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Afslag Eindhoven presenteert: ‘Waldo & The Outsider’

Theatrale hoofdrol
voor Voedselbank
Theatergroep Afslag
Eindhoven komt met
een nieuwe voorstelling:
‘Waldo & The Outsider’,
geïnspireerd en gebaseerd
op verhalen van
Voedselbank Eindhoven.
Deze organisatie is
nauw betrokken bij de
theaterproductie, die vanaf
woensdag 10 december te
zien is bij Sectie-C.
- Theatergroep
Afslag Eindhoven werkt regelmatig samen met maatschappelijke
organisaties,
dit keer dus met de lokale
Voedselbank. Het verhaal
van het stuk is niet alleen
geïnspireerd op deze organisatie, er is zelfs een educatief
programma aan de voorstelling verbonden waarbij een
belangrijke rol is weggelegd
voor de Voedselbank. Of beter
gezegd: mensen die gebruikEINDHOVEN

maken van deze hulpinstantie. Zij bezoeken klassen om
leerlingen en studenten meer
te vertellen over hun situatie.
De nieuwe productie ‘Waldo
& The Outsider’ gaat over de
idealist Waldo die vijf jaar geleden Voedselbank De Rooje

MET EDUCATIEF
PROGRAMMA VOOR
SCHOLIEREN EN
STUDENTEN
Loods oprichtte. Inmiddels
werkt er een hechte groep
vrijwilligers en is het een verzamelplaats geworden voor
eters, outsiders en zelfspot.
Allemaal struikelend op weg
naar geluk, alleen de ongeopende enveloppen blijven
zich opstapelen. Waldo steekt
zijn kop in het zand, maar er
is geen ontkomen meer aan.
De naam van de voorstelling verwijst naar de zanger
Wally Tax en zijn band The
Outsiders. Niet toevallig; zijn

muziek speelt een grote rol in
deze productie.
Voorafgaand kunnen mensen
een driegangen diner voor 15
euro nuttigen, verzorgd door
Robin Hood, een stichting die
werkervaringsplekken biedt
aan kwetsbare mensen. Ook
worden bezoekers opgeroepen om chocoladepasta, pindakaas of een hagelslag mee
te nemen, wat aan de Voedselbank gedoneerd wordt.
De try-outs van ‘Waldo & The
Outsider’ zijn van woensdag 10
tot en met vrijdag 12 december,
de première is op zaterdag 13
december en ook van 18 tot en
met 21 december, van 27 tot en
met 29 december en van 2 tot en
met 4 januari is de voorstelling
te zien. Telkens om 20.30 uur bij
Sectie-C aan de Daalakkersweg
2. Kaartjes kosten voor 18,50
euro, voor de try-outs 16,50
euro.

www.afslageindhoven.nl

Natuurlijk Doen
EINDHOVEN - Creatief aan de

Cartoon van de Week
Heeft u nog een leuk onderwerp voor een cartoon? Mail dan
naar: info@cartoonesk.nl en wie weet staat binnenkort uw
grap in cartoonvorm in deze krant.
Cartoon: Pieter Liebregts

slag met natuurlijke materialen kan zaterdag 6 december
bij Tuincentrum Soontiëns
aan de Urkhovenseweg 570.
Van 11.00 tot 16.00 uur kunnen mensen hier deelnemen
aan verschillende workshops. Zo is het mogelijk om
een winterslinger te maken,
een tafelkrans, een vogelblokhut en een voederhanger voor vogels. Meedoen
kan doorlopend en deelnemers mogen hun eigen creatie mee naar huis nemen.
Deelname kost 15 euro per
workshop, kinderen betalen
7,50 euro. Vooraf aanmelden
is gewenst en kan via 0402811339 en:
tuincentrumsoontiens.nl

DE TUIN IN

Hoe blijft de grond in
plantenbakken goed?
Bioloog en eigenaar van Tuincentrum Soontiëns, Jeroen Soontiëns beantwoordt wekelijks
een tuinvraag van onze lezers. Deze week behandelt hij de vraag van mevrouw Van Gennip uit Eindhoven.
Ik ben 5 jaar geleden verhuisd naar een appartement met een groot terras en heb dus geen
tuin meer, maar een dakterras met bakken.
De grond lijkt wel ingeklonken. Hoe kan ik de
grond in de bakken weer rul maken?
Antwoord
Tuinieren in bakken wordt steeds populairder
en is een goede manier om een dakterras of
balkon groener te maken. In potten en plantenbakken wordt potgrond gebruikt als aarde
voor de planten. Potgrond wordt gemaakt van
verschillende soorten veen (turf). Het soort
veen dat wordt gebruikt, bepaalt de kwaliteit
van de potgrond. Er bestaan veel verschillende potgronden met daartussen veel kwaliteitsverschil. De kwaliteit van de potgrond bepaalt hoe snel de grond wordt afgebroken door
bodemorganismen. Door dit proces neemt het

volume af en klinkt de grond in. Een veel gemaakte fout is het gebruik van tuinaarde voor
het vullen van plantenbakken. Tuinaarde is
gemaakt van groencompost en ongeschikt als
potvulling. Wanneer u nieuwe planten rechtstreeks in de tuinaarde plant, kunnen de wortels zelfs afsterven en kan de plant doodgaan.
Daarnaast klinkt tuinaarde veel meer in dan
potgrond. Als planten langere tijd in een pot
staan en groeien, raakt de grond volledig doorworteld. Het is niet mogelijk om de grond weer
rul te maken, omdat op een bepaald moment
de potgrond door de plant volledig is benut.
Het is dan tijd om de plant over te planten naar
een grotere bak. Door het toedienen van voeding kunt u dit moment wel uitstellen. Nog belangrijker is het bodemleven te behouden voor
een goede bodemstructuur. Dit kunt u doen
door tweemaal per jaar Biovin op de grond te
strooien.
Heeft u ook een tuinvraag voor Jeroen Soontiëns? Mail dan naar: info@tuincentrumsoontiens.nl o.v.v. Groot Eindhoven.
www.tuincentrumsoontiens.nl

MAGAZIJN & SHOWROOM OPRUIMING
NIJVERHEIDSWEG 12
5705 BN HELMOND
MAAANDAG: GESLOTEN
DINSDAG - VRIJDAG: 9.00 - 17.00
ZATERDAG: 11.00 - 17.00
ELKE ZONDAG OPEN : 11.00 - 17.00

