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                                              WELKOM TERUG 
 
We naderen eind augustus en voor de meesten van ons zit de 
vakantie er weer op. We zijn alweer aan het werk of hebben onze 
dagelijkse beslommeringen weer opgepakt. Over het weer kun-
nen we best tevreden zijn. Natuurlijk hadden we de nodige re-
genbuien al dan niet gepaard met onweer maar van echt slecht 
weer of overlast gevende wolkbreuken was geen sprake. 
 
De jeugd heeft nog enkele weken vakantie voor de boeg omdat 
ze dit jaar als laatste regio vakantie kregen. Nu wordt het weer 
langzaam tijd voor het normale leven. We gaan weer rondom het 
huis aan de slag en daarbij hoort natuurlijk ook het verenigings-
leven. De meeste verenigingen liggen in de vakantietijd stil of 
sluiten in de vakantie het verenigingsjaar of met een kamp, 
weekend of gezellige avond. Maar begin september gaan ze weer 
draaien en is er voor iedereen de mogelijkheid om lid te worden 
of een kijkje te nemen bij een vereniging die je aanspreekt. 
 
Ons blad biedt verenigingen een uitgelezen kans om zich voor te 
stellen of te promoten. Wij plaatsen graag een artikel over uw 
vereniging of groep. Of het nu is om nieuwe leden aan te trekken 
of om te laten zien wat de vereniging te bieden heeft. Ook leuke 
foto’s of verhalen van het verenigingskamp, -weekend of -avond 
plaatsen we graag en gratis. 
 
Maar ook u kunt gebruik maken van ons blad. Wat dacht u van 
een bijzondere vakantiefoto, een leuk verhaal of verslag van de 
vakantie of misschien een leuke tip voor een mooie vakantiebe-
stemming.  
 
Misschien hebt u zelfs 
wel een waarschuwing 
voor de andere lezers 
over een vakantieland, 
een route of iets waar u 
tegenaan bent gelopen 
tijdens uw vakantie. Wij 
horen het graag van u!   
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Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik de wisselpen 
zou krijgen. Maar toen ik in het vorige nummer las dat 
Paul Kemper de ‘pen’ aan mij, Peter van Kuijen, toebe-
dacht had, dacht ik, oei,nu moet ik er toch aan! Maar ik 
doe het met veel plezier! 
 

Strijp 
Ik zag het levens-
licht op 22-11-1946, 
jawel in Tongelre, in 
het Diaconessenhuis 
aan de Parklaan. 
Mijn ouders woon-
den toen aan de Paul 
Krugerlaan. Dat feit 
kan ik me niet herin-
neren, ik ben opge-
groeid in Strijp eerst 
aan de Bezemstraat 
en later aan de Til-
burgseweg (-West). 
Het frappante is, dat 
deze woningen inmiddels allemaal verdwenen zijn om 
plaats te maken voor nieuwbouw.  
 

Op de lagere school ontdekte men dat er iets met mijn 
gehoor aan de hand was. Zodoende kwam ik in 1955 op 
een school voor kinderen met verminderd gehoor, “St. 
Marie” geheten aan de Don Boscostraat. Daar bleef ik tot 
en met 1962, om hierna direct aan het werk te gaan bij 
de toenmalige Technische Hogeschool Eindhoven. In de-
cember 2005 ging ik, na 43 jaar, met de VUT.  
 

In 1969 trouwde ik met Henny, we hadden een flat aan 
de Offenbachlaan in Gestel toegewezen gekregen. Daar 
werd eind 1970 de oudste zoon geboren. In 1971 hoor-
den we dat in Tongelre in de buurt van ’t Hofke een 
nieuwe woonwijk aan het verrijzen was en daar reageer-
den we meteen op, met het oog op de gezinsuitbreiding 
die aanstaande was. In december 1971 verhuisden we 
dan naar de Morgenroodstraat, waar we nog steeds wo-
nen. Hier groeide het gezin verder uit naar zes personen.  
 

Parochie Tongelre 
Toen we eenmaal gesetteld waren kwam ik in contact 
met het wijkcentrum in het Oude Raadhuis van Tongelre. 
Daar kwam ik bij de verwelkominggroep, die nieuwe in-
woners in de buurt van ’t Hofke verwelkomde. Hoewel dit 
een dankbaar werk was, voelde ik me er niet zo thuis, 
een gevolg van mijn slechthorendheid. De mensen waren 
niet altijd goed te verstaan en ik kon hierdoor niet goed 
communiceren. In die tijd was het kerkelijke leven dras-
tisch aan het veranderen. De diensten werden in die tijd 
nog volop bezocht en om de uitreiking van de communie 
wat sneller te laten verlopen werden parochianen ver-
zocht mee te helpen. Meestal was ik dat wel. Bij het uit-
reiken van de communie behoorde men gepast gekleed 
te zijn, maar ik presteerde het eens om het op een snik-
hete dag in een korte broek te doen (!).  
 

Op een goede dag vroeg pastor Vogels mij als lector 
voor de verzorging van de lezingen tijdens de diensten. 

Zo rolde ik als vrijwilliger in het parochiegebeuren en 
kreeg in 1980/81 de gelegenheid de Pastorale School te 
volgen op het gebied van de liturgie. Het was een cursus 
die twee jaar duurde. De veranderingen in de kerk ble-
ven maar doorgaan, er waren steeds minder priesters 
beschikbaar en hiervoor moest een oplossing gevonden 
worden. En die vond men met instellen van woord- en 
communiediensten, die door een parochiaan werden 
voorgegaan. Het was in die tijd een hele omschakeling 
voor de kerkgangers, nu weet men niet beter. In een 
weekend in oktober 1984 werden de voorgangers van 
deze woord- en communiediensten in de drie kerken van 
Tongelre: St. Martinus, St. Jozef en de Rozenkranskerk, 
officieel aan de parochianen voorgesteld. De Antonius-
kerk was toen nog een zelfstandige parochie. Van de 
mensen die toen begonnen zijn, ben ik (denk ik) de eni-
ge die nog over is. Helaas is ook deze groep erg geslon-
ken en nieuwe mensen zijn vandaag de dag nog moeilijk 
te vinden. Ook de kerk is aardig aan het vergrijzen. 
 

Het Gilde 
 

Installatie als regerend deken op 6 mei 2007 
Toen mijn oudste zoon zeven jaar was, ging zijn belang-
stelling uit naar het trommen. Dat er een harmonie in de 
buurt was, wisten we nog niet. Wel dat er twee gilden 
waren in Tongelre. En dat is best veel voor een dergelijk 
‘kleine’ gemeenschap. Via Theo van Boxtel, die een sto-
merij had aan ’t Hofke, kwam ik in contact met het Cat-
harinagilde. Mijn zoon kon opgeleid worden en ik voelde 
er ook wel iets voor. In 1978 heb ik als aspirant-lid het 
500-jarig bestaan meegevierd, het was een geweldig 
feest.  
 

Ik ben nu ruim dertig 
jaar tamboer, vervul 
de functie van archi-
varis en als eindre-
dacteur verzorg ik 
het blad “Da Ge Ut 
Moar Wit”, waarvan 
we nu in de twintig-
ste jaargang zitten. 
Sinds 2007 ben ik 
regerend deken 
(voorzitter). En vanaf 2005 ben ik ook nog eens hoofdre-
dacteur van het driemaandelijkse magazine De Gilde-
trom, een magazine van en voor alle Brabantse gilden. 
 

Boek Tongelre  
Tot slot mag ik met trots toch wel melden dat ik mijn 
medewerking heb mogen verlenen aan de totstandko-
ming van één van de drie boeken over Tongelre, die door 
Tonny van den Boomen zijn uitgegeven. Het was een 
hele ervaring dit mee te maken. Als jullie nu denken dat 
ik niets meer te doen heb, dan vergissen jullie je behoor-
lijk. Samen met Henny doe ik ook nog vrijwilligerswerk 
bij verpleeghuis Dommelhoef. Ik hoop nog lang in deze 
gezellige wijk te vertoeven. 
 

Ik geef De Wisselpen door aan mijn dochter Minke 
van Kuijen. 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 
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Recept van de maand augustus:  
gegratineerde mosselen  
 
Ingrediënten voor 4 personen:  
2 kilo mosselen in schelp 
3dl. melk  
1 dl. room  
1 theelepel Provençaalse kruiden  
geraspte oude kaas 
1 theelepel mosterd 
1 eetlepel boter  
2 eetlepels bloem 

Bereiding: 
• Kook de mosselen en laat ze in een halve schelp zitten 
• smelt op een klein vuur de boter, roer de bloem erdoor 

en laat deze heel even mee garen. 
• Voeg goed roerend de melk en de room toe (niet laten 

koken) tot u een mooie gladde saus krijgt 
• Voeg de kruiden, mosterd en kaas toe. 
• Verdeel de mosselen in schelp over vier vuurvaste 

schaaltjes en schep op elke mossel wat saus. 
• Laat ze onder een hete grill goudbruin en warm wor-

den.  
• Serveren met stokbrood. 

Tip van de maand: Braadworsten springen niet open als u ze van tevoren door wat koude melk rolt. 

11 11 11 JULIJULIJULI 2009: EEN  2009: EEN  2009: EEN GESLAAGDEGESLAAGDEGESLAAGDE   BEZORGERSMIDDAGBEZORGERSMIDDAGBEZORGERSMIDDAG   
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur. Entree € 1,00 

Elke woensdag - Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
1 x per 2 weken: info ‘t Oude Raadhuis of Hr. v.d. Mey-
den, tel. 2813952 .  
Fietsen: van april t/m september (start 14.00 uur).  
Wandelen: van november t/m maart (start 13.30 uur). 

Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames; met 
koffie en een gezellig praatje. 

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 10.00 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 14.00 – 
16.30 uur.  Gezelligheid troef. 

Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 – 11.30 
uur.  Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en 
goeie buurt. 

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.  
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
……. buurten.  
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Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS heeft, naast het 
bestuur, inmiddels 17 werkgroepen. Elk van die werk-
groepen heeft zo z’n eigen taak binnen de activiteiten die 
er worden georganiseerd. Het bestuur heeft ervaren, dat er 
ondanks alle publiciteit, nog steeds mensen zijn in ons 
oude Tongelre die niet weten wat er zoal in en om het 
wijkcentrum, het buurthuis voor deze wijk, aan activi-
teiten plaatsvindt. Dat is de reden waarom is besloten om 
in Rond ’t Hofke en op de website van ‘t Raadhuis één 
van de werkgroepen extra te belichten. 
 

Nu we weer aan het begin van een nieuw activiteiten-
jaar staan denken we dat het goed is om de 6 werkgroe-
pen die de revue vorig seizoen gepasseerd zijn, nog eens 
kort in de aandacht te brengen: 
 

DANSEN 50+. 
Elke dinsdagavond, vanaf 1 september weer, dansen in de 
Dependance voor 50+-ers. Gastvrouwen en disk-jockey 
staan met plezier voor u klaar om er weer gezellige avon-
den van te maken. 
 

VERWELKOMINGSGROEP. 
Sinds kort krijgen ze weer alle adresveranderingen door 
zodat elke nieuwe wijkbewoner welkom kan worden ge-
heten. 
 

COÖRDINATIEGROEP ACTIVITEITEN. 
Begint het nieuwe seizoen weer met de intussen meer dan 
traditionele Bevrijdingsmarkt op zondag 20 september. 
Levende muziek en kinderspelen maken van deze markt 
een plezierige ontmoetingsgelegenheid. 
 

WERKGROEP ’T UITJE. 
Neemt zich voor om weer per seizoen een sfeervolle mid-
dag in ’t Oude Raadhuis te houden, waarbij gezelligheid 
voorop staat. 
 

WERKGROEP 55+. 
Op donderdag 10 september presenteert deze groep zich 
met een middag waarin iedereen kan en mag aangeven 
aan welke soort activiteit zij/hij graag zou willen gaan 
meedoen. Alle 55+-ers uit de wijk zijn uitgenodigd en de 
koffie (thee) staat gratis voor u klaar. 
 

TAALLESGROEP. 
De groep gaat onverdroten voort om onze buitenlandse 
wijkbewoners te helpen bij de integratie door ze zoveel 
mogelijk basiskennis mee te geven over Nederlandse taal 
en gebruiken. De groep zoekt nog wel een coördinator 
(m/v)! 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
IS HET WEER BURENDAG. 

 
De deuren van ’t Oude Raadhuis zijn dan open van twee tot zes  

’s middags om u te laten zien wat er allemaal te doen is. 
Goed om bij het begin van het nieuwe seizoen te weten. 

Noteer alvast op uw prikbord of in uw agenda!! 
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De activiteiten in onze parochie 

De kerkdienst van de Jozef en Mariakerk wordt gehou-
den in de tijdelijke recreatieruimte van het woonzorg-
centrum Berckelhof. De dienst is zowel bestemd voor 
de bewoners van het woonzorgcentrum als wel voor de 
wijkbewoners van de Jozef+Maria kerkwijk 
(Doornakkers). 
Wijkbewoners kunnen de ruimte bereiken via de hoofd-
ingang aan de Molijnstraat 1. Via de receptie volgt u de 
lange gang naar achteren en halverwege vindt u aan 
uw linkerhand de tijdelijke ruimte. 
 
Brieven voor Amnesty International 
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de 
Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Am-
nesty International. Aanvang steeds om 10.00 uur. De 
data voor 2009 zijn: 2 september, 7 oktober, 4 novem-
ber en 2 december. 
 
Pelgrimstocht naar Rome in 2009 
In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom 
Den Bosch,  gaan mensen uit dit bisdom in oktober 
2009 op pelgrimstocht naar Rome. Iedereen die in aan-
merking wil komen voor deelname aan de groep die 
vanuit Eindhoven meegaat, kan zich rechtstreeks mel-
den bij het Bureau van het dekenaat Eindhoven, Bo-
schdijk 371,  5621 JB Eindhoven,  246 86 60, 
email: dekenehv@iae.nl 
 
Agenda augustus 

Nieuwe folder voor de verwelkoming en parochie-
gids. 
Er is een nieuwe folder “Venster op de parochie Ton-
gelre“ uit. Een werkgroep zorgt er vanaf nu voor dat 
nieuwe bewoners in de wijk deze folder ontvangen In 
deze folder worden de nieuwe bewoners verder de weg 
gewezen voor meer informatie b.v. via  onze  website. 
Ook worden zij verwezen naar het parochiecentrum 
voor telefonisch of persoonlijk contact. 
 
Ook zijn we bezig de parochiegids actueel bij te werken 
met alle mutaties van de laatste periode. We proberen 

zo zowel op website als wel middels de parochiegids 
actueel te blijven. De parochiegids is op het parochie-
centrum gratis verkrijgbaar 
 
Voor meer informatie: pastor Theo v.d. Elzen 
 
Oproep Verwelkomingsgroep: 
De verwelkomingsgroep zoekt vrijwilligers, die eenmaal 
in de twee maanden een ochtend adressen willen ko-
men schrijven van nieuwe bewoners in Tongelre. 
Sinds kort  zijn we weer instaat zoals vroeger nieuwe 
bewoners zelf aan te schrijven. Zij ontvangen dan ter 
informatie de nieuwe folder “Venster op de parochie 
Tongelre”. Als je dit vrijwilligerswerk leuk vindt, geef je 
dan zo spoedig mogelijk op via het parochiecentrum 
Tongelre (281 13 24). 
 
Pastor van den Elzen. 
 

   
FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      

 
 
Overledenen: 
Wim van der Waerden, 59 jr., Schans  
Toon Schoots, 83 jr., Veerstraat  
Agnes van der Heijden, 90 jr., Castiliëlaan  
Albert van Eerd, 86 jr., Boschdijk 
Riek Geven-Lijten, 83 jr., Wolvendijk 
Pastoor Frans de Kort, 74 jr., Geldrop 
Aloys Jongen, 56 jr., Hellenraadstraat 
Roswitha van Esch, 60 jr., de Landrijt 
Jeu Luyten, 61 jr., Herzenbroekenweg 
Jan Kosman, 70 jr., Achel 
Martin Camps, 85 jr., Tetrodestraat 
Toos van Litsenburg-Arts, 90 jr. Molijnstraat 
Broer Smits, 93 jr., Molijnstraat 
Paul Smulders, 75 jr., Fazantlaan 
Cor van Dooren, 60 jr., Hefveld 
Mieke Aarts, 43 jr. (dochter van Nico en Trees 
Aarts), Loostraat 12h 
 
Dopen: 
Len Peeters 
Isa Dekkers 
Quinty Vissers 
Patrick Norbert Skora 
Ravion Kortijn 
Shenna Strijbosch 
Dani van Egmond 
Gielliana v.d. Heijden 

 
Huwelijk: 
Danny Janssen en Tine van Dijck 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Jozef en 
Maria 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering  
of woord- en  
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en stelt u 
prijs op persoonlijk contact of  bezoek aan huis van 

iemand van de parochie?   
Bel of mail dan naar het: parochiecentrum Tongelre:  
 281 13 24 of parochietongelre@onsneteindhoven.nl 

22/23 augustus Dopen in Martinus en Antoniuskerk. 
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Sinds 1 augustus 2008 maakt de Oud-
Katholieke Parochie Eindhoven voor 
haar liturgische en pastorale diensten 
gebruik  van de RK parochiekerk H. 
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te 
Eindhoven. 
 

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.  
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;  
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift 

en Gebed;  
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.  
 
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen 
geen diensten.  
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer   
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast is 
assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op  telefoon-
nr. 024-6221470 of  06-49630170.  

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Oudsten: E. Sanders en E. van der Linden 
Telefoon: 040-2452458 
E-mail: info@jozuagemeenteeindhoven.nl 
www.jozuagemeenteeindhoven.nl 
 

De kracht van God werkzaam zien worden in  
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving 

 
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 
uur, in de dependance van het Oude Raadhuis.    
’t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. U bent 
van harte welkom! 
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Gevonden: 
 

In de omgeving van de Loostraat is  
gevonden een aanhangfiets in goede staat. 

 

Informatie via email: 11riede@gmail.com 

Oproep:  
 

Hallo, ik heb nog zo ongeveer alle  
'Rond ’t Hofkes' vanaf 1996. 

Heeft er nog iemand interesse in,  
om historische redenen misschien? 
Af te halen op Monarchstraat 12. 

 

Vriendelijke groet, 
Frank Bierkenz. 

VLAG VLAG VLAG VEROVERDVEROVERDVEROVERD!!!   
 
Op vrijdag 3 juli ’09, heeft het  Sint Catharinagilde van 
Strijp met medewerking van het Woonbedrijf het wapen 
van Strijp geïntroduceerd, middels een mooie vlag. Sa-
men met de burgemeester van Eindhoven, dhr. van Gijzel 
en  de burgemeester van Strijp, dhr. van de Berk ( een 
soort Tonny vd Boomen van Tongelre ) werd de vlag met 
tromgeroffel de mast in gehesen. Met deze vlag wil het 
gilde broederschap onder de bevolking van Strijp bren-
gen. Op de vlag staat een paard afgebeeld. Dit was het 
idee van een burgemeester van Strijp uit 1815. Hij stelde 
een paard voor als wapenfiguur. Maar waarom is niet 
duidelijk, omdat de aanvraagbrief van toen niet bewaard 
is gebleven. 
 
Toen de vlag gehesen was en het glas geklonken had, is 
diezelfde avond door een paar Tongelrese afgezanten, 
het plan beraamd om één van de vlaggen te veroveren 
en mee naar Tongelres grondgebied te nemen, zodat 
men de vlag eens goed kon onderzoeken. De kleuren 
lijken verdacht veel op de kleuren van onze vlag: helder 
geel en blauw. Op de Tongelrese vlag staat  echter het 
wapen met leeuwen en schilden. Op de vlag van Strijp 
een paard en dat siert zijn eenvoud. 
 
Op zondag 26 juli vond er een bijzondere overdracht 
plaats. Achter een huis uit 1871 aan de Tongelresestraat,  
werd de vlag van Strijp door mij persoonlijk weer in broe-
derschap teruggeven aan de koning van het Sint Cathari-
nagilde Strijp, dhr. Henry van Hout. 

Laten we hopen dat in Strijp en Tongelre regelmatig de 
vlag mag wapperen en dat  zij veel broederschap, eens-
gezindheid en verdraagzaamheid onder de mensen 
brengt. Het zal de straten zeker opfleuren en het zijn toch 
altijd bijzondere momenten als de vlag uitgestoken of ge-
hesen mag worden. 
 
Kees van Grevenbroek 
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Jongens en meisjes, geef je bij  de redactie op als babysitter 
en wij  plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of 
06-153 17 910.  Ik kijk er naar uit om bij u op te passen. 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 2444519.  Op zoek naar een betrouwbare oppas? 
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent! 

 

Computerclub   
C. C.  De Doorstart 
 
Wij geven computerles 
voor starters. 
 

De lessen worden gegeven in het computer-
lokaal, Brede School Tafelbergplein 8. 
 

Maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en 
Maandagavond van 19.00 –tot 21.00 uur  
 

De kosten voor 9 lessen zijn € 50,-, inclusief 
werkboek en USB stick en koffie of thee.  
 

Inlichtingen en opgeven bij: 
Marga Joosten, telefoon 040-2815442 
 

Tot ziens,  
Vrijwilligers c.c. De Doorstart 

Tongelrese vlag 18 september 
 

Nu de tijd dat de bevrijding van Tongelre en dus ook 
van  Eindhoven er aan komt, 18 september, is het 
wel zo leuk om zoveel mogelijk Tongelrese vlaggen 
te laten wapperen. U kunt hem bestellen voor 
€17,50 en de gehele opbrengst komt ten goede aan 
kinderactiviteiten in de Tongelrese natuur, dus het 
blijft gewoon in onze eigen buurt. De vlag is te koop 
op de bevrijdingsmarkt op het Hofke en u kunt hem 
ook bestellen bij Kees van Grevenbroek tel. 
0407872864.  
 

Namens de natuurwerkgroep Wasven, alvast be-
dankt. 
 

Ps. hint (verjaardagscadeautje)   

Tuintip van augustus: Tuinieren met siergras 
Door Jeroen Soontiëns 

 

In de nazomer hebben de meeste planten hun bloeitijd 
erop zitten. Siergrassen komen rond deze tijd pas in bloei 
en geven de tuin vorm en kleur. Door de grote verschei-
denheid aan soorten is er voor elke situatie wel een pas-
sende grassoort te bedenken.  
 

Hoe past u siergrassen toe in uw tuin? 
De meeste siergrassen zijn zon-
minnend en komen op een zon-
nige warme standplaats het bes-
te tot hun recht. De halmen blij-
ven dan mooi rechtop staan ter-
wijl ze bij onvoldoende licht 
vaak scheef groeien en omval-
len. Het is ook belangrijk dat de 
grond goed doorlatend is zodat 
de planten niet te lang in natte 
grond staan. Is dit wel het geval 
dan is wortelrot het gevolg. Hetzelfde geldt wanneer u 
siergrassen in een pot wilt houden. Gebruik in dat geval 
hydrokorrels onderin de plantenbak of pot om de afwate-
ring te garanderen. Verder is het belangrijk een goede 
potgrond te gebruiken die geschikt is voor meerjarige 
planten. Deze grond heeft een luchtigere structuur dan 
de universele potgrond. 
 

Welke soorten zijn aan te raden? 
• Carex morrowii ‘Ice Dance’ (zegge) – wintergroene 

soort met witbont gestreept blad, sterke plant voor zon 
en schaduwplaatsen 

• Hakonechloa macra ‘Aureola’ – geelgroen gestreept 
gras met overhangende halmen. Zeer geschikt als on-
derbeplanting in een border, fraaie vorm 

• Helictotrichon sempervirens (sierhaver) – blauwgrijze 
wintergroene soort met stijve bladeren die uitgroeien 
tot één meter hoogte. 

• Imperata cylindrica ‘Red Baron’ (japans bloedgras) – 
lage grassoort met smalle bladeren voorzien van rode 
toppen; geschikt voor zon en halfschaduw 

• Luzula sylvatica (veldbies) – zeer geschikt als bodem-
bedekker in de schaduw 

• Molinia arundinacea ‘Transparant’ (pijpestrootje) – ho-
ge variant van het pijpestrootje met overhangende 
stengels 

• Molinia caerulea ‘Moorhexe’ (pijpestrootje) – lage vari-
ant met bruinzwarte aren 

• Penisetum alupecuroides ‘Hameln (lampenpoetsergras) 
– fraaie polvormend grassoort met dichte aren. 

• Stipa tenuisima ‘Ponytails’ (vedergras) – ragfijne gras-
soorten met zeer dunne halmen; mooie structuurgever 
in de border. 
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Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige 
plekje in Tongelre zich bevindt?  

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje 
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling 
van het object, samen met uw naam, adres en tele-
foonnummer naar de redactie: 
 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
’t Hofke 15 

5641 AH  Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.   

 
Oplossing Wie Weet Waar juni/juli: Het is het 
wandelpad aan de achterzijde van de Bessenvlinder-
straat/Apollovlinderlaan. De juiste inzending kwam  
van de familie IJkelen, Kaartmakersring 97. 

TONGELRESE TONGELRESE TONGELRESE NATUURWIJZERNATUURWIJZERNATUURWIJZER   

Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

De Molijn en andere tehuizen 
 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre 
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid 
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t 
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat 
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of 
haar dan als volgt aanmelden.  
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of 
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15, 
5641 AH Eindhoven.  
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na 
afloop van deze termijn is een berichtje naar bo-
venstaand e-mail- of postadres voldoende om de 
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.  
  
De redactie 

De vakantietijd zit er weer bijna op. Maar de natuur 
gaat altijd maar door. 
 
Op 1 en 2 augustus was het vlindertelweekend. De 
uitkomst voor Tongelre is dat er een grote populatie 
distelvlinders is, veel groter dan andere jaren.  Aan 
de Molendijk in de berm, zat een groot aantal bruine 
zandoogjes bij elkaar heerlijk te snoepen van de 
bloemen. In het Wasvengebied kwam een grote hoe-
veelheid eikenpages voor. Natuurlijk ontbraken de 
atalanta, de dagpauwoog, het bonte zandoogje, de 
gehakkelde aurelia en het boomblauwtje niet, maar 
dat waren er zéér weinig. Volgend jaar kan het met 
een andere soort weer heel goed gaan en met de dis-
telvlinder bijvoorbeeld weer minder. 
 
Met het tellen 
van planten, die-
ren of insecten 
kun je na verloop 
van jaren een 
heel goed over-
zicht krijgen van 
hoe een soort 
groeit, verslech-
tert of stabiel 
blijft. Dit noemt 
men monitoren. 
Zo telt men bij-
voorbeeld elk 
jaar de orchidee-
en die in Tongel-
rese  Zeggen 
groeien. 
 
Men telt zelfs de 
eitjes van het Gentiaanblauwtje, een vlindertje dat 
zijn eitjes legt op de klokjesgentiaan. Al die gege-
vens worden genoteerd en uiteindelijk kun je dan een 
grafiek maken over bijvoorbeeld de afgelopen 25 
jaar of nog langer. 
 
Vanaf volgend voorjaar gaan we de nieuwe amfibie-
poelen onderzoeken, hoeveel soorten en aantallen 
kikkers, padden of salamanders erin voorkomen. 
Ook daar krijg je dan na verloop van jaren een mooi 
beeld van. Als je zin hebt om mee te tellen, tegen het 
volgende voorjaar laat ik nog weten wanneer dat 
gaat gebeuren. 
 
En zo is er altijd wel wat te doen en te beleven in de 
Tongelrese natuur. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 
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Dit jaar organiseren de leden van de dahlia-
club alweer voor de 74ste keer een aantal acti-
viteiten voor de Tongelrese gemeenschap. In 
de crisisperiode van  1935 met een hoge wer-
keloosheid, stelde de parochie een stukje 
grond beschikbaar nabij ‘t Hofke. Werklozen 
met veel vrije tijd kregen zo de kans om in 
clubverband dahlia’s te kweken. In ruil daar-
voor kon Pastoor van Amstel, die zelf een fer-
vent dahliakweker was, beschikken over bloe-
men voor zijn kerk. Het 1e jaar werd er al een 
show georganiseerd. Gezien het toenemende 
aantal bezoekers blijkt dat er nog steeds erg 
veel interesse is voor deze zinvolle vrijetijds-
besteding.  

Op zaterdag 19 september van 17:00 tot 
20:30 uur en op zondag 20 september van 
11:00 tot 18:00 uur organiseren wij onze 
grote dahliashow in de basisschool de Boog 
aan de Koudenhovenseweg Zuid in Tongelre.  

 
Van meer dan 3 duizend dahlia’s die allen in 
onze tuin worden gekweekt, zal dan een 
prachtige show gemaakt worden. De show zal 
op zondag afgesloten worden met de trekking 
van onze loterij. De loten zijn 1 maand van te 
voren te koop bij onze leden. Met het kopen 
van loten steunt u niet alleen onze clubkas, u 
kunt ook prijzen winnen. 
 
Op zondag 4 oktober kunt u van 12:00 tot 
16:00 uur onze tuin aan de Loostraat te Ton-
gelre bezoeken. Meer dan 100 dahliasoorten 
staan er dan op zijn mooist te pronken. De 
koffie staat klaar in ons clubhuis en u kunt zelf 
een bloemstukje maken onder vakkundige lei-
ding van onze leden. U kunt weer meedoen 
aan onze succesvolle “Mooiste Dahliaverkie-
zing” en 3 winnaars krijgen een mooi bloem-
stukje thuis bezorgd dat is samengesteld uit 

de winnende dahlia’s. Iedereen 
gaat uiteraard weer naar huis 
met een mooi boeketje 
dahlia’s.  
 
Meer over onze club en alles 
over dahlia’s en het kweken 
daarvan vind u op onze websi-
te. Het adres is: 
www.stmartinus.dse.nl 
 
Wij hopen u te zien op een van 
deze evenementen.  
 
Namens onze leden, 
Francis Koene. 

GRANDIOSE DAHLIASHOW EN OPENDAGGRANDIOSE DAHLIASHOW EN OPENDAGGRANDIOSE DAHLIASHOW EN OPENDAG   
DAHLIACLUB ST. MARTIDAHLIACLUB ST. MARTIDAHLIACLUB ST. MARTINUSNUSNUS   
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GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT 
DE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEK   

 
Voorlezen 
In de maanden augustus en sep-
tember wordt er niet voorgelezen! 
Het voorlezen gaat weer van start- 
op de eerste woensdag van de 
maand oktober-wanneer ook de Kinderboeken-
week begint. 
 
Baby- en peutercursus “Muziek op schoot” 
Vanaf vijf oktober gaat de cursus “Muziek op 
schoot” weer van start. Baby’s en peuters genie-
ten zichtbaar van muziek. Ze luisteren aandachtig 
naar een liedje en kraaien van plezier bij een rus-
tig rijmspelletje op de knie. In de cursus “Muziek 
op schoot” ga je als ouder of verzorger samen 
met je kind genieten van muziek. Voor baby’s 
vanaf vier maanden tot en met kinderen van 3 
jaar, samen met een ouder of verzorger 
(groepsindeling op leeftijd).  
 
Vanaf vijf oktober 2009 worden de lessen dertien 
weken aaneensluitend gegeven, in de vestigingen 
Stratum, Gestel en Vaartbroek. De dagen en tij-
den zijn als volgt:  
Zaterdagochtend vestiging Stratum:  
10.00 – 10.45 en 11.00 – 11.45 uur; 
Woensdagochtend vestiging Gestel:  
09.30 - 10:15 en 10.30-11.15 uur; 
Vrijdagochtend vestiging Vaartbroek:  
09.30 - 10:15 en 10.30-11.15 uur. 
Cursusgeld:  € 81,00 (13 lessen à 45 minuten). 
 
Najaarsprogramma Bibliotheek Eindhoven  
Eind augustus verschijnt het nieuwe najaarspro-
gramma van Bibliotheek Eindhoven! Wil je eerder 
weten welke activiteiten er plaats vinden? Vanaf 
eind juli staat het complete overzicht op 
www.bibliotheekeindhoven.nl.  
 
‘Mijn bibliotheek’: je eigen bibliotheekac-
count! 
Via “Mijn bibliotheek” reserveer je eenvoudig en 
verleng je gratis je materialen. Ook geeft “Mijn 
bibliotheek” je inzage in je persoonlijke gegevens, 
je huidige uitleningen en reserveringen en een 
overzicht van nog te betalen bedragen. Handig, 
bijvoorbeeld voor op vakantie! Kijk op 
www.bibliotheekeindhoven.nl en klik op Mijn Bibli-
otheek. 
 
Doe lief! 
Ruim 70 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar 
zijn afgelopen maanden in de wijken bezig ge-
weest met het thema “Doe Lief!” Hoe kun je lief 
zijn voor de ander? Is het fijn om lief te zijn? Wat 
kun je zelf doen? Lief zijn lijkt vanzelfsprekend, 
maar het gaat niet helemaal van zelf! 
 
Om het niet te vergeten hebben de kinderen zelfs 
kunstwerken rond het thema gemaakt die ten-

toongesteld worden in de bibliotheek. Het kunst-
werk is een gelamineerde tekening op A3 vel. Van 
24 augustus tot 25 september hangen de kunst-
werken gedeeltelijk in Herzenbroeken. 
 
Hallo Cultuur! Opening Cultureel jaar 2009-
2010 
Hallo Cultuur! Onder dit motto zetten 14 culturele 
instellingen op 6 september hun deuren wagen-
wijd open. Gratis en voor niets! Elke instelling 
biedt die dag een leuk en afwisselend programma, 
een voorproefje van wat de bezoeker de rest van 
het jaar kan verwachten. We willen daarmee laten 
zien dat cultuur "niet duur", "niet elitair", niet 
"voor iemand anders is", maar juist een gezellig 
dagje, middagje of avondje uit biedt. Voor jong en 
oud. En waar je interesse ook ligt, er is altijd wel 
een culturele instelling die bij je past. 
 
Wil je meer weten ga dan naar onze website. 
 

 
 
 
 
 

17 

 
DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 

 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er 
voor de opvang van dieren, met uitzonde-
ring van honden en katten, en bieden ze 
weer te koop aan.  Ook voor tweedehands 
kooien, voor advies en info, kunt u bij ons 
terecht. 
 

 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579 
 Mob: 06-18211671 

Een Tongerick is een Tongelrese limerick 
 

Een veldmuis zocht midden in de nacht, 
Naar voedsel vlakbij de kasteelgracht. 
Maar plots schrok hij op, 
Er vloog iets boven zijn kop, 
Gelukkig! het was zijn neef, die 
zit bij de luchtmacht. 
 

Nelis 
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Door Francis en Riet 
 
Maandag 29 juni jl. was er een- door de gemeente 
Eindhoven georganiseerde- informatieavond over 
de voorgenomen verkeersmaatregelen betreffende 
de Eisenhowerlaan en de Orpheuslaan. 

Het was zeer warm en druk in de zaal van het Ou-
de Raadhuis waar wethouder van Merrienboer en 
de projectleiders de voorgenomen maatregelen en 
plannen kwamen toelichten. 

Wat gaat er veranderen aan de Eisenhower-
laan? 
De maatregelen, die daar worden getroffen in het 
kader van Beter Bereikbaar Zuid-Oost Brabant, 
bestaan uit: 
• Verhoging van de maximumsnelheid van 50 

naar 70 km per uur. 
• Aanbrengen van “stil” asfalt. 
• De aan de zuidzijde gelegen bestaande ge-

luidswal verhogen. 
• Het vervangen van de bestaande verkeerslich-

tenregelingen. 
• Het maken van een “groene golf”. 
• Het plaatsen van borden waarop informatie 

vermeld staat over de meest effectieve rijsnel-
heid. 

• Het maken van een vrije doorgang voor ver-

keer dat- komende vanuit Helmond- bij de Be-
renkuil rechtsaf slaat. 

• Het aanleggen van een voetgangerspad aan de 
westkant van de Koudenhovenseweg-Zuid. 

 
Met al deze genoemde maatregelen wil de ge-
meente het autoverkeer goed laten doorstromen 
en het ongewenste doorgaande verkeer op de Van 
Oldenbarneveltlaan terugdringen. 
 

 
De Orpheuslaan 
Het plan voor de Orpheuslaan bevindt zich nog in 
de opstartfase. Men streeft hier naar verbetering 
van de leefbaarheid en het terugdringen van het 
ongewenste sluipverkeer. Er leven verschillende 
ideeën over hoe deze doelen te bereiken. 
Naast het handhaven van het verbod voor vracht-
verkeer denkt men aan het plaatsen van bloem-
bakken, het aanbrengen van sluizen of een 30 km. 
traject invoeren. 
Ook komen er vrijliggende fietspaden. Gedacht 
wordt aan een fietsstraat bij de woningen of aan-
liggende fietspaden met rijbaanscheiding. Ideeën 
die allemaal nog bekeken moeten worden. Van één 
zaak is projectleider Fleur Wouters zeker namelijk 
“alle besluiten moeten passen in het kader van de 
verkeersveiligheid”. 
Om mee te denken over mogelijke oplossingen 
voor dit project wil de gemeente graag een klank-
bordgroep samenstellen waarin een vijftal bewo-
ners zitting nemen. 
In september gaat deze klankbordgroep van start. 
Begin volgend jaar wil men beginnen met de herin-
richting van deze laan.  
 
Het vragenuurtje 
Na de toelichting over deze twee projecten was het 
de beurt aan de bewoners en verdere belangheb-
benden. Dat de verkeersproblematiek en de voor-
gestelde “noodoplossingen” kritisch worden beke-
ken werd snel duidelijk, er werden veel vragen ge-
steld. 

INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND DRUKDRUKDRUK   BEZOCHTBEZOCHTBEZOCHT   



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  19 

Een greep uit de antwoorden. 
• De veiligheid van de voetgangers wordt verbe-

terd door het aanbrengen van een voetpad en 
aanpassing van de verkeerslichten. 

• Eind 2009 wordt er gemeten wat de eventuele 
neveneffecten zijn. 

• Het doel is om doorgaand autoverkeer op de 
Orpheuslaan te weren. 

• Markeringen in het gehele traject worden aan-
gepast. 

• Na uitvoering zal er minder geluidsoverlast  
zijn. 

• Het systeem moet zichzelf bewijzen. 
• De luchtkwaliteit wordt enigszins verbeterd. 
• De geluidswal aan de zuidzijde wordt 40 cm. 

verhoogd. 
• Het aantal dB zal door het stille asfalt met 2 dB 

omlaag gaan. 
• Het aantal reisminuten voor automobilisten 

vanuit Helmond naar Eindhoven gaat omlaag. 
• We verwachten geen nieuw sluipverkeer bij de 

Koudenhovenseweg/Pagelaan en Wolvendijk. 
• De voetgangersoversteekplaats bij de Van Ol-

denbarneveltlaan wordt bij de reconstructie van 
de verkeerslichten meegenomen. 

• Een geluidscherm voor de flats plaatsen is niet 
effectief. 

• Op de Eisenhowerlaan komt tegenover de flats 
stil asfalt. 

• Vanaf oktober 2009 zullen de eerste effecten 
merkbaar zijn. 

• Er worden geen flitspalen geplaatst. 
• De gemeente heeft voor dit project beperkte 

financiële middelen. 
 

Dat er -zeker wat betreft de reconstructie van de 
Eisenhowerlaan- nogal wat vraagtekens overblij-
ven is duidelijk. De aanwezigen plaatsen hierbij 
een aantal kanttekeningen en zijn vooral bang dat 
de huidige verkeersoverlast verplaatst gaat worden 
naar andere plaatsen. Maar wethouder Merrienboer 
was duidelijk in zijn betoog: “Nadat de reconstruc-

tie een feit is, wordt het een kwestie van handha-
ving van de regels. Mocht daarna blijken dat we 
het beoogde doel niet bereikt hebben, dan kunt u 
als bewoners en belanghebbenden een beroep op 
ons doen, u komt dan zeker niet voor een gesloten 
deur te staan! Ook dan zullen we een oplossing 
voor de dan ontstane problemen zoeken.” 
 

Ontsluiting van de Ruit 
Wat later die avond spraken we met de wethouder 
over de verkeersproblematiek in een breder per-
spectief- namelijk “ontsluiting van de Ruit rond 
Eindhoven”. Wethouder van Merrienboer is porte-
feuillehouder verkeer bij het SRE en zei: “De afge-
lopen tijd zijn er verschillende projecten geformu-
leerd die tot 2020 uitgevoerd worden. Al deze on-
derdelen zijn nodig om de afzonderlijke maatrege-
len zo effectief mogelijk te laten zijn.” 
 

Wij vroegen de wethouder wat de status is van de 
ontsluiting van deze Ruit en wanneer wij daar als 
Eindhovense burgers profijt van krijgen.  
 

“De Ruit is het laatste en belangrijkste onderdeel 
van het totale pakket van maatregelen. De weg, 
waarvoor het tracé nog moet worden vastgesteld 
en waarvan de eerste schop naar verwachting op 
zijn vroegst in 2016 de grond in kan, gaat evenwij-
dig aan het Wilhelminakanaal lopen. Een aantal 
varianten is nog onderwerp van discussie, een de-
finitief concept is er nog niet.  
Kortom, het gaat nog jaren duren voordat de 
werkzaamheden van start gaan die moeten leiden 
tot de oplossing van de bereikbaarheidsproblemen 
in Zuidoost Brabant.” 
 

Tenslotte 
De werkzaamheden met betrekking tot de maatre-
gelen aan de Eisenhowerlaan worden uitgevoerd 
vanaf juli 2009 tot en met oktober 2009.  
Wij hopen dat de twee projecten in Tongelre vol-
gens de huidige planning worden uitgevoerd. Uw 
wijkblad houdt de vinger aan de pols en zal verde-
re ontwikkelingen aan u melden. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Gezond bewegen, hoeveel beweegt u? 
Hoeveel moet u bewegen, wil uw gezondheid daarvan profiteren? Volgens de internationale Norm voor 
Gezond Bewegen moet iedere volwassene minimaal 5 dagen per week minimaal een half uur per dag in-
tensief bewegen. Intensief bewegen is sporten, maar ook bewegen in uw vrije tijd (fietsen, wandelen, tui-
nieren en klussen), bewegen op en naar het werk en/of huishoudelijk werk. 
 
Wat is de Nederlandse beweegnorm? 
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) is in 1998 vastgesteld en werd afgeleid van internationale richtlijnen. 
De norm verschilt per leeftijdsgroep en is vastgesteld op minimaal 5 dagen in de week 30 minuten matig intensief bewe-
gen. Deze 30 minuten mogen in verschillende blokken uitgevoerd worden (bijvoorbeeld 3 x 10 minuten per dag past ook 
binnen deze norm).  
 
De NNGB per leeftijdsgroep:   

Bewegingsmogelijkheden in uw omgeving; 
In en rond uw huis zijn veel mogelijkheden om te bewegen. Hierbij kunt u denken aan wandel- en fietsmogelijkheden bij 
u in de wijk, en/of wandel- en fietsroutes bij u in de buurt. 
 
Tips: 
• Zoek een maatje: het is gezelliger en makkelijker vol te houden met een ander. 
• Vanuit ‘t Oude Raadhuis aan ’t Hofke worden ook activiteiten georganiseerd zoals een 

wandel-, fiets- en zwemgroep (http://www.ouderaadhuis.dse.nl/) 
• Om regelmatig te bewegen hoeft u niet buiten de deur te gaan. Bewegen kan ook gewoon bij u  thuis. Zo is er het tv-

programma Nederland in beweging op Nederland 1 op elke werkdag van 6:45 tot 7:00 uur en van 9:15 tot 9:30 uur. 
Op zaterdag en zondag van 8:45 tot 9:00 uur. 

• Ook kan er flink bewogen worden met de sportspelen van de spelcomputer Wii. 

Centrum voor Fysio- en Manuele 
Therapie Tongelre 
Ceramlaan 10, 5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317, e-mail: 
fysiotongelre@orange.nl 
 
Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb 
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Leeftijdscategorie Norm 

Jeugd (<18 jaar) dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten mini-
maal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke 
fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie) 

Volwassenen (18-55 jaar) een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle 
dagen van de week; voorbeelden van matig intensieve lichamelijke activiteit bij volwas-
senen zijn wandelen met 5-6 km/u (dus flink doorwandelen) en fietsen met 16 km/u 

Ouderen (55-plussers) een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, bij voorkeur alle 
dagen van de week; voor niet-actieven, zonder of met beperkingen, is elke extra hoe-
veelheid lichaamsbeweging meegenomen; voorbeelden van matig intensieve lichamelij-
ke activiteit bij ouderen zijn wandelen met 4 km/u en fietsen met 10-12 km/u 
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Prinses, piraat of ballonnen  
op de muur? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wilt u de muur van de kinderkamer verfraai-
en met mooie applicaties? 
 
Haal van internet leuke afbeeldingen, print ze 
op een transparante sheet, huur bij ons een 
overheadprojector en projecteer de afbeel-
ding op de muur. Een kwastje verf maakt het 
af. 
 
Huurprijs van de projector inclusief enkele 
sheets: € 20,00 per dag. 
 
Borgsom € 30,00 die bij inlevering weer te-
rugbetaald wordt.  
 
De opbrengst is bestemd voor een 
schoolproject in het Afrikaanse Gambia. 
 
Reserveren: via email info@seig.nl of telefo-
nisch 040 248 1107 
 
Adres: Tongelresestraat 532.  
Informatie over projecten: www.Seig.nl  

Het Rode Kruis Eindhoven en omstreken, 
Willem van Konijnenburglaan 6, 5613 DW 
Eindhoven, is dringend op zoek naar een 
zestal gemotiveerde kandidaten m/v voor de 
functie van wijkcoördinator. Kunt u een 
team vrijwilligers aansturen en omgaan met 
email, Word en Excel? Dan is dit wellicht het 
vrijwilligerswerk waarnaar u op zoek bent.  
 
Meer informatie? 
Voelt u zich door bovenstaande aangesproken 
neem dan telefonisch contact met ons op voor het 
maken van een afspraak.  
Ons telefoonnummer is 040 2443311 of mail naar 
secretariaat@rodekruiseindhoven.nl  
Meer informatie over het Rode Kruis treft u aan 
op www.rodekruis.nl  

Wie wil er kermiskoning worden? 
 
Sinds 2006 organiseert het Sint Catharinagilde 
Tongelre tijdens het Kermisschieten speciaal voor 
de inwoners van Tongelre het Kermiskoningschie-
ten. De winnaar mag zich dan één jaar lang ker-
miskoning van Tongelre noemen. Dit jaar, op 27 
september 2009, is het voor de derde maal dat 
dit plaatsvindt. Het wordt dus ieder jaar georgani-
seerd met uitzondering van het jaar waarin dan 
echt koninggeschoten wordt. U hoeft zich hier 
niet voor in te schrijven, dat gebeurt pas als u 
daadwerkelijk deelneemt. Het Sint Catharinagilde 
Tongelre nodigt bij deze alle inwoners van Ton-
gelre vanaf zestien jaar uit de kans te wagen om 
voor één jaar, dit jaar zelfs twee!, Kermiskoning 
te zijn. Dit alles zal gebeuren op het schietterrein 
van het gilde, gelegen aan het Wasvenpad, nabij 
de Van Oldenbarneveltlaan. 
 

Peter van Kuijen, regerend deken  

Goed nieuws voor 70+plussers 
 
Voordelige rijbewijskeuringen in Tongelre 
  
Iedere 1e maandagmiddag van de maand zullen 
er in het wijkcentrum Oude Raadhuis goedkope 
rijbewijskeuringen voor 70+ plussers uit Tongelre 
en omgeving worden aangeboden. De kosten voor 
deze keuring bedragen slechts € 30.Goed nieuws 
dus. 
Voor vele ouderen betekent dat een aanzienlijke 
besparing, want doorgaans moet voor deze keu-
ring aanzienlijk meer betaald worden. Het officiële 
tarief voor deze keuring bedraagt maar liefst  
€ 76,60. 
De eerste aankomende keuringsdata zijn 7 sep-
tember, 5 oktober, 2 november en 7 december. 
Voor deze keuringen kan men zich aanmel-
den bij de conciërge van ‘t Oude Raadhuis, 
Hofke 15, Eindhoven. Tel. 040 281 17 37. 

Dans- en Bewegingsgroep 55+ in ‘t Oude 
Raadhuis zoekt nieuwe leden 

 
De groep dans en beweging 55+ is van de don-
derdagochtend verplaatst naar de vrijdagochtend 
van 9.00 uur tot 10.00 uur. Deze gezellige groep 
heeft nog plaats voor enkele leden. Wij zijn een 
gezellige groep van maximaal 12 personen die 
dansen en beweging- c.q. spieroefeningen doen 
met behulp van leuke muziek. Na afloop drinken 
we met elkaar een kopje koffie of thee. 
 
Hebt u hiervoor belangstelling? Kom dan gerust 
eens kijken op de vrijdagochtend of doe gezellig 
een keertje mee. De groep start op vrijdag 11 
september a.s. 
 
Voor aanmelding of aanvullende informatie kunt u 
contact opnemen met Nel Jansen telefonisch te 
bereiken onder nummer 040- 281 09 18.  

 Sint Catharinagilde Tongelre 
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Hallo, ik ben de moeder van Alwin van Steke-
lenborg.  
 
Op 16 juli hadden de kind-
jes van Peuterplaza ‘t Hofke 
de jaarlijkse picknick. We 
hadden het geluk deze dag 
met mooi weer te kunnen 
vieren. 
Bij een speeltuintje, iets 
verderop van de locatie, 
zetten de leidsters de par-
tytent op, om al het lekkers 
wat ieder kind heeft mee gebracht neer te zetten. 
Ondertussen spelen de kinderen in de speeltuin en 
met grote ballen op de weide. Iedereen heeft veel 
plezier. 

Ook konden de 
kinderen hun ge-
zichtjes laten 
schminken, dat 
was ook erg leuk. 
Bij het laatste 
uurtje waren ook 
de mama’s of 
papa’s uitgeno-
digd, om samen 
van al het lekkers 
te smullen. Aard-
beien, pannen-

koeken, appelcake, maar ook lekkere buitenlandse 
hapjes. Het was heel lekker en een zeer geslaagde 
picknick.  
 

Voor Alwin was het zijn laats-
te picknick, want hij gaat de 
Peuterplaza verlaten. Hij 
wordt in de zomervakantie 4 
jaar, en gaat naar de basis-
school de Boog. Maar wij kij-
ken terug op 2 heerlijke jaren 
Peuterplaza, waar kinderen 
fijn kunnen spelen en ontwik-
kelen, en zich kunnen voor-
bereiden voor de basisschool. 
 

Leidsters, bedankt voor de leuke peutertijd. 
Annemiek van Stekelenborg 
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ERVARINGEN VAN EEN VLEERMUIS 
 
Wat de meeste mensen niet weten van vleermuizen is 
dat ze, naast het vliegen op sonargolven, ook prima 
slaapgelegenheden hebben. Dat ondervonden wij aan 
den lijve bij de Wasvenboerderij in het mooie natuurrij-
ke Tongelre. De diverse soorten vleermuizen die in het 
groendomein Wasven rondvliegen, zijn sinds kort de 
trotse eigenaren van een nieuwe vleermuisgrot. De spe-
ciale vleermuizendeur, ontworpen door Tongelrese kun-
stenaar Lennie van Vugt,  is onlangs gesloten zodat ze 
ongestoord hun verblijf kunnen inrichten. 
 

Om dit feit te vieren, is het nu (slechts tijdelijk!) moge-
lijk om eens te ervaren hoe het is om in een vleermuis-
grot te overnachten. Natuurlijk niet in de echte vleer-
muizengrot, maar in een soortgelijke omgeving en op 
menselijke maat gemaakt: een rioolbuis. Wij hadden 
toch even onze bedenkingen en visioenen bij een riool-
buis, maar gelukkig bleek dat allemaal reuze mee te 

vallen. De (schone!) rioolbuis 
bleek aan één kant dichtge-
timmerd te zijn. Een stevige 
vlonder in de buis bood 
plaats aan 2 volwassenen 
naast elkaar en de voorkant 
was voorzien van schattige 
gordijntjes, zodat je toch de 
nodige privacy had. Ze fun-
geerden ook prima als insec-
tengordijn. 
 

Bij aankomst kozen we zelf 
onze ‘vleermuisgrot’ uit en 
brachten we onze slaapspul-

len in gereedheid. Volgens het programma konden we 
vervolgens BAT-mintonnen of een BATtle of the fittest 
houden. Wij kozen voor het eerste. Dat was al lastig 
genoeg met een flinke wind. Toen het begon te sche-
meren werd het tijd voor een echte BAT-weter. Een 
vleermuizendeskundige liet ons verbaasd staan met zijn 
batdetector, waarmee hij de verschillende soorten 
vleermuizen kon onderscheiden. Na zijn boeiende ver-
haal werd het tijd voor een drankje. In het midden van 
de kampeerplek brandde inmiddels een gezellig kamp-
vuurtje. Uiteindelijk werden wij en de mede kampeer-
ders (de verbroedering was al in gang gezet) nog ge-
trakteerd op een filosofisch slaapmutsje: ‘What it is like 
to be a BAT’, een kort verhaal over de onmogelijkheid 
om je in te leven in de ervaringen van de ander. Moe en 
nieuwsgierig zochten we daarna allemaal ons eigen BAT 
op. 
 

De volgende ochtend werden we gewekt door het ge-
fluit van vogels, het gekraai van de haan op het erf, 
geblaat van de schapen en niet te vergeten de familie 
gans. We moesten elkaar toegeven dat het prima sla-
pen was in een rioolbuis annex vleermuizengrot. Een 
heerlijk ontbijt in de zonnige wei gaf de dag een gouden 
randje. Nadat we 
met tegenzin on-
ze spullen had-
den ingepakt gin-
gen we weer 
huiswaarts, met 
het advies aan 
iedereen: kom 
ook eens naar 
BAT man! Voor 
meer info kijk op 
www.wasven.nl 
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl  

Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Groendomein Wasven augustus/september 2009 
 

De vakantie in het Wasven is goed besteed: deze zo-
mer zijn er rollatorpaden in het Groendomein aange-
legd waardoor het gebied beter toegankelijk is gewor-
den. Kom dus vooral langs of sluit uw vakantie af met 
een overnachting in het Wasven! De winkel van bak-
kerij Tussen de molens is trouwens gewoon geopend. 
Op maandag tot en met zaterdag kunt u tussen 
10:00  en 15:30 uur het heerlijkste brood en gebak 
kopen. Ook De Gasterij is geopend maar heeft gedu-
rende de bouwvak afwijkende openingstijden: dins-
dag tm zondag van 10:00 tot 18:00 uur. 
 

Overzicht activiteiten, data en tijden 

Natuurthema-avond: Bomen en hun Bladeren 
Iedere laatste vrijdag van de maand organiseren wij 
de Natuurthema-avond voor de jeugd van 6 tot 16 
jaar. De volgende avond, vrijdag 28 augustus, staat 
in het thema van Bladeren. Er zijn veel soorten en 
maten maar ook prachtige vormen en kleuren. Heb je 
wel eens een doorsnede van een blad gezien? En wat 
is het nut eigenlijk van bladeren? Je ziet en hoort er 
alles over op deze Natuurthema-avond en we gaan 
ook iets leuks doen met bladeren uit het Wasvenbos. 
De avond begint om 19:00 uur en is in de Schop van 
de Wasvenboerderij. De kosten bedragen 1,50 euro. 
 

Kom naar BAT man 
In het weiland naast de Wasvenboerderij liggen riool-
buizen die omgetoverd zijn tot een ruime slaapplaats 
voor twee personen. Onder de noemer "Kom naar 
BAT man" is een programma opgezet waarbij u kunt 
komen BAT-mintonnen, een verfrissend BAT kan ne-
men en kunt luisteren naar de uitleg van een BAT-
weter met zijn BAT-detector. Er wordt geslapen in 
een vleermuizengrot. En de volgende morgen krijgt u 
een uitgebreid ontbijt met de schapen en ganzen als 
gezelschap in de wei ernaast. We hebben voor alle 

Tongelrenaren een aantal extra dagen gepland om 
iedereen te laten ervaren hoe een vleermuis slaapt, 
en wel op donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 
augustus. Degene die dit eens wil meemaken kan 
zich inschrijven via boerderijmeester@wasven.nl. De 
kosten bedragen € 10,- per persoon, inclusief ontbijt. 
Op vrijdagavond is er eerst de natuurthema-avond, 
het programma daarna is speciaal bedoeld voor ou-
ders met kinderen. 
 

Opening expositie schilderingen Loes Klein 
Houdt u van schilderijen met kleurrijke tinten? Schil-
derijen waar de vonken vanaf springen door gebruik 
van kleuren als meloengeel, karmijnrood en ultrama-
rijn? Dan moet u zeker 29 augustus naar de Wasven-
boerderij komen: dan wordt de expositie van de Ton-
gelrese schilderes Loes Klein geopend. Vanaf 14:00 
uur bent u van harte welkom en zal Loes zelf aanwe-
zig zijn om een toelichting op haar werk te geven. 
Daarna kunt u tot en met 27 september de expositie 
bekijken. En u maakt ook kans op een schilderij door 
mee te doen aan de actie waarbij u de juiste titel bij 
ieder werk moet zoeken. Diegene die het dichtst in de 
buurt komt, mag van Loes Klein in het atelier een 
schildering uit komen zoeken. 

Historie van Tongelre 
Weer een tipje van de sluier opgelicht! Waar precies 
heeft Kasteel 't Hof gestaan? We hebben foto's, we 
hebben intussen ook een plattegrond van de bouwte-
keningen, we hebben echter nog niet de precieze lo-
katie. En daar gaat verandering in komen! 
Op 17, 18 en 19 september gaat Stads- en Streekar-
cheoloog Nico Arts met zijn mensen de juiste plek 
blootleggen. Op zaterdag 19 september gaan we daar 
met zijn vrijwilligers en de onze èn met de jeugd van 
Tongelre een activiteit omheen bouwen. En dat wordt 
dan de start van de aanleg van de hagen voor de 
speelplek die binnen de kasteelfunderingen wordt ge-
realiseerd. Bewoners van Tongelre: zet de datum 19 
september maar met stip in uw agenda en kijk op de 

Foto-expositie:  
Doornakkers 

1 tm 23  
augustus 

  

Kom naar BATman 27, 28 of 29 
augustus 

  

Natuurthema-avond: 
Bomen en hun Blade-
ren 

28 augustus 19:00 
uur 

Opening expositie 
Schilderingen  
Loes Klein 

29 augustus 14:00 
uur 

Historie van Tongelre 19 september   

Week van de Smaak 20 tm 27 sept 17:00 
uur 

Middag van de Smaak 23 en 26 sept 13:30 
uur 
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website van het Wasven www.wasven.nl voor meer 
informatie. 
 

Week van de Smaak 
Beste mensen, houd uw agenda lekker leeg in de 
Week van de Smaak. Er komt een avondvullend pro-
gramma aan, samengesteld voor tong, ogen, oren, 
neus en uw gevoel. Van 20 tot en met 27 september 
staat Gasterij in ‘t Ven in het teken van de Week van 
de Smaak. Dit is een nationaal evenement waarin 
‘smaak’ centraal staat en waar ambachtelijke streek-
producten, seizoensproducten en biologische voeding 
de hoofdrol spelen. Dit past dus prima bij Gasterij in 
‘t Ven waar immers ook met deze producten gewerkt 
wordt en wat duurzaam exploiteren als doel heeft. 
Reserveren is noodzakelijk i.v.m. beperkt aantal 
plaatsen. Meer informatie is binnenkort verkrijgbaar 
bij ‘t Wasven. 
 

Avond van de Smaak 
Als voorgerecht kunt u kiezen uit een workshop of 
proeverij. Het hoofdgerecht is een biologisch 
viergangen diner, als bijgerecht proeft u van cultureel 
entertainment en ook hebben we natuurlijk (een 
vorm van) slagroom op het toetje! De belangrijkste 
ingrediënten zijn: beleving, kwaliteit en foodpairing. 
Extra aandacht is er voor streek- en 
seizoensproducten, vergeten groenten en natuurlijk 
voor u. Data: 20, 22, 23, 24, 25 en 27 september. 
Het begint om 17:00 uur en kost 49,50 Euro.  
 

Middag van de Smaak 
Een workshop speciaal voor kinderen. Lekker binnen 
en buiten bij Gasterij in ‘t Ven. De belangrijkste in-
grediënten zijn: kneden, proeven, smaak en genie-
ten. Met natuurlijke toevoegingen als een spel, ver-
haal over smaak en een lekker sapje. Extra aandacht 
is er voor gezonde voeding, de seizoenen, het bak-
huisje, vergeten groenten en natuurlijk voor de kin-
deren. Data: 23 en 26 september van 13:30 tot 
15:00 uur. Voor kinderen van 8 tot 12 jaar. De kos-
ten zijn 5 Euro per kind.  
 

Natuurthema avond: biologisch buiten bakken 
Wat zijn er toch veel eetbare lekkernijen te vinden in 
het bos. Je moet natuurlijk weten, wat je wel en niet 
kunt eten. Lijsterbessen, die prachtige oranje tros-

sen, die moeten wij laten hangen voor de vogels, ze 
zijn niet lekker voor ons. Maar vlierbessen of braam-
bessen zijn smakelijk als sap of jam. Bramen zijn als 
ze zwart zijn ook lekker zo van de struik. Hazelnoten, 
beukennootjes en walnoten zijn ook heerlijk. Ook de 
eekhoorntjes en muisjes vinden ze lekker. Tijdens de 
rondgang door het bos hebben we ook munt geplukt 
die we de tweede helft van de avond geproefd heb-
ben als thee en dat was lekker, de thee van brandne-
tels had een iets mindere smaak maar puur natuur en 
gezond, aan de vuurtafel hebben de kinderen, met 
deeg van de bakkerij tussen de molens,  een heerlijk 
broodje gebakken en met het biologische meel van 
de Collse watermolen werd er ook nog eens een pan-
nenkoek gebakken en op die pannenkoek of dat 
broodje, jam van bramen, die geplukt waren in de 
Urkhovense Zeggen. Met deze natuurlijke ingrediën-
ten gingen de kinderen rond de klok van negenen, 
met een tevreden gevoel naar huis. 
  
Er is toch niets fijner dan even lekker buiten te zijn 
en te genieten van al dat moois van moeder natuur.   
  
Natuurthema-avond De honingfabriek 
Het krioelde van de kinderen op 26 juni in de schop 
van de boerderij. Maar het krioelde ook van de bijen. 
Dit interessante onderwerp werd door de Wasven-
imker: Joep Thurlings toegelicht met zeer leuke bijen-
weetjes. Mannetjes bijen, darren, die prikken niet, 
dus die hebben onze wasvenvriendjes vast mogen 
houden. De vrouwtjes of werksters daarentegen, daar 
moet je voor oppassen, die kunnen wel steken. In 
een bijenvolk huist ook nog de koningin en die legt 
héél veel eitjes. 
Samen met 2 leerlingen van het Lorentz Casimir Ly-
ceum die lid zijn van de bijenclub van de school,  
heeft de imker het heerlijke goudgele produkt geslin-
gerd met een hele grote honingslinger. Daarna heeft 
hij de honing gezeefd en later op de avond in mini-
potjes gedaan. Heel veel bijenweetjes zagen we in de 
filmzaal op het grote doek. En tot slot werd er een 
kaars gemaakt van een wasplaat. 
We weten nu allemaal dat bijen de belangrijkste 
schakel zijn voor het produceren van voedsel. Zonder 
bijen geen appels of peren of andere vruchten. Noem 
maar op. En rond de klok van 21.00 uur gingen de 
wasvenkinderen weer zoetjesaan  naar huis.   

Na een broeierige zomerdag werd 
Tongelre op 21 juli jl. rond acht uur 
's avonds tijdens een hevig onweer 
opgeschrikt door een enorme knal. 
Een van de ratelpopulieren in de 
Loostraat moest het bezuren en 

werd verticaal gespleten! De brand-
weer was snel ter plaatse en scha-

kelde de piketdienst in, die de 
boom rond een uur of tien van zijn 
takken ontdeed. Inmiddels is de 
boom in zijn geheel verwijderd. 

DONDER DONDER DONDER ENENEN   BLIKSEMBLIKSEMBLIKSEM   



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Door: Francis en Riet 
 
Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennis 
maken met medewijkbewoners die afkomstig 
zijn uit een ander land. Deze maand inter-
viewden wij Triantafellos- Nederlandse roep-
naam Theo- Hatzopoules afkomstig uit Grie-
kenland, uit de provincie Evros. 

 Kaart Griekenland 

Wie is Theo Hatzopoulus? 
Theo is in 1938 geboren in het dorpje Thourion in 
de provincie Evros. Na de lagere school en vervol-
gens het gymnasium, moest hij eerst in Grieken-
land zijn dienstplicht nog vervullen.  
Omdat er begin jaren zestig veel krapte was op de 
Griekse arbeidsmarkt besloot hij naar West Europa 
te vertrekken. Naar welk land was voor hem om 
het even en in juni 1963 arriveerde hij in België. 
Aangezien zijn gymnasiumdiploma niet erkend 
werd kwam hij in de mijnen terecht. Toen hij daar 
10 dagen had gewerkt, hield hij het voor gezien- 
dit werk wilde hij niet doen- en vertrok naar Ne-
derland. Hij kwam terecht bij de Bata waar hij 1 
jaar zou blijven. Daarna werd Theo wat honkvas-
ter. Tot 1969 was hij werkzaam bij een dakplaten-
fabriek waarna hij solliciteerde en werd aangeno-
men bij Betonson.  

Deze overstap naar Betonson bleek een prima 
switch te zijn. Na het volgen van de benodigde op-
leidingen over wettelijke inhoudingen, belastingen 
en salarissystemen, kwam hij in dienst als salaris-
administrateur, het vakgebied waarin hij de rest 
van zijn arbeidzame leven werkzaam zou blijven. 

Hoe waren de eerste jaren in Nederland? 
Theo: “De eerste jaren waren niet eenvoudig. Het 
was moeilijk om woonruimte te vinden en wij Grie-
ken moesten erg wennen aan de Nederlandse keu-
ken. Bij Bata hadden we een goede kantine, maar 
we kregen iedere dag aardappelen. Toen de 150 
Grieken- die daar werkten- daar aanmerkingen op 
maakten, werd op hun verzoek overgeschakeld op 
witte bonen. Daarna bestond het eten vaak uit een 
prak van aardappelen en witte bonen! Dat was ook 
niet de bedoeling dus voor de broodnodige variatie 
was een gebraden haan- verkrijgbaar in Best- een 
erg smakelijk alternatief. Maar eigenlijk kookte ik 
het liefst zelf. 
 
Ook de taal gaf problemen. Tijdens mijn Gymnasi-
umopleiding in Griekenland leerde ik Latijn, Oud 
Grieks en ook Turks. Engels werd toen nog niet on-
derwezen. Ik moest me dus zo snel mogelijk in het 
Nederlands zien te redden. Inburgeringcursussen 
bestonden toen nog niet dus om de taal te leren 
ben ik toen twee jaar ’s avonds naar school ge-
gaan.” 
 
Miste je Griekenland? 
“Ja, ik had in het begin ontzettend veel heimwee. 
Ik miste niet alleen mijn familie: mijn ouders, twee 
broers en drie zussen, maar ook het mooie Griekse 
land. Heel veel mensen gaan, als ze in Griekenland 
op vakantie gaan, naar het zuiden, naar de eilan-
den. Het noorden is bij de toeristen minder be-
kend, men is daar ook niet zo op toeristen inge-
steld en de hotelaccommodaties zijn vrij beperkt. 
Maar het is een prachtig gebied met veel natuur-
schoon. 
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Achtergrondinformatie over de provincie Evros. 
De hoofdstad van Evros is Alexandroupolis.  Deze 
stad, met ca 65.000 inwoners, ligt niet ver van de 
grens van het Europese deel van Turkije en in de be-
stuurlijke regio Oost-Macedonië en Thracië. De stad 
ontstond pas aan het einde van de 19e eeuw, tijdens 
de Russisch-Turkse Oorlog. De stad was onderdeel van 
het Ottomaanse Rijk totdat zij in 1913 door Bulgarije 
werd ingelijfd na afloop van de 1ste Balkanoorlog. Na 
de 1ste wereldoorlog werd de stad in het verdrag van 
Neuilly aan Griekenland toegewezen. Nadat de stad in 
Griekse handen kwam, kreeg zij de naam Alexandrou-
polis, genoemd naar Alexander 1, die toen koning van 
Griekenland was. 
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Ook Alexandropolis is een mooie kustplaats aan de 
Golf van Enez met een prachtig strand, het is er 
altijd gezellig druk”, vertelt Theo enthousiast en 
met een zweem van heimwee in zijn stem. 
 
Ging je nog vaak terug naar je geboorteland? 
“Nee, niet vaak. In 1965 ontmoette ik mijn vrouw 
Annie en 3 jaar later zijn we samen voor het eerst 
naar Griekenland gegaan.” 
“Toen moest ik me in het Grieks zien te redden”, 
gaat Annie verder, “dat viel in het begin echt niet 
mee. Maar nadat ik Griekse les had genomen en 
een groot aantal vakanties in Griekenland had 
doorgebracht, was de taal geen enkel probleem 
meer. Ik spreek het nu goed en kan het lezen en 
schrijven.” 
 
Hoe verliep jullie leven verder? 
Theo: “In 1968 zijn we getrouwd. In Eindhoven 
voor de wet en- omdat dat destijds hier niet kon- in 
Rotterdam in de Grieks Orthodoxe kerk.  
Na ons trouwen gingen we in Gestel wonen maar 
net toen ik bij Betonson werkte, kregen we een 
nieuwe woning aangeboden in de Morgenrood-
straat. Hier wonen we nog steeds naar volle tevre-
denheid.  
 
We hebben drie volwassen kinderen, één dochter 
en twee zonen, en niet te vergeten: twee kleinkin-
deren!” Vol trots laat Annie ons een mooie foto van 
haar kleinkinderen zien.  
Annie: “We hebben ze zojuist uitgezwaaid. Ze zijn 
voor vakantie vertrokken naar Griekenland. Onze 
schoonzoon is van Griekse afkomst. Hij is wel in 
Nederland geboren maar heeft Griekse ouders.” 
 
Hebben jullie nog veel contact met Grieken 
die hier wonen? 
Theo: “Niet zoveel meer. Veel Grieken, die destijds 
naar Nederland zijn gekomen, zijn weer terugge-

keerd naar Griekenland. Maar ieder 
jaar is er wel een groot Grieks feest in 
Motel Eindhoven.” 
 
Wat is het verschil tussen de 
Griekse en Nederlandse mentali-
teit? 
Theo: “Grieken zijn spontaner. Zij 
hebben ook een heel ander leven dan 
de Nederlanders. Het platteland- het 
gebied waar ik vandaan kom- is dun 
bevolkt. De mensen leven daar veel 
meer bij en met elkaar. Er is daar 
geen eenzaamheid, de sociale controle 
is groot. In de steden is dat anders. 
De Nederlanders zijn over het alge-
meen wat meer terughoudend en le-
ven meer op zichzelf. Ze kennen vaak 
hun buren, die wat verderop in de 
straat wonen, niet.” 
 

Geniet je samen met Annie van je pensioen? 
Theo: “In 1998 ben ik met de Vut gegaan en nu 
ben ik met pensioen. Dat wil echter niet zeggen dat 
ik niets meer doe. Mijn grootste hobby is mijn com-
puter; met internetten en het bijhouden van mijn 
eigen website breng ik heel wat tijd door. Maar ook 
koken doe ik veel en graag.” 
Annie vult aan: “En regelmatig passen we op onze 
kleinkinderen. Ze wonen niet in de buurt maar dat 
is niet erg. We vinden oppassen super om te doen. 
Daarnaast maken we ook tijd voor elkaar en …… we 
zijn bezorgers van wijkblad Rond ’t Hofke.” 
 
Tot slot. 
Wij bedanken dit sympathieke stel voor hun ver-
haal en gastvrijheid. We hopen dat zij nog vele ja-
ren kunnen genieten van de kinderen en kleinkin-
deren en natuurlijk ook van hun reizen naar Grie-
kenland. 

 
 

Zoekertjes inleveren bij de redactie;   
kosten € 2,50 bij vooruitbetaling. 

HUISHOUDELIJKE HULP GEVRAAGD 
 

Vanwege haar leeftijd gaat mijn 
trouwe hulp na 22 jaar stoppen ! 

 
Ik ben dus op zoek naar een nieuwe 

hulp voor 7 à 8 uur per week 
(bij voorkeur op één dag). 

Omgeving Karpen 
Tel.: 2816654 

foto: Golf van Enez 
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“Doelgericht naar nieuwe kansen”                                               
 
RKVV Tongelre start unieke voetbalschool 
 
RKVV Tongelre start vanaf vrijdagavond 2 okto-
ber 2009 een voetbalschool voor jongens en 
meisjes van 6 t/m 14 jaar. Op zaterdagmorgen 
12 september starten de 4 en 5 jarigen. De voetbalschool is een 
“school” waar de kinderen op basis van plezier, creativiteit en uitdaging 
met alle facetten van het voetbal te maken krijgen. 
 
Een unieke school, met een unieke methode.!!!  Want waar word je 
gevolgd met een videocamera? Als eerste voetbalschool in Nederland 
hebben wij de Global-Goal. Topteams als Fulham en Liverpool FC 
gebruiken de Global Goal al bij de trainingen. In Nederland gebruiken 
clubs als PSV en sc Heerenveen de Global Goal en staat Feyenoord 
op het punt dit te doen. Deze Deense uitvinding is een ware voetbal-
sensatie. Ben je al benieuwd?  
 
De voetbalschool bestaat uit de volgende klassen: 
1. Schietklas: deze groep bestaat uit max. 8 spelers/speelsters 
per uur, per trainer. Tijdens de 1e les zal de schiettechniek van de 
speler op video worden vastgelegd. D.m.v. de 7 stappenmethode zal 
de individuele schiettechniek besproken worden en zal de trainer 
d.m.v. de gemaakte beelden de positieve en negatieve dingen bespre-
ken. Al deze gegevens worden opgeslagen en bij de laatste les zullen 
deze gegevens wederom besproken worden. Ook wordt er een nieuwe 
video gemaakt en worden de resultaten vergeleken. Er zijn 10 lessen 
van 1 uur. Deze lessen zijn op vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur voor 
de 6 t/m 9 jarigen, 19.15 uur tot 20.15 uur voor de 10 t/m 14 jarigen.  
2. Techniekklas: In deze lessen zal balgevoel, basisbewegingen, 
snel voetenwerk, schijn- en passeerbewegingen enz., enz. aan de orde 
komen. Er zijn 10 lessen van 1 uur. Deze lessen zijn op vrijdag 19.15 
uur tot 20.15 uur voor de 6 t/m 9 jarigen en van 18.00 uur tot 19.00 uur 
voor de 10 t/m 14 jarigen. 
3. Spelersacademie: In deze lessen zullen veel facetten uit het 
voetbal behandeld worden. Aan en meenemen van de bal, passen, 1 
tegen 1 enz. Er zijn 10 lessen van 1 uur. Deze lessen zijn op vrijdag 
van 18.00 uur tot 19.00 uur voor de 6 t/m 9 jarigen en van 19.15 uur tot 
20.15 uur voor de 10 t/m 14 jarigen. Elke les zal afgesloten worden met 
15 minuten partijvorm. 
4. Keeperacademie: deze groep bestaat uit max. 5 keepers/
keepsters per uur, per trainer. In deze lessen zullen veel facetten uit 
het keepersvak behandeld worden. Er zijn 10 lessen van 1 uur. Deze 
lessen zijn op vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur voor de 6 t/m 9 jari-
gen en van 19.15 uur tot 20.15 uur voor de 10 t/m 14 jarigen. Tijdens 
deze lessen zal er ook gewerkt worden met de tjoek.  
5. Privé lessen: in deze lessen kan de speler/speelster zelf aan-
geven waaraan ze willen werken. Dit bepaalt u bij inschrijving zelf. 
Deze lessen zijn op vrijdag tussen 18.00 uur en 19.00 uur voor de 6 t/m 
9 jarigen. Van 19.15 uur-20.15 uur voor de 10 t/m 14 jarigen. Deze 
trainingen starten pas in de 2e periode (zie schema hieronder). 
6.  Pupsklas: deze groep bestaat uit 4 en 5 jarigen. Spelenderwijs 
krijgen de kinderen een eerste indruk van het voetbal. Zij zullen op 
zaterdagmorgen van 09.00 uur tot 10.00 uur hun kunsten laten zien. 
Kinderen die 6 jaar worden in het seizoen kunnen, als er plaats is, wor-
den ingedeeld bij de F-groep en gaan dus competitie spelen. 
Je mag jezelf ook voor 2 klassen opgeven. Wel even goed naar de 
aanvangstijden  van de klassen kijken.  
Er zijn 3 perioden van 10 lessen. 
 
1e periode van 10 lessen: vrijdagavond 2 oktober t/m 12 december (4 
december géén training) 
2e periode van 10 lessen: vrijdagavond 15 januari t/m 27 maart (13 
februari géén training i.v.m. Carnaval) 
3e periode van 10 lessen: vrijdagavond 2 april t/m 11 juni (30 april géén 
training)   

De pupsklas: 
1e periode: zaterdag 12 september 2009 t/m 19 december 2009. 
2e periode: zaterdag 30 januari 2010 t/m 11 juni 2010 
 
Niet alleen de methode maar ook de prijs voor deelname is uniek. 
• Leden van RKVV Tongelre mogen gratis deelnemen aan deze extra 

trainingen. 
• Niet-leden betalen 20 euro voor 10 lessen, ongeacht het aantal klas-

sen, dat gevolgd worden. 
• Deelnemers die alle lessen zijn geweest, krijgen het geld na de laat-

ste training terug. Als het kind eerder stopt zal er géén teruggave 
plaats vinden! Wil je lid worden van de vereniging, dan worden de 20 
euro in mindering gebracht op de contributie. 

Deelnemers die elke les zijn geweest krijgen bij de laatste les van hun 
trainer een mooi diploma. 
 
Wil je meer informatie of wil je jezelf al opgeven voor één of meerdere 
klassen, dan kan dat via: voetbalschool@rkvvtongelre.nl  of bel naar 
06-25379860 
 
Ouders dienen de kinderen aan te melden of schriftelijk toestem-
ming te geven!!  
 
Huisreglement 
Het huisreglement wordt door de speler en ouders gelezen, opgevolgd 
en gerespecteerd.  
• De trainers kunnen een speler bij slecht gedrag of het niet opvolgen 

van aanwijzingen van de voetbalschool verwijderen. 
• Elke speler is 15 minuten voor de aanvang van de training aanwezig 
• Tijdens de trainingen volgt iedereen aandachtig de uitleg van de 

trainer. Er wordt niet geduwd of gepest. 
• Het gebruik van obscene en/of beledigende taal is ten strengste 

verboden. 
• Ongecontroleerd geweld of overdreven agressie wordt bestraft met 

onmiddellijke uitsluiting. Het eventueel betaalde geld krijgt men niet 
terug. 

• Afwezigheid moet worden gemeld bij de trainer. Vóór elke training 
worden de presentielijsten getekend. 

 
RKVV Tongelre organiseert het Voetbalverjaardagfeestje  
Ben jij het ook zat om elke keer, met je verjaardag naar zo’n saaie 
bowlingbaan of naar weer die speeltuin te gaan? Wij hebben de uit-
komst : DE VOETBALVERJAARDAG  
 
Vanaf oktober 2009 kunnen kinderen tussen 4 en 12 jaar hun verjaar-
dag vieren op het voetbalveld van RKVV Tongelre. 
 
Het programma duurt 2 uur en is als volgt samengesteld: 
In de eerste helft (45 minuten) zullen er diverse voetbalspelletjes ge-
daan worden. Deze spelletjes zijn zo samengesteld dat iedereen, voet-
bal(ster)ler of geen voetbal(ster)ler, mee kan doen. Daarna is het tijd 
om wat te drinken en is er de gelegenheid om de cadeautjes uit te de-
len aan de jarige.  In de tweede helft (45 minuten) gaan we op doel 
schieten en we eindigen natuurlijk met een echte wedstrijd!! 
Aan het einde van de verjaardag krijgt iedereen een mooie oorkonde. 
 
De kosten zijn 5 euro per kind. U dient zich minimaal 2 weken vóór de 
voetbalverjaardag op te geven via: voetbalschool@rkvvtongelre.nl of       
06-25379860  
 
Wat moeten we weten: 
1. naam van de jarige 
2. leeftijd van de jarige 
namen alle deelnemers (minimaal 10 kinderen) 
 
Ouders dienen de kinderen aan te melden of schriftelijk toestem-
ming te geven!!   
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KREAKIDS KREAKIDS KREAKIDS INININ  ‘T OUDE RAADHUIS  ‘T OUDE RAADHUIS  ‘T OUDE RAADHUIS   
 
Vind je het leuk om te knutselen en zou je dat 
graag doen met andere kinderen geef je dan op 
voor de Kreakids. 
Elke derde woensdag van de maand kun je onder 
begeleiding knutselen van 14.00 uur tot 15.30 uur. 
Kosten €13,50 voor 10 woensdagen of € 1,50 per 
keer. De volgende woensdagen ben je welkom in 
het Oude Raadhuis: 
16 september-21 oktober-18 november-16 decem-
ber in 2009 en 20 januari-17 februari-17 maart-21 
april-19 mei en 16 juni in 2010. 
Ben je 5 tot 10 jaar en denk je, dat is iets voor 
mij, vul dan het antwoordstrookje in. Je kunt het 
strookje inleveren bij het Oude Raadhuis of op 
Loostraat 12L.  
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Namens de Kreakids:  
Ood Brans, Loostraat 12L 
Tel: 040 281 42 28            
E-mail oodbrans@onsneteindhoven.nl 

Ik geef mij op voor Kreakids: 
 
Voornaam: …………………………………………………………………... 
 
Achternaam: ……………………………………………………………….. 
 
Adres: ………………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum: …………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer: ……………………………………………………….. 

Inschrijving                           
 

Inmiddels weet iedereen dat de deelnemers aan ‘de Beukweek’ 2009 (DE kindervakantieweek voor alle basis-
schoolkinderen uit Tongelre) de gevaren gaan opzoeken in de Jungle. Spinnen, hagedissen, apen, giftige kik-

kers....Maar ook slingeren aan lianen, helder blauwe  watervallen en schatten zoeken... 
Maar voordat je wist of je mee kon op deze spannende en leuke reis moest je je eerst inschrijven 

en dat .......................is al een avontuur op zichzelf! 
 

Het avontuur begon op vrijdag 17 juli. De eerste inschrijvers zaten al om 15.00 uur bij de deur. 
Dit jaar niet zoals vanouds bij het ‘t Oude Raadhuis, maar voor het eerst voor de deur van De 

Schop van de Wasvenboerderij. Lekker dichtbij de ‘thuishaven’ van De Beuk: het Wasven. Maar 
er waren nog meer voordelen van deze locatie. Dit jaar geen tuinstoelen, proviand, leesboeken 

en de krant, maar gewoon lekker met een trappistje op het terras van de Gasterij. Stichting 
Groendomein Wasven had namelijk de accommodatie beschikbaar gesteld, maar had ook nog een aantal  

andere verrassingen in petto.  
Zo werden de inschrijvers getrakteerd op een geweldig optreden van ‘Os Vadios’, om alvast in Junglesfeer te 

komen. Ook ontvingen alle wachtende kinderen, uit handen van de teamleden van NXT generati-
on, een zalig camouflagekoekje en limonade. Rond 19.00 uur werd het wachten beloond en be-
gon de inschrijving. Dit jaar hoefde er gelukkig geen kinderen op de wachtlijst gezet te worden! 

De samenwerking tussen Stichting Groendomein Wasven en De Beuk is goed bevallen, dus 
waarschijnlijk zien we elkaar volgende jaar weer terug bij de Wasvenboerderij. 

 
Alle betrokkenen wensen de deelnemende kinderen een geweldig fijne ‘Beukweek’ toe met heel 

veel zon, vriendschap en plezier! 
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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@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 2009 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. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is:  
 Stockholm   
   
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 A.M.J. van Bronswijk 
 Pagelaan 10 

     
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 FDC Eindhoven 

(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 
 Dr. Berlagelaan 1 
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K A M P I O E N R S C M Z O U T B L O K 

A V R T E O E M U E E H S A S E H E E L 

A L I A U R N K S L D R O N K A A R D E 

S A A O E J S O K I E D U C R A R E A E 

H M A D L E V T V E L K I S O E T K P F 

A M N R D I I U S E IJ A V N M P A L L P 

N E L F D U S O I N R L T M G N A A A A 

D R E B L B C T S L O K E A A S N S S S 

E I U S T R O T T E N H O O F D V S T T 

L G N E A M U L D IJ T I E M D E A E I A 

A A I N E O V M A C H T S W E L L U S T 

A D N O H S E J T E N N A M L L A L C T 

R R G N K E R K B U U R T W E G IJ A H A 

R A M P E N T O E R I S T R N N R K N D 

De overgebleven letters vormen de DIEPSTE GROT VAN FRANKRIJK 

AANLEUNING 
AANSLUITKLEM 
AARDBOL 
AFDELEN 
ASLIJN 
BUURTWEG 
CHOCOPASTA 
DENDEREN 
DRONKAARD 
EMMERREK 
EMOTIE 
EREKLASSE 
FATALISME 
HAITI 
HARSVLOED 
HARTAANVAL 

HOUTSNIJKUNST 
KAASHANDELAAR 
KAMPIOEN 
KERKBUURT 
KLEEFPASTA 
LATAFEL 
LIEFDESKUS 
MACHTSWELLUST 
MANNETJESHOND 
MEITIJD 
NAALD 
NARCOSE 
ONOVERKOMELIJK 
PLASTISCH 
RAMPENTOERIST 
REDDINGSVEST 

STELLER 
STROTTENHOOFD 
VIOLIST 
VISCOUVERT 
VLAMMERIG 
VUILNIS 
ZAKATLAS 
ZOUTBLOK 
 
 


