft u zin om ons team te komen versterken? Stuur dan
een mailtje naar: info@doornakkers.nl

Activiteiten en evenementen in het gebied St. Joseph
- Za 12 juli:
buitenbios
- Za 7 september:
barbecue/picknick
- Za 13 september: buitenbios
- Do 21 t/m za 23 en do 28 t/m za 30 augustus:
beeldhouwworkshop Jeannette en Ton
- Zo 2 november:
Allerzielen

Belangrijke data voor Doornakkers en de binnenstad
- Do 18 september t/m
zo 12 oktober:
- Ma 22 september:
- Za 27 september:
- Wo 1 oktober:
- Za 18 t/m zo 26 oktober:
- Za 4 en zo 5 oktober:
- Za 8 t/m za 15 november:
- Za 15 november:

Lichtjesroute
autovrije zondag/Straatspeeldag
Burendag
Seniorendag
Dutch Design Week
Atelierroute
GLOW
intocht Sinterklaas

Complimenten voor de tuin

Een bericht van wijkcoördinator Samir Toub
Na ruim twee jaar te hebben gewerkt als wijkcoördinator in
Doornakkers, ga ik binnenkort aan de slag als teamleider van
WIJeindhoven in Gestel. Een mooie stap in mijn carrière,
maar ook jammer omdat ik graag verder had willen bouwen
aan samenwerkingsverbanden, projecten en initiatieven van
bewoners in Doornakkers. Mijn gewaardeerde voorganger
Peter van Moorsel heeft Doornakkers mede op de kaart
gezet. Dankzij hem was het voor mij vrij makkelijk om het
werk voort te zetten. Ik heb genoten van de energie en de
liefde die veel mensen voor de wijk Doornakkers hebben.
Ik heb groot respect voor iedereen die daar op zijn eigen
manier aan werkt. De mensen uit Doornakkers weten dat de
wijk mooi is, mooi moet blijven en nog mooier kan worden.
Via deze onpersoonlijke weg dank ik iedereen voor de samenwerking en inzet. Het was een eer om hier wijkcoördinator
te zijn. Ik wens iedereen veel geluk, gezondheid en liefde
toe. Vast en zeker, tot ziens!

Sinds drie jaar deelt Johan van der Sanden, de buurtbeheerder
van Woonbedrijf, complimentkaarten uit in de wijk. Alle
huurders die hun tuin goed verzorgen, ontvangen zo’n kaart.
Dat werkt! De huurders zijn trots op het compliment en plakken
de kaart soms zelfs voor het raam. Woonbedrijf hoop dat dit
iedereen motiveert om hun tuin goed te onderhouden.
Johan en Woonbedrijf bedanken huurders voor de samenwerking.
Ze waarderen het enorm dat bewoners een bijdrage leveren
aan een nette en verzorgde uitstraling van de wijk.
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Boek over de
Oostenrijkse
woningen

Wist-u-datjes Tongelresche Akkers
De
OOsten
ijkse
woningr
en
Houten

hu
uniek karakizen met een
ter

De houten huizen in
de Oostenrijkse buurt in
Doornakkers zijn zo bijzonder
dat hun unieke uitstraling goed bewaard moet
blijven. Daarover zijn de bewoners, de gemeente
en Woonbedrijf het met elkaar eens.

Om huiseigenaren te stimuleren hun Oostenrijkse woning
zijn originele uitstraling te laten behouden, is er een mooi
boek gemaakt. Daarin staat meer over de geschiedenis van de
woningen, interviews met bewoners en kant-en-klare bouwtekeningen met praktische tips. Deze tekeningen worden
ook gepubliceerd op een bijbehorende website zodat u ze
kunt (laten) printen.
Na de zomer wordt het boek tijdens een feestelijke bijeenkomst gepresenteerd. Alle bewoners van de Oostenrijkse
woningen krijgen een exemplaar cadeau.
Het boek is straks ook te koop bij de Buurtinfowinkel en
via BIEB (www.bouwenineigenbeheer.nl) voor € 10,-.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Yolanda
van Els via y.van.els@eindhoven.nl.

Wist u dat:
•o
 p 1 mei de laatste woningen werden opgeleverd?
•W
 oonbedrijf 161 intakegesprekken had ingepland om

de 74 woningen te verhuren? Daarvan zijn er uiteindelijk
108 doorgegaan. 16 kandidaten belden af, 37 kandidaten
lieten niets meer van zich horen.
•1
 8 kandidaten na het intakegesprek besloten om de

woning niet te accepteren? 16 kandidaten zijn door
Woonbedrijf afgewezen. Meestal omdat zij niet bleken
te voldoen aan het gestelde inkomenscriterium.
• het streven van Woonbedrijf om minimaal de helft van de

woningen te verhuren aan gezinnen met kinderen jonger
dan 10 jaar is geslaagd? 58 procent van de bewoners
heeft kinderen die jonger zijn dan 10 jaar. 4 procent heeft
kinderen tussen 10 en 18 jaar. Ook de ooievaar weet de wijk
prima te vinden. Er zijn sinds de oplevering al meerdere
baby’s geboren!
• 80 procent van alle bewoners al eerder een woning huurde?

De nieuwbouw in Tongelresche Akkers heeft Woonbedrijf
28 huuropzeggingen opgeleverd, waarvan 11 in Tongelre.
De overige 20 procent had een koopwoning of woonde bij
de ouders.
•e
 r van de 74 nieuwe bewoners er maar liefst 56 uit

Eindhoven komen en 12 uit de regio?
• er in totaal 16 ‘Tongelna-

Foto: Norbert van Onna

ren’ wonen in de nieuwe
huizen? Alhoewel…
het zijn nu natuurlijk
allemaal Tongelnaren
geworden!

Harrie de Wit gaat
met pensioen
Veel mensen uit Doornakkers zullen hem kennen… gebiedsbeheerder Harrie de Wit van Woonbedrijf. Hij inspecteert
woningen, behandelt aanvragen voor verbeteringen en
voorzieningen en houdt zich bezig met het groen. Na 24
jaar in dienst te zijn geweest bij Woonbedrijf maakt Harrie
gebruik van de mogelijkheid om met vroegpensioen te
gaan. Zijn laatste werkdag is op 24 juli.
Achter de geraniums zitten is voor Harrie echter geen optie.
Hij gaat meer tijd vrijmaken voor zijn kleinvee en zijn bijen.
Ook is Harrie actief in het lokale verenigingsleven, met
name de paardensport en handboogschieten.
Harrie maakt van deze gelegenheid graag gebruik om
de bewoners van Doornakkers te bedanken voor de fijne
samenwerking. Hij wordt opgevolgd door Erwin Oosterbosch.
In het volgende wijkblad stellen wij Erwin graag aan u voor.
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Doornakkers Praat
Het was iets minder druk dan anders tijdens Doornakkers
Praat op 22 april. Maar de interesse voor de onderwerpen
van de avond was er niet minder om. Najat Toub-Arssi en
Leonie Reumers gingen samen met de wijkbewoners aan
de slag met het thema ‘Allemaal Opvoeders’. Er werd druk
gesproken over hoe we nu omgaan met opvoeden in
Doornakkers en hoe het zou moeten zijn. Uiteindelijk is dit
onderwerp afgesloten met de prachtige quote: ‘It takes a
village to raise a child’.
Verder kwam Marnix Oosterwelder met een oplossing voor
het hondenpoepprobleem. Hij liet mallen maken waarmee
met de hogedrukspuit een hier-niet-poepen-teken op de
stoep gemaakt kan worden. Dit Project Kaktus blijkt zeer
effectief te zijn.
Anne Marie Jansen van de OVAA (Stichting ter bevordering
van diversiteit in Eindhoven) heeft verteld over de vrijwilligers van OVAA en de inloopochtend in De Toeloop.
Cindy van den Bremen en Jackel Henstra hebben een presentatie gegeven over het vlekkenplan omgeving Sint Joseph.

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.

gedraagt, spreek ik hem daarop aan. Ook de ouders. Op die
manier is er bijna nooit rottigheid. Het is heel bijzonder om
te zien hoe mensen en kinderen van verschillende achtergronden en culturen hier samen een leuke middag hebben.”

Opa Kees klom vroeger zelf
ook in het apenrek
Bijna elke dag is Kees Wijn, beter bekend als ‘opa
Kees’, in speeltuin Sint Joseph te vinden. Als kind
woonde hij hier in de straat en speelde er graag. Zijn
ouders waren vrijwilliger in de speeltuin en nu zijn
ook zijn eigen kinderen actief in de vereniging.
“Mijn kleinkinderen komen vaak langs. Ik vind het
echt bijzonder dat zij nu rondlopen op de plek waar
ik als kleine jongen al zo graag kwam,” zegt Kees.
Al zo’n 25 jaar werkt Kees Wijn als vrijwilliger in de speeltuin.
Vijftien jaar geleden werd hij voorzitter. “Ik vind het contact
met kinderen heel gezellig,” zegt hij. “Het moet natuurlijk
wel een beetje in je zitten. Ik denk dat je eerlijk en duidelijk
moet zijn over regels en afspraken. Als iemand zich niet goed

Lekker druk

“Het is de laatste jaren een stuk drukker geworden in de
speeltuin. Op een mooie middag komen hier twee- tot driehonderd bezoekers. Je kunt de gevolgen van de crisis hier
goed merken. Mensen gaan minder op vakantie en niet meer
zo snel een dagje naar een duur pretpark. Bovendien ligt de
speeltuin er hartstikke mooi bij!” Dat laatste is te danken
aan de vele vrijwilligers die de speeltuin onderhouden en
beheren. Samen zorgen ze ervoor dat alles op rolletjes loopt.

Koninklijke onderscheiding

Het vele vrijwilligerswerk dat Kees doet – niet alleen voor
de speeltuin, maar ook in de wijk – is niet onopgemerkt
gebleven. Dit jaar werd hij onder valse voorwendselen naar
het stadhuis gelokt waar hij door de burgemeester een lintje
kreeg opgespeld. “Ik heb altijd gezegd dat ik zoiets niet hoef,”
zegt Kees, “maar als je daar dan staat, doet het je toch wat.
Ik heb veel plezier in mijn werk voor de speeltuin. En zo
lang dat zo blijft, ben ik hier te vinden!”

Sint Joseph:

van parochie tot wijkbedrijf
De sociale betekenis die de omgeving Sint Joseph (tussen de
Tongelaarschool en het klooster) ooit had voor de inwoners
van Doornakkers moet terug keren. Dat is de insteek van de
herontwikkeling van het gebied waar op het moment aan
gewerkt wordt. Het moet meer open worden zodat je er
doorheen kan lopen, maar ook een rustgevend besloten
karakter krijgen, een soort begijnhof.
Procesengineers Cindy van den Bremen en Jackel Henstra
werken sinds september vorig jaar samen met partners en
bewoners uit het gebied om dit idee vorm te geven. Het plan
heeft de naam ‘Van parochie tot wijkbedrijf’ gekregen.
Rond de zomervakantie moet het plan klaar zijn. De eerste
stappen zijn inmiddels al gezet. Andere verbeterpunten
worden de komende tijd aangepakt, zoals het verwijderen
van overbodige schuttingen en coniferenhagen en de
verdere ontwikkeling van het Buurtkantoor.

Buurtinfowinkel
De Buurtinfowinkel in De Toeloop wordt bemand door
Anita van ’t Hof en Henriëtte Vereijken.
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.

Openingstijden:
•
•
•

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

Spreekuren in de Buurtinfowinkel:

Sociaal juridisch spreekuur sociaal raadslieden: woensdag op afspraak (via
Lumens in de Buurt, 040 219 33 00). Politie en WIJeindhoven: donderdag
10 - 11.30 uur. Algemeen nummer politie: 0900-8844. In geval van spoed: 112
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Gerard volgt de cursus ZelfOnt-Wikkeling bij Litha’s Local

“Het gaat 
 steeds beter”
Litha’s Local verzorgt sinds maart van dit jaar cursussen ZelfOnt-Wikkeling (ZO-W) aan de Bloemfonteinstraat 62. Wijkbewoners kunnen deze cursus – die vier
maanden duurt – gratis volgen. Een van de cursisten
is Gerard Peters. Gerard heeft een stoornis in het
autistische spectrum en psychische problemen.
Daardoor is hij arbeidsongeschikt. Toch wil Gerard
dolgraag weer ‘gewoon’ meedoen in de maatschappij. Hij hoopt dat de cursus ZO-W hem daarbij
kan helpen.
Gerard: “Ik heb straatvrees en stap niet zomaar de deur uit.
Vooral in het begin vond ik het daarom lastig om naar de
cursusbijeenkomsten te gaan. Toch heb ik niet één sessie
gemist. Dat heb ik te danken aan mijn gegroeide zelfvertrouwen, maar ook aan mijn vriendin Sabine, die me elke
maandag vergezelt naar de cursus.”

Het zat niet mee

Gerard kreeg onlangs een flinke tegenslag te verwerken.
Hij bleek een bloedpropje te hebben in zijn hoofd en moest
worden opgenomen in het ziekenhuis. Daar staken zijn
angsten de kop weer op. Na zijn verblijf op de verpleegafdeling werd Gerard daarom een week opgenomen op de
afdeling voor psychiatrische patiënten. “Al die prikkels in

Nieuwe balkonhekken St. Josephlaan
Dit jaar vervangt Woonbedrijf de balkonhekken en overkappingen van de flats aan de Sint Josephlaan. De trespabalkonhekken maken plaats voor twee dichte glasplaten
met daartussen een ondoorzichtige folie. Bewoners gaven
hier de voorkeur aan boven een spijltjeshek omdat de
glasplaten winddicht zijn, meer privacy bieden en veiliger
zijn voor huisdieren. Voor mensen met hoogtevrees voelt
een dichte afscheiding bovendien veiliger. Wij denken dat
deze aanpassing een mooi gevelbeeld oplevert en dat het
een goede oplossing is voor alle bewoners. Het privacyscherm tussen de twee balkons in blijft gehandhaafd.
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het ziekenhuis werden me te veel,” vertelt Gerard. “Ik kreeg
waanbeelden en was hard toe aan rust. Die week op de
PAAZ-afdeling hielp. Natuurlijk was ik er liever weggebleven,
maar het is wel positief dat ik binnen een week voldoende
hersteld was om naar huis te gaan. In het verleden duurde
dat veel langer. Het heeft alles te maken met mijn
persoonlijke groei. Ik ben rustiger geworden.”

Schouders eronder

Naar aanleiding van Gerards opname besloten Willian en
Talitha, de cursusleiders van ZO-W, om nog meer aandacht
te besteden aan het bestrijden van Gerards angsten. “Willian
en Talitha leren me om rationeel naar mijn angsten te kijken,”
aldus Gerard. “Ze laten me inzien dat die angsten bijna
allemaal ongegrond zijn. Op hun aanraden probeer ik nu
om steeds naar bewijzen te zoeken. Waarom zou mij iets
overkomen? Waarom zou iemand mij willen benadelen? Ik
kom erachter dat die bewijzen er niet zijn. Dat helpt me.”

Koffie schenken

Wijkbewoners mogen gratis deelnemen aan de ZO-Wcursus van Litha’s Local. In ruil daarvoor ‘moeten’ ze iets
terugdoen voor de wijk. Gerard heeft in overleg met Willian
en Talitha besloten dat hij baliemedewerker wordt in het
Buurtkantoor. “Deze zomer begin ik daarmee. Ik ga mensen
ontvangen en koffie schenken. Iets doen met mijn handen
in plaats van met mijn hoofd, dat zal me goed doen. Ik zie
de toekomst eigenlijk best wel zonnig in.”
Wilt u weten hoe het na de cursus verder gaat met Gerard?
In de eerstvolgende editie van dit wijkblad leest u het.

B
 el voor informatie over de cursus ZelfOnt-Wikkeling
naar Willian: 06 044 938 179

Zomeraanbod in Doornakkers:
buiten beeldhouwen
Siersmid Ton van Hugten en beeldhouwer Hans van de
Ven wonen en werken al hun hele leven in de wijk. Van
hun hand is het beeld dat voor Vitalis Berkelhof staat en
dat je toelacht als je er naar kijkt.
Zij hebben een passie voor steen en ijzer,
voor de mooie, spannende vormen die je daarmee kunt maken. Ook Jeannette Claessen,
die haar atelier in de oude Tongelaarschool
aan de Bloemfonteinstraat heeft, houdt van
het werken met steen. Dat harde, stugge
materiaal, dat bewerkt en gepolijst ook zo
heel zacht aan kan voelen.
Buiten, onder een boom, in alle rust aan een steen werken
is heerlijk, vinden zij alle drie. Zij nodigen bewoners van
Doornakkers uit met hen mee te genieten. Daarom organiseren zij in augustus, aan het eind van de zomervakantie,
een zomercursus beeldhouwen. Op een mooie plek in de
wijk, buiten, samen met anderen en onder goede begeleiding een eigen beeld maken, dat is wat ze aanbieden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Ton van
Hugten (T 281 29 43) of Jeannette Claessen (T 06 57510351)
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Zin in
zingen?
Wij zijn kinderen jeugdkoor
De zingende
B’Engels, en
repeteren maandagavond in
Woenselse Heide, en vanaf september hebben wij weer
plaats voor nieuwe leden in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.
Meer informatie: Inge Rhijnsburger (secretaris),
www.dezingendebengels.nl

j
Een goede start bi
een nieuw begin.

redenen waarom mensen kiezen
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

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

Maak bij inschrijving
gebruik van de code:
CADEAUBON,
en ontvang bij de start
van de zorg de bon van

www.kraamzorg-homecare.nl

www.kraamzorg-homecare.nl

uw keuze.
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Zomerfeest in de
Doorntuin
Op zaterdag 5 juli a.s. vieren we het Zomerfeest
in de Doorntuin. We hebben weer een heel leuke
middag in petto!

Om 14 uur is er koffie, thee en wat lekkers. Om 14.30
uur volgt een spectaculaire actie: de kettingzaagspecialist van Tuincentrum Soontiens toont ons zijn
zaagkunsten en gaat ons verbazen met wat hij van
een doodgewone boomstam kan maken. Vanaf deze
tijd wordt ook ons grote bijenhotel opnieuw gevuld
met hout en andere materialen. Solitaire bijen kunnen
hier hun eitjes in leggen en overwinteren.

Vanaf 14.30 uur kan
er ook aan de speurtochten meegedaan
worden. Er zijn 2
verschillende versies:
een voor kinderen van
6 t/m 12 en een voor
12 t/m 99 jaar met een
leuke prijs natuurlijk.
Om 17 uur komt een
echte pizzabakker met
zijn houtoven naar de
Doorntuin. Voor maar
3 euro kun je een overheerlijke verse houtovenpizza kopen. Neem gepast geld en je picknickkleed
mee. Zorg wel dat je er op tijd bij bent want OP=OP
Kijk ook op www.doorntuin.nl

Eigen school en plein!
Een eigen school, een plek onder de zon.
En altijd iemand in de buurt waarmee ik spelen kon!
Afgelopen vier weken heeft basisschool ’t Karregat de
school en het ‘saaie’ schoolplein versierd onder het thema
‘Eigen school en plein’.

17

Programma
55 Plus Educatief
Atelier
expositie
Op zondag 17 juni van 11 tot 17 uur bent u weer
welkom in het MK Atelier van Mia Koeneman.
BEELDENDE
DE DIGITALE
U kunt daar zien wat er allemaal
is op
KUNSTmogelijk
WERELD
het gebied van de aquareltechniek.
Adres: Generaal Bothastraat 7
Mia koeneman: ‘Ik werk voornamelijk met aquarelverf.
LEES- EN
FILOSOFIE
SCHRIJFDeze schildertechniek
verbaastFOTOGRAFIE
me steeds door
de veelKRINGEN
heid van mogelijkheden. Ik kan er licht, luchtig en spontaan
mee werken of kleurrijk, mysterieus of in vele lagen.
Structuur en beweging zijn kenmerkend voor mijn werk.
SAMENLEVENSSOCIAL
LEVING
BESCHOU- kunt uMUZIEK
Aquarellen
komen bekijken,
kopen of huren.
MEDIA
CULTUUR
WING

GESCHIEDENIS
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
THEMA in
TALEN
TELEFONIE
BIJEENhetTABLETS
najaar).

KOMSTEN

Wilt u hier meer over weten of bent u nieuwsgierig
geworden naar mijn werk: kijk dan op www.mkatelier.nl
55 op
Eindhoven
of Paul
kom Krugerlaan
naar mijn atelier
17 juni. 040 2908503
U www.55pluseducatief.nl
bent van harte welkom!’
educa55@iae.nl
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Zilveren kracht
koffiemeeting
De avond van 24 april begint met onweer en een fikse
regenbui. Desondanks stroomt het goed vol bij De
Ronde. Om zeven uur is het gezellig druk bij de koffiemeeting. Een meeting waar gezonde voeding, voldoende beweging en actief deel (blijven) nemen in de
wijk voorop staat, zodat mensen bewust vitaal ouder
kunnen worden. De meeting was een groot succes!

De verschillende sprekers werden positief gewaardeerd.
Jenaida van Wijk van Inside Out Health heeft een ander
standpunt over gezonde voeding dan ons vaak wordt
voorgehouden. De natuur moet zijn werk kunnen doen.
Het lichaam heeft gezonde vetten en veel groente en
fruit nodig en minder koolhydraten. Kitty Hesen en Jose
Bielderman hebben verteld over het buurtproject
ZorgSamen Buurt, waar zorgen voor elkaar en participatie in de wijk voorop staat. Mensen organiseren
hun gewenste activiteiten voor elkaar. Het heeft een
geweldige uitstraling.
Tot slot heeft de wethouder van wonen, wijken, ruimte
en burgerparticipatie – Yasin Torunoglu – gesproken over vitaal ouder worden in de wijk. Hij maakt zich sterk voor de
opzet van ZorgSamen. Uiteraard heeft hij vele interessante vragen uit het publiek enthousiast beantwoord.
Na de pauze zijn de parallelsessies, die ook druk zijn
bezocht. Zo was er een sessie over het wakker naar
voeding kijken vanuit Ecotarius, waarbij de deelnemers
tot laat in de avond zijn blijven hangen. Een andere
sessie ging over dagbesteding en zorg bij Turkse en
Marokkaanse bewoners vanuit El Ele. Hier was veel interesse voor. Ook was er genoeg te bewegen voor de
bezoekers bij de sessie vanuit de beweegwinkel. Want
regelmatig bewegen heeft veel invloed op onze hersenen en is dus belangrijk om vitaal ouder te worden.

de wijk Tongelre. Wij hopen dat de meeting veel mensen
heeft geïnformeerd en geïnspireerd om vitaal ouder te
kunnen worden in de wijk. We kijken uit naar de volgende
koffiemeeting! Die zal plaats vinden eind september in
Hofke / Geestenberg. Tot dan.

Nieuwbouw in de wijk
Vlakbij studentenflat de Druppel is een nieuwe studentehuisvesting gepland. De bedoeling is dat er 25
studenten-eenheden komen op wat nu een verzameling
garageboxen omvat. Er komen 12 parkeerplaatsen. Er is
afgelopen augustus een inloopmiddag geweest voor
omwonenden. Er is enige ongerustheid over verminderen van de privacy door de hoogbouw en over mogelijke overlast door de nieuwe bewoners.

In de stukken van de gemeente en het artikel in het Eindhovens Dagblad wordt van “vervallen garageboxen”
gesproken. Nou, dat valt best mee. Je moet waarschijnlijk eerder spreken over “zelden gebruikte boxen. Het
onkruid wijst er in ieder geval op dat de deuren zelden
open gaan.

Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet bekend.
In ieder geval hangt er al wel een bord van de aannemer uit Valkenswaard.

Naast de parallelsessies was er een informatiemarkt,
waar verschillende instellingen informatie konden
geven aan de deelnemers van de avond. Het was een
zeer boeiende en sfeervolle avond voor de 55-plussers in
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Regiegroep Doornakkers
Project Kaktus: stoep zonder poep
Een stoep zonder poep. Niemand zal er tegen zijn, en
toch ligt het er op sommige plekken nog vol mee. Hoe
lossen we dit op? Marnix Oosterwelder heeft daar wel
een idee over. En dat heeft hij o.a. op de bijeenkomst
van Doornakkers Praat op 22 april gepresenteerd. Een
mooi burgerinitiatief dat de moeite waard is, waardoor
misschien een boel ergernis voorkomen kan worden.
Zijn idee sloeg door deze presentatie aan bij de Regiegroep Doornakkers, en daardoor kreeg Marnix dan
ook van hen financiële ondersteuning.
Het idee is afgelopen januari geboren, toen Marnix (die zelf bij het
Hofke in Tongelre woont) zich als
industrieel ontwerper over het
hondenpoep-probleem boog. Hij
zelf had er last van, de stoep bij
zijn voordeur lag er vol mee. Hij bedacht een project
vanuit burgerinitiatief, noemde het Project Kaktus en
diende het als idee in via de website van de gemeente
Eindhoven. Die handelde het initiatief af als “klacht”.
Marnix legde meerdere malen uit dat het ging om een
burgerinitiatief waar de gemeente zijn voordeel mee
dan doen, maar wacht nog op een officiële reactie van
de gemeente. Hij heeft de indruk dat de lokale overheid
op dit moment nog moeilijk om weet te gaan met proactieve initiatieven vanuit de burgerij.
Marnix is industrieel ontwerper en heeft zijn creativiteit gebruikt om het probleem aan te pakken. Hij is ook
zelfstandig ondernemer en financierde het project uit
eigen zak, om op die manier inhoudelijk volledig onafhankelijk te zijn. Zijn aanpak moet uiteindelijk resulteren in een betere samenwerking tussen wijkbewoners,
voor het delen van de verantwoordelijkheid voor een
leuke, schone buurt. Om dat te bereiken heeft hij een
aantal middelen bedacht om hondenbezitters te helpen herinneren aan hun verantwoordelijkheid:
Stalen sjablonen waarmee je (met een hogdrukspuit) een
afbeelding op een stoeptegel kunt blazen: je spuit plaatselijk het vuil weg waardoor de afbeelding mooi afsteekt;
Zelfklevend lint, aan te brengen op bomen en palen;
Een sticker voor op de rolcontainer waarmee men de hondenbezitter een handje helpt.

Marnix pleit daarnaast bij de gemeente voor meer strategisch geplaatste afvalbakken rond uitlaatplaatsen, rekening houdend met het gedrag van honden op weg naar
hun vaste poepplek. Het collectieve besef dat de stoep

alleen bedoeld is om op te wandelen en te spelen, in combinatie
met betere faciliteiten en een gemeenschappelijk gevoel van verantwoordelijkheid, moet leiden tot
een schonere stoep.
Met het oog op burgerparticipatie
biedt Marnix de producten tegen
kostprijs te koop aan binnen de wijk.
Door als straat samen te werken
kan iedereen vanaf nu zelf actief
bijdragen aan een schone stoep.
Om ook echt iedereen die kans te bieden zijn de spuitsjablonen ook te leen op verschillende locaties, waaronder de Buurtinfowinkel en bij de St. Jozefspeeltuin.
Het enige wat u verder nodig hebt is een hogedrukspuit,
waterdichte schoenen en eventueel een regenbroek.
Want het spuiten is een nat werkje! Marnix heeft er een
speciale waterdichte overal voor laten maken.
Bent u (samen met buren en/of straatgenoten) geïnteresseerd in een spuitsjabloon, lint of sticker?
Kijk dan op www.rakelijnen.nl onder “Projecten” of
stuur een e-mail naar Kaktus@rakelijnen.nl

Gezocht: moedige mensen uit Doornakkers voor het project (on)breekbaar,
kunst over kwetsbaarheid en kracht
(on)breekbaar is een landelijk project,
dat in Eindhoven in de wijk Doornakkers plaatsvindt. We zoeken mensen
die net als de deelnemers in andere
steden dapper zijn en aan de slag willen met een thema dat niet zo heel gemakkelijk is.
Maar dat wel veel oplevert als je ermee bezig gaat.
Wat gaan we doen?
In drie bijeenkomsten maak je je
eigen kistje, waarin jij laat zien hoe
kwetsbaarheid en kracht er voor
jou uit zien. Daarna kun je ambassadeur worden van het project,
wat betekent dat je andere mensen enthousiast gaat maken.
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Jeannette Claessen (ComunicArte), Bloemfonteinstraat 62.
T. 06 – 57510351 contact@comunicArte.nl
www.comunicarte.nl of Yvette van Kessel,
Gen. Bothastraat 5d info@artyvette.nl, T 06 15 273 976
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Puzzel van Jeroen van Eijk
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Nieuws van het jongerencentrum
Vanuit het jongerencentrum de Toeloop organiseren
we elke zes weken een K.N.A.P (kort naschoolse activiteiten programma) module waarbij we allerlei leuke
activiteiten doen met kinderen van de basisscholen.
Afgelopen module zijn we aan de slag gegaan met 16
kinderen van basisschool de Boschakker.

schilderijen gekeken die voorkwamen in ons lesprogramma. Daarnaast zijn we ook nog even gezellig
door Amsterdam gelopen om de kinderen een mooie
afsluiting de geven!
Kortom één leuke, maar ook een leerzame dag!
Saskia Bisschop en John Driessen, jeugdwerk Lumens
in de buurt
Afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden
met kunstgeschiedenis, met name die van de gouden
eeuw. Dit deden we aan de hand van zelf ontwikkeld
lesmateriaal en een programma van het Rijksmuseum. Zo bekeken we filmpjes over de Gouden Eeuw
en hebben we samen met de kinderen een eigen
‘modern meesterwerk’ gemaakt, waarbij ze een foto
moesten maken, geïnspireerd door de een schilder uit
de Gouden Eeuw. Denk aan; Johannes Vermeer, Jan
Steen en Rembrandt van Rijn. Deze foto hebben ze
nageschilderd. Al snel bleek dat de kinderen bewust
voor deze module hadden gekozen en zeer geïnteresseerd en talentvol waren.
Daarnaast hebben de kinderen in groepjes een presentatie voorbereid over de gouden eeuw met betrekking tot de onderwerpen: Nova Zembla, Hugo de
Groot en Rembrandt. Deze presentatie en de kunstwerken hebben ze de laatste les van de module laten
zien aan de ouders.

Oranjewijk

Als dit blad bezorgd wordt is het voetballen al weer
bijna afgelopen. Nu, net na de redactievergadering
kleuren diverse straten al behoorlijk oranje. In sommige straten zou je bijna denken dat Woonbedrijf expres
oranje dakpannen op de daken legt. Een mooi gezicht.
En nu maar hopen dat het Nederlands team (heel) ver
komt! Aan de versiering zal het niet liggen.

cursussen
voor beginners
en gevorderden
Maar dat was nog niet alles! We zijn in de meivakantie samen met deze kinderen naar het rijksmuseum
gegaan. We hebben hier een programma gekregen
waarbij we eerst naar een toneelstuk gingen kijken
over de gouden eeuw. Daarna zijn we samen met een
begeleider van het rijksmuseum, het museum zelf in
gegaan. We hebben hier naar allerlei verschillende

BEELDHOUWEN IN STEEN
start 3e week september
onder begeleiding van Caroline Teesing
www.carolineteesing.com Tel: 06 14701160
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U bent de winnaar!
Van: € 22,95
95
Voor:

€ 19

soUrz
orange 0,7L
Van: € 12,95
95
voor:

€ 10

bon

licor 43
1L
Van: € 23,95
95
voor:

€ 21

Aanbiedingen hele wk-periode geldig. (12 juni t/m 13 juli 2014)

The famoUs
groUse 1L

Waarde

Tongelresestraat 404
5642 NH Eindhoven

info@debotteldranken.nl
www.debotteldranken.nl

T +31 (40) 290 83 89
F +31 (40) 281 75 25
: De-Bottel-Dranken

Maandag:
Di t/m Vr:
Zaterdag:

13 - 18 uur
10 - 18 uur
09 - 17 uur

Tegen inlevering van
deze bon ontvangt u
€ 1,00 kassakorting
per aangekochte
WK-aanbieding.

Actie geldig
van 12 juni t/m
13 juli 2014.

€1

00

akorting
extra kass ochte
k
per aange ding
wk-aanbie

