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Mexicaanse griep is gewone griep, Tamiflu alleen voor risicogroepen, deze griep is gevaarlijker dan gedacht, Nederland ligt niet
wakker van Mexicaanse griep, vaccin alleen voor kwetsbare groepen. Zomaar wat koppen uit de kranten van de laatste maanden.
Terwijl de Q-koorts, een vervelende infectie ziekte veroorzaakt
door een bacterie die vrijkomt bij de geboorte van schapen en
geiten, nog volop onze aandacht vraagt, zitten we al weer midden in het volgende probleem: de Mexicaanse griep.
Wat de Q-koorts betreft zijn er gelukkig goede vorderingen gemaakt. De geiten worden nu gevaccineerd en nieuwe opsporingsmethoden maken het mogelijk de koorts weken eerder op te sporen zodat eerder met medicijnen begonnen kan worden en de
ziekte milder verloopt. Het ziet er naar uit dat we bij de volgende
geboortegolf van geiten en schapen beter voorbereid zijn.
En, dit even terzijde, gaat u, dit alles wetende, die lekkere geitenkaasgerechtjes ook weer met andere ogen bekijken en er nog
meer van genieten?
De Mexicaanse griep staat ons nog te wachten. Voor ons WestEuropeanen is deze griep ook wel een hele vreemde eend in de
bijt!
Gelukkig liggen we er niet van wakker en dat is maar goed ook.
Want goed uitgerust én met een heerlijke zomer achter de rug,
moeten we er toch tegen kunnen? Je zou zeggen: “Laat maar
komen die griep, wij staan ons mannetje wel.” Alhoewel, je weet
maar nooit!
En wanneer is het gevaar geweken? Dat kan
ons niemand vertellen. Misschien loopt alles
met een sisser af en zitten we binnen de kortste keren ongemerkt opgescheept met de ons
vertrouwde Nederlandse wintergriep. Daarbij
voelen we ons veel beter thuis, we weten, of
beter gezegd, ons lichaam weet hoe daar mee
om te gaan!
Wij hopen dat al deze kwaaltjes uw en onze deur voorbij gaan en
wensen al onze lezers een gezond najaar en een grieploze winter
toe!

Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
1 x per 2 weken: info ‘t Oude Raadhuis of Hr. v.d. Meyden, tel. 2813952 .
Wandelen: van november t/m maart (start 13.30 uur).
Fietsen: van april t/m september (start 14.00 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.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
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.

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

Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!

IN DE SCHIJNWERPER
WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS heeft, naast het
bestuur, inmiddels 17 werkgroepen. Elk van die werkgroepen 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
geliefde Tongelre die niet weten wat er zoal in en om het
wijkcentrum, het buurthuis voor deze wijk, aan activiteiten 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.
BARGROEP
We hebben in ’t Oude Raadhuis een gezellige bar en een
aantal mensen die daarin (en buiten) bedienen als er iets
bijzonders te doen is. Dat kan zijn als we een grotere activiteit hebben, zoals de Bevrijdingsmarkt die we pas achter
de rug hebben. Maar ook bij de Nieuwjaarsbijeenkomst,
op Koninginnedag als de kinderen er voor de Vrijmarkt
zijn, op 2e Pinksterdag als de grote markt van de scouting
op ’t Hofke wordt gehouden, bij de Avondwandelvierdaagse in mei en de Fietsdriedaagse in juni en daarnaast wanneer we voor een of andere activiteit voor onze vrijwilligers of voor de wijkbewoners in het algemeen open zijn,
staan de mensen van de Bargroep paraat.
Maar … er is een maar.
We komen wat mensen tekort en daarom, naast deze informatie, ook een oproep:
zij die ons willen helpen meld je alstublieft.
Dat kan via een bezoekje aan ’t Oude Raadhuis, een telefoontje: 2811737, een mailtje:
raadhuis@onsneteindhoven.nl en we nemen contact op.
Alvast bedankt!
VOORLICHTING W.M.O.
W.M.O.??? Wet Maatschappelijke Ondersteuning!!! Waar
hebben we het over?
Op donderdagmiddag 12 november komt een medewerkster van de GGD dat in ’t Oude Raadhuis vertellen. Om
twee uur ’s middags. Wij nodigen alle 55+ers uit de wijk
uit om daar bij te zijn. Alle vragen waar u wellicht mee zit,
kunt u kwijt.
Werkgroep 55+ van ’t Oude Raadhuis
INBURGEREN? JA, INBURGEREN!
Bij de Taallesgroep van ’t Oude Raadhuis zijn momenteel
enkele plaatsen vrij voor niet-Nederlanders die de Nederlandse taal en gebruiken willen aanleren. Op dinsdagmorgen en op donderdagmiddag wordt les gegeven.
Wie nadere informatie wil hebben
kan zich op een van deze dagen
melden: dinsdags om 9.30 uur,
donderdags om 13.30 uur.
Schroom niet: maak er gebruik
van!
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Als we het plantenrijk bekijken, vormen paddenstoelen de hoofdafdeling schimmels of zwammen.
Paddenstoelen hebben altijd iets geheimzinnigs, van
oudsher al. Gisteren kwam je ergens langs en was er
niets te zien. Vandaag staan ze daar, geheel compleet, vaak met de opvallendste kleuren. Daar komt
nog bij dat verschillende soorten erg giftig zijn en
andere weer eetbaar en smakelijk. Je moet een specialist zijn om dat te kunnen onderscheiden. Er zijn
dan ook heel wat slachtoffers gevallen door een fatale vergissing.
Onze kennis van paddenstoelen is maar gering. Het
blijft veelal beperkt bij een herinnering aan een
sprookje waarin prachtige rode met witgestippelde
vliegenzwammen huisvesting bieden aan kabouters.
In de oudheid werden paddenstoelen vereenzelvigd
met tovenarij en heksen. Tegenwoordig weten we
dat paddenstoelen en schimmels vaak een uiterst nuttige, soms onontbeerlijke functie hebben.
Er zijn naar schatting zo`n 200.000 soorten. Dat zijn
niet allemaal paddenstoelen met steel en een hoed er
horen ook organismen bij die je met het blote oog
nauwelijks kunt zien.
De gisting van het bier, het rijzen van het deeg voor
ons brood, de blauwaders in kaassoorten; het is allemaal het werk van schimmels. En laten we ook niet
vergeten het geneesmiddel `penicilline` dat aan penseelschimmels ontleend is.
Paddenstoelen hebben één ding gemeen: ze hebben
geen bladgroen (chlorofyl) en kunnen geen voedsel
maken zoals onze groene planten. Ze zijn aangewezen op voedsel dat reeds door planten en dieren is
gemaakt.
Dat kan dood of levend materiaal zijn, plant of dier.
Ze helpen mee om organische afvalstoffen om te zetten in stoffen die door plantenwortels weer opneembaar zijn. Ze zijn daarom onmisbare organismen in
de kringloop van de natuur (saprofyten). Er zijn ook
agressieve soorten die zich in stand houden ten koste
van levende planten en
dieren. (parasieten).
Genoeg gezwamd, het is
paddenstoelentijd, dus
geef je ogen de kost en we
hopen dat u deze schimmige `kinderen der duisternis` nog beter zult kunnen waarderen dan voorheen.
Met dank aan Jan Bos en
een groene groet,
Kees van Grevenbroek

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 telefoonnummer 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 september: de foto is
genomen onder de galerij van het gebouw van NRE
tegen het havenhoofd van het Eindhovens Kanaal
aan het einde van de Nachtegaallaan. Het juiste antwoord kwam deze keer van Hannah Geus, Monarchstraat 42.

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 bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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De kosten voor deze cursus: 30 euro inclusief cursusboek
en materialen.

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

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

De kerkdienst van de Jozef en Mariakerk wordt gehouden
in de tijdelijke recreatieruimte van het woonzorgcentrum
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 nieuwe hoofdingang aan de Generaal Cronjéstraat. Daar gaat u naar
rechts en vervolgens na 50 meter weer naar rechts.
Op zondag 1 november is het Allerheiligen: alle drie de
diensten in de parochie zijn eucharistievieringen.
Op maandag 2 november is het Allerzielen: om 19.00 uur
zijn er vieringen in de Antoniuskerk (met het Cantemus
koor) en de Martinuskerk (met het Martinuskoor).
In november zijn er weer diverse gildemissen: op woensdag 11 november en zondag 15 november (St. Martinusgilde) en woensdag 25 november (St. Catharinagilde).
Theo v/d Elzen en Kaya van Heiningen
Nieuwe wijn in nieuwe zakken (oktober t/m december)
Spiritualiteit leeft. Er zijn vele
boeken en cursussen die ons
helpen om aan onszelf te werken en zo te ontdekken wie we
zijn, oude zaken los te laten en
ons open te stellen voor het
nieuwe.
Christelijke spiritualiteit biedt dit
ook aan: persoonlijke ontwikkeling, in relatie met Jezus Christus, samen met andere zoekers
en gelovigen.
Beiden zijn even belangrijk: zowel de persoonlijke ontwikkeling
als de relaties met Christus en
andere mensen.
De cursus “Jonge wijn in nieuwe zakken” wil vernieuwend
werken in het leven van mensen. Het is een reeks van
(tweemaal) zes bijeenkomsten waarin leven, bijbel en geloof op elkaar worden betrokken en gedeeld worden met
alle cursisten.
Dit najaar zijn de eerste 6 bijeenkomsten van 20.00 tot
22.00 uur in de zijzaal van de Antoniuskerk aan de
Fazantlaan, op 3 en 17 november, 1 en 15 december.

Vrouwen ontmoeten … Esther (oktober t/m maart)
Prachtige verhalen vol levenswijsheid; de bijbel staat er
vol mee.
Voor vrouwen is het interessant om eens stil te staan bij
de vrouwen die in dit boek tot leven komen. Zo lijkt het
bijbelboek “Esther” wel een sprookje, waarin de koning,
een mooie prinses, een goeierik en een slechterik ieder
een rol spelen. O ja, er is ook nog een koningin die “nee”
zegt.
Kunnen wij deze personages ook in ons eigen leven herkennen en tegenkomen? Hoe ziet er dat uit bij ons?
Met deze ingrediënten voor
een mooi verhaal is de vrouwengroep in het najaar van
2008 begonnen aan het bijbelboek Esther. Dit najaar gaan
we verder waar we gebleven
zijn.
De bijeenkomsten zijn steeds
op donderdag van 10.0012.00 uur in het parochiecentrum aan de Molijnstraat, op 5
november, 3 december, eventueel op 7 januari, 4 februari
en 4 maart 2010. De kosten
voor deze cursus: 10 euro.
Eucharistie – een mystiek gebeuren (oktober t/m december)
Deze cursus van 3 bijeenkomsten wil vanuit de spiritualiteit en de mystiek kijken naar de eucharistie als een
“ritualisering van de lectio divina”, een meditatieve en biddende manier die in kloosters gebruikelijk is: zorgvuldig
lezen van de Schrift, de betekenis ervan voor het eigen
leven overwegen, bidden als de gerichtheid van het hart
op God om het eigen leven voor Hem te brengen, en de
beschouwing en eenwording met God. In de eucharistie
vinden we deze vier fasen op een geritualiseerde wijze
terug. Maar daarmee is de eucharistie nog geen mystiek
gebeuren!
Er zijn twee gelegenheden om mee te doen met deze cursus, op 5 november en 3 december: ’s Ochtends van
10.00 tot 12.00 uur in klooster
Mariënhage aan de Augustijnendreef, of ’s avonds van
20.00 tot 22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan. Informatie en opgave bij
het parochiecentrum, Molijnstraat 5, (281 13 24 of bij het
Pastoraal centrum Binnenstad,
(244 88 97). De kosten voor
deze cursus: 25 euro inclusief
materiaal.
Wandelen voor zijn aangezicht – Judocus van Lodenstein (januari t/m maart)
De werking van het H. Avondmaal als mystiek gebeuren.
Judocus van Lodenstein is een mysticus uit de Nadere
Reformatie. Er ligt een parallel tussen zijn beleving en onze tijd. Ook de gelovigen van nu zoeken naar een weg van
ervaring, naar een weg van het hart. Een zoeken naar een
mystieke kerk waar Jezus Christus ervaarbaar wordt.
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In drie bijeenkomsten wordt de preek van Lodenstijn over
het Heilig Avondmaal gelezen en gaan cursisten daarover
met elkaar in gesprek, op donderdag 7 januari, 4 februari
en 4 maart 2010. Er zijn twee gelegenheden om mee te
doen met deze cursus: ’s ochtends van 10.00 tot 12.00
uur in klooster Mariënhage aan de Augustijnendreef, of ’s
avonds van 20.00 tot 22.00 uur in
de Ontmoetingskerk aan de
Meerkollaan.
Informatie en opgave bij het parochiecentrum, Molijnstraat 5,
281 13 24 of bij het Pastoraal
centrum Binnenstad,
244 88
97. De kosten voor deze cursus:
25 euro inclusief materiaal.

Op korte termijn maakt onze coördinator met u een afspraak aan huis. In overleg met deze coördinator wordt
vastgesteld welke hulp u nodig heeft en op welke tijden.
Eveneens zo snel mogelijk wordt inzet van een vrijwilliger
gerealiseerd.
Kantooradres: Aalsterweg 285c 5644 RE Eindhoven.
06 - 54 24 06 25 of
040 - 237 69 83.
Pastor Theo v.d. Elzen.
Aanmelding eerste communie
De eerste communie is een geweldige mogelijkheid om
kinderen kennis te laten maken met de kerk (gemeenschap) in Tongelre. De voorbereiding wordt afgesloten
met een feestelijke communieviering.

Nieuwe folder voor de verwelkoming en parochiegids.
Er is een nieuwe folder “Venster op de parochie Tongelre“
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.

Als ouders bij het parochiecentrum melden dat hun kind
de eerste communie wil doen, komt de pastor bij hen thuis
voor een informatief gesprek over de voorbereiding en de
viering. Sinds enkele jaren doen kinderen hun eerste communie met kleine groepjes tijdens een “gewone” zondagsviering. Dit geeft ouders de gelegenheid om in overleg met
de pastor, de viering zoveel mogelijk “op maat” te maken.

Ook zijn we bezig de parochiegids actueel bij te werken
met alle mutaties van de laatste periode. We proberen
zowel op website alswel middels de parochiegids actueel
te blijven. De parochiegids is op het parochiecentrum gratis verkrijgbaar.

Deelname aan de maandelijkse gezinsviering vormt een
belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Daarnaast zijn
er vijf bijeenkomsten met de kinderen ’s middags na
school. De inhoud van deze bijeenkomsten vormt het hart
van de “communiemap”, die met een aantal themadelen
kan worden aangevuld.

Adressen schrijven voor verwelkoming nieuwe bewoners
De verwelkomingsgroep zoekt vrijwilligers die eenmaal in
de twee maanden een ochtend adressen willen komen
schrijven. Het gaat erom om nieuwe bewoners via een
informatie folder “Venster op de parochie Tongelre“ welkom te heten. Het is belangrijk werk, wilt u dit werk mogelijk maken, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op via het
parochiecentrum Tongelre,
281 13 24.
Pastor Theo van den Elzen
Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg Eindhoven.
In het kader van onze pastorale werkzaamheden willen wij
u informeren over het werk van de Stichting Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg, die sedert 1991 vrijwilligers inzet bij
mensen die terminaal zijn en hun laatste levensfase thuis
willen doorbrengen. Deze inzet gebeurt o.a. via de thuiszorgorganisaties ZuidZorg en St. Annaklooster.
Zij bieden deze bijzondere vorm van palliatieve terminale
zorg zowel thuis als in andere vergelijkbare situaties (bijv.
verzorgingshuis of hospice).
Vrijwilligers zijn beschikbaar om bij de terminale patiënt te
waken en te helpen bij eenvoudige persoonlijke verzorging. Zij staan de mantelzorgers ook emotioneel bij in hun
moeilijke taak. De vrijwilligers leveren een bijdrage om hen
in staat te stellen deze zware maar dankbare taak te volbrengen. De partner of een ander familielid krijgt de gelegenheid om even rust te nemen, een boodschap te doen
of ’s nachts tenminste enige uren rustig te slapen.
Werkwijze:
Wanneer u hulp nodig heeft in verband met een huisgenoot of familielid in diens laatste levensfase dan belt u
met bovenstaande stichting :
06 - 54 24 06 25.

Aanmelding voor de eerste communie gaat rechtstreeks
bij de parochie: bel naar het parochiecentrum, 2811324,
of mail naar kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Vakantiekaarten van kerken
We hebben voor de zomervakantie aan u gevraagd vanaf
uw vakantieadres een kaart te sturen van de plaatselijke
kerk of kapel. Veel parochianen hebben gehoor gegeven
aan dit verzoek en al die mooie, schitterende kaarten hangen nu op het parochiecentrum. Sommige mensen zijn
heel creatief geweest met het nodige knip- en plakwerk.
In de komende weken maak ik een collage van al deze
kaarten met daarbij een vermelding van de plaats vanwaar
ze gestuurd zijn. Zelf heb ik tijdens mijn vakantie in Frankrijk en de Belgische Ardennen foto’s gemaakt van de kruizen die we tegenkwamen langs de weg. Dat is ook een
bonte verzameling geworden van mooie, verwaarloosde,
rijke, lelijke, eenvoudige, verweerde, goed verzorgde kruizen. Ik plaats de foto’s in de collage bij de kaarten.
Wanneer alles klaar is, zal ik de collage vervolgens ten
toon stellen in de kerken, zodat iedereen ze kan zien en
bewonderen. Zo zet onze kleine geloofsgemeenschap in
Tongelre de deur open naar de grote Wereldkerk en kunnen we zien hoe overal op de wereld mensen door de
eeuwen heen bezig zijn geweest hun geloof te
‘verbeelden’.
We zullen tijdig aankondigen wanneer de collage in welke
kerk te zien is. We danken iedereen die de moeite heeft
genomen een kaart of anderszins te sturen.
Paul Peters, pastor
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Theo van den Elzen, 25 jaar pastor
Theo van den Elzen
kwam op 1 oktober 1984
als pastor in onze parochie werken. Reden om
hem te interviewen en
reden om feest te vieren.

moest er een drastische verandering worden aangebracht.
De uitvaarten werden door twee andere parochianen (Wim
van de Wiel en Zuster Petra) overgenomen en Theo kon
zich weer meer richten op het vormingspastoraat.
En na 15 jaar pastoraal werker kreeg je behoefte aan een
andere richting, je wilde diaken worden. Hoe kwam dat?
Ton Bressers was mijn grote voorbeeld. Wat hij deed in de
diakonie, zich het lot aantrekken van de “zwakke” mens,
dat sprak mij erg aan.

Op zondag 4 oktober
werd om 11.00 uur in de
Martinuskerk een feestelijke eucharistieviering
gehouden, met aansluitend om 12.00 uur een
receptie in de Merckthoeve.

De parochie was medeorganisator van de Groothuisbezoeken, en richtte een permanente huiskamer in (Op de
Bres). Dat was voor mij een van de redenen om diaken te
worden. En verder was ik op zoek naar een manier om
kwantiteit (een groot aantal huwelijken, overlijdens, dopen,
….) om te zetten naar kwaliteit, ik zocht “een weg naar
binnen”.

Eerst maar eens kijken
wat er in eerdere uitgaven van het parochienieuws stond over Theo:
In 1984 stelde hij zichzelf voor met de volgende informatie: “Ik ben geboren op 10 januari 1945 in een katholiek
boerengezin. Mijn oudste broer werd in 1958 tot priester
gewijd. Daarna ging ik in zijn voetspoor naar het seminarie, waar ik mijn middelbare schoolopleiding volgde. Ik
maakte de seminarie-wereld mee in zijn nadagen, waarin
het ene na het andere seminarie gesloten werd.”
Theo volgde na zijn middelbare school twee jaar een filosofiestudie, de sociale academie en vervolgens maatschappelijk werk en theologie in Tilburg.
Hij trouwde in 1972 met Annelies in de studentenparochie
in Eindhoven en kwam in contact met de religieuze basisgemeenschap “de Hooge Berkt” in Bergeijk.
Hij is vanaf 1972 gaan werken als maatschappelijk werker
in Woensel en ging vervolgens werken in een kliniek voor
alcohol- en drugsverslaafden. Over zijn ervaringen in deze
kliniek heeft hij zijn doctoraalscriptie voor zijn studie theologie geschreven. Ondertussen kregen zij twee kinderen,
Nelleke en Aaron.

En op 10 januari 2010 (je 65e verjaardag) stop je in Tongelre. Hoe nu verder?
Het parochiebestuur is op zoek naar een fulltime opvolger
voor mij als diaken. Dat valt toevallig samen met de fusie
met Woensel Oost en Nuenen / Nederwetten / Gerwen
waar de parochie op dit moment mee bezig is. Hierdoor
ontstaat een nieuw team, een groter team. En als je zo
terugkijkt, had die fusie met Woensel Oost en Nuenen
misschien wel 10 jaar eerder moeten gebeuren.
Binnenkort horen we van het parochiebestuur wel wat de
nieuwe plannen zijn.
En Theo privé, wat gaat die doen?
Ik heb ontslag aangevraagd bij bisschop Hurkmans. Ik heb
aangegeven dat ik geen nieuwe benoeming wil, dat ik niet
wil gaan assisteren. Wel wil ik doorgaan met het vormingspastoraat, het maakt eigenlijk niet uit bij welke parochie. Er zijn al twee geloofsgemeenschappen waar ik de
mogelijkheid krijg verder te gaan, namelijk de Hooge Berkt
gemeenschap in Bergeijk en de binnenstadparochie.
Verder heb ik nog wel een stel hobby’s: een tuin ontwerpen en onderhouden en wandelen op de grens van België
en Nederland. En niet te vergeten zeer regelmatig cardiofitness om in goede conditie te blijven.

Jij was de eerste pastorale werker in Tongelre.
In 1984 komt hij in Tongelre werken: op verzoek van de 3
priesters toentertijd werd hij aangesteld voor het vormende pastoraat. De parochianen keken toentertijd wel wat
vreemd naar deze “pastoraal werker”. Een getrouwde
”priester” met kinderen??
Rond 1984 veranderde er wel meer: de werkgroep woorden communiedienst werd opgericht en de parochianen
moesten wennen aan de lectoren die ineens in een dienst
voorgingen. En rond die tijd ontstonden er heel veel werkgroepen. Veel parochianen werden actief betrokken bij de
kerk. Theo noemt het eeuwfeest van de Martinuskerk in
1991 als een de hoogtepunten: toen merkte je heel goed
hoe actief de parochie Tongelre was.
Vanaf 1986 (toen pastor Kees van den Muijsenberg vertrok) werd Theo ook betrokken bij het verzorgende pastoraat, hij moest ook uitvaarten verzorgen. Met het overlijden van Ton Bressers kreeg hij nog meer taken op zijn
bordje: diakonie, Op de Bres, dopen, huwelijken, …. geen
wonder dat hij in 2004 ernstig ziek werd: door hartklachten

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Jan van Lierop, 81 jaar, ’t Hofke
Corrie Cools- van Zeeland, 90 jaar, M. Begemannstraat

Dopen:

Tijl Suijkerbuijk
Sebastiaan Langenhuijsen

Huwelijk:

Michel Ruiter en Deffie Lourensz
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OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds 1 augustus 2008 maakt de OudKatholieke 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 telefoonnummer
024-6221470 of 06-49630170.

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!

Speciaal voor meiden in Eindhoven!
Op woensdag 28 oktober organiseert Welzijn Eindhoven in samenwerking met Sportformule
Eindhoven, Sportcomplex Eindhoven-Noord een Girlz Event. Het event is voor meiden en wordt
door meiden in Eindhoven georganiseerd. Met fantastische workshops zoals Zumba, Urban
Dance, Thaiboksen, Body Balance, Fashion, Paaldansen en nog veel meer!
In de herfstvakantie, op woensdag 28 oktober, organiseren de meiden van Welzijn Eindhoven,
Sportformule en Sportcomplex Eindhoven Noord dit spetterende, sportieve Girlz Event.
Info
Meiden in de leeftijd van 10 t/m 21 jaar kunnen meedoen aan 13 verschillende workshops.
Entree €1,- Ook moeders, tantes, oma’s, buurvrouwen en andere meiden zijn van harte welkom! De workshops variëren van hairstyling tot make-up en van Urban Dance tot Body Balance. Het Girlz Event vindt plaats op woensdag 28 oktober van 11:00 tot 16.00 uur in: Sporthal
en Turnhal de Vijfkamp, Vijfkamplaan 5, 5624 EB Eindhoven. (Tegenover het Ir. Ottenbad.)
Meer info?
Bregje Roos Email: b.roos@welzijneindhoven.nl
Tel.: 040 – 21 93 573 http://www.jongerenineindhoven.nl
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als babysitter
en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

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!

41ste Prinsenbal in onze
residentie “de Merckthoeve”
te Tongelre Eindhoven
Wij van KV de Tongelreepers hopen
U allen op 15 november 2009
te mogen ontmoeten in onze
residentie “de Merckthoeve” gelegen aan de
Oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven.
Op deze datum houden we n.l. ons 41ste Prinsenbal.
U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. De toegang
is gratis en parkeergelegenheid is er volop.
Tot ziens op 15 november in de Merckthoeve!
Voor meer informatie: per email naar het secretariaat
KV de Tongelreepers info@tongelreepers.nl of kijk op
onze website www.tongelreepers.nl

Computerclub
C. C. De Doorstart
Wij geven computerles
voor starters.
De lessen worden gegeven in het computerlokaal, Brede School Tafelbergplein 8.

Tuintip van oktober: Rhododendron en azalea
Door Jeroen Soontiëns
De zeer brede groep planten die Rhododendron heet, ziet
er zeer verschillend uit. Ook de planten die azalea worden
genoemd horen hierbij. Omdat er nogal wat verschillende
verschijningsvormen zijn is het niet vreemd dat de gemiddelde tuinier het overzicht verliest.
Het geslacht Rhododendron is van oorsprong te vinden in
Azië, maar ook in Noord-Amerika en Europa komen enkele soorten van nature voor. Kenmerkend zijn de leerachtige bladeren en de opvallende bloemen waardoor ze als
tuinplant zo geliefd zijn.
De planten die azalea worden genoemd heten al sinds
het einde van de 18e eeuw eigenlijk ook Rhododendron.
Plantkundig gezien wordt er geen onderscheid gemaakt.
In het spraakgebruik is deze naam echter gebleven.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de japanse
azalea (Rhododendron japonicum) en de tuinazalea
(Rhododendron mollis). De japanse azalea is wintergroen
en is er in allerlei
bloemkleuren.
De
tuinazalea is een fraai
gevormde, bladverliezende struik en heeft
naast
opvallende
bloemen ook een
oranjerode herfstverkleuring.
De grootte van een Rhododendron kan enorm variëren.
De dwergsoorten zoals de Rhododendron impeditum worden slechts 20 cm hoog. De grootste soorten bereiken
een hoogte van een kleine boom, zoals de parkrhododendrons. Voor in de tuin zijn de soorten die 1 tot 2 meter
hoog worden zeer geschikt. De compact groeiende soorten behoren tot de yakushimanum-groep. De struiken
worden ongeveer 1 meter hoog.

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

Bij het aanplanten van een rhododendron is het van belang om aandacht aan de grondstructuur te besteden. De
grond moet licht zuur en luchtig van structuur zijn. Bovendien mag de grond niet te nat zijn. Meestal wordt er
tuinturf door de grond gemengd om de zuurgraad op peil
te brengen. Na het planten dient u de plant de eerste
periode regelmatig te bewateren. Omdat de plant groenblijvend is dus ook in de herfst- en winterperiode. Wanneer een rhododendron eenmaal gesetteld is, is hij aardig
bestand tegen droogte.

Tot ziens,
Vrijwilligers C.C. De Doorstart

Al met al is er voor elke plek in de tuin wel een mooie
rhododendron te vinden. Ook in uw tuin mag hij daarom
zeker niet ontbreken.

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, USB stick en koffie of thee.
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK
Herfst-sparen!
Ook in de herfst organiseren we een
najaarsactie waarbij we het lenen
belonen: Herfst-sparen! Leen 1x in
oktober, 1x in november en 1x in december en je
verdient een filmkaartje van Plaza Futura waarmee je in de kerstvakantie gratis een kinderfilm
bezoekt! Meer informatie is te verkrijgen in één
van de vestigingen van Bibliotheek Eindhoven.
Nijntje komt naar Eindhoven!
Een prachtige tentoonstelling over Nijntje bezoekt
alle bibliotheekvestigingen. En voor de kinderen
van 2 tot 6 jaar die in deze periode een prentenboek lenen, hebben we een extra verrassing: het
boek Nijntje en Nina … en een kleurplaat. Om te
houden! Alles om nog maar eens te benadrukken
hoe leuk voorlezen is! De tentoonstelling reist
langs de vestigingen van 14 t/m 31 december
2009. Op www.bibliotheekeindhoven.nl staat wanneer de tentoonstelling in welke vestiging te vinden is.
20 oktober: Autismelezing ‘Syndroom van
Asperger’
Jeroen Kappert heeft het syndroom van Asperger.
Door het gesprek aan te gaan met het publiek
probeert Kappert samen met systeemtherapeut
Mees van der Starre (GGzE) het publiek te laten
ervaren wat het is om autisme te hebben.
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekeindhoven.nl.
Nederland Leest ‘Oeroeg’ van Hella S. Haasse!
Tijdens Nederland Leest (23 oktober t/m 20 november) ontvangen volwassen leden gratis een
exemplaar van ‘Oeroeg’, de debutroman van Hella
S. Haasse uit 1948 (op=op!). Het boek staat centraal bij alle activiteiten rondom Nederland Leest
2009. In het kader van Nederland Leest kunt u
ook meedoen aan de ontwerpwedstrijd Nederland
Ontwerpt, de tentoonstelling ‘Linggarjati, brug
naar de toekomst’ bezoeken, deelnemen aan de
lezing ‘Reis mee door het land van Oeroeg’ én
aanhaken bij de Leeskring Hella S. Haasse.
Kijk voor meer informatie op:
www.bibliotheekeindhoven.nl.
Start verkoop cadeaubonnen bij Bibliotheek
Eindhoven
Per 6 september 2009 verkoopt de bibliotheek cadeaubonnen in al haar vestigingen. Naast de verkoop van de Bibliotheek Eindhoven Cadeaubon,
wordt het aanbod uitgebreid met de VVV irischeque, de bol.com cadeaubon, de Nationale Bioscoopbon, de Parktheaterbon en de Muziekcentrum
Cadeaubon. Ideaal indien u iemand zelf een ca-

deau wilt laten uitzoeken!
Kinderboekenweek
De kinderboekenweek is net geweest. Thema: Aan
tafel. 7 Oktober mochten de kinderen ’s middags
luisteren naar een verhaal van Rupsje Nooitgenoeg en daarna gaan stoeien met groente en fruit
(gesponsord door AH).
De kinderboekenweek werd afgesloten met een
Kinder-(boeken)weekmarkt. Ze mochten zelf hun
eigen boeken verkopen of ruilen. Was een leuke
bedoening!

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURING OUDEREN

In ons wijkcentrum ’t Oude Raadhuis kunnen 70plussers voordelig gekeurd
worden voor de verlenging
van hun rijbewijs. De kosten zijn € 30,00 in plaats
van normaal € 76,60.
Aanmelden kan via telefoon
040-2811737. De keuringsdata zijn: 2 november en
7 december.

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
Op `t hofke zat un duif in de dakgoot.
Hij ha un petje op en war nie groot.
Moar komt de postbode in de stroat,
goat ie kloar zitten voor un doad.
Zo kreeg die ptt`er un poepke op zunne toot
Nelis

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er
voor de opvang van dieren, met uitzondering 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
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Basisschool ’t Karregat. Het resultaat zal te zien zijn in
“’t Schop” van boerderij 't Wasven. Ook deze foto’s zijn te
zien van 7 t/m 22 november. Alle tentoonstellingen zijn
gratis toegankelijk.

Fotoclub ’t Karregat uit Eindhoven bestaat
dit jaar 35 jaar en viert dit met een 4-tal fototentoonstellingen.
De hoofdtentoonstelling zal worden gehouden bij Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg / Oude Doornakkersweg 2, 5641 JJ Eindhoven. Op deze tentoonstelling is
van vrijwel alle leden fotowerk te zien met als hoofdthema onze wijk “Tongelre” in al zijn facetten.
De tentoonstelling is van 7 t/m 21 november en dagelijks
geopend van 10.00 – 17.00 uur (niet op zondag 8 november). Op de koopzondag 15 november is de tentoonstelling extra geopend en zal er ieder heel uur een rondleiding
over de tentoonstelling worden gehouden. De officiële
opening zal door wethouder M. Fiers op zaterdag 7 november om 14.00 uur plaatsvinden.

Informatie bij het secretariaat:
Paul van Meerendonk,
Heerkensveld 32, 5641 PD Eindhoven,
Tel: 06-51206487
fotoclubkarregat@gmail.com

Vrijwilligerspunt zoekt taalcoaches!
Vanaf 1 oktober 2009 start Vrijwilligerspunt Eindhoven
met het project taalcoach. Een taalcoach helpt inburgeraars wegwijs te worden in Eindhoven. Door samen
met de taalcoach aan diverse activiteiten deel te nemen, leert de inburgeraar de Nederlandse taal eigen
te maken. Vrijwillige taalcoaches kunnen zich aanmelden bij Vrijwilligerspunt.
Inburgeren is niet alleen een kwestie van het leren van de
Nederlandse taal. Het is ook het gebruik ervan. Het spreken van Nederlands bevordert het inburgeringtraject.
Daarom stimuleert het ministerie van Wonen, Wijken en
Integratie (WWI) het aanbieden van taalcoachtrajecten
voor inburgeraars. In Eindhoven organiseert Vrijwilligerspunt in opdracht van de gemeente deze taalcoachtrajecten.

foto: Ruud van Geffen

De leden van de fotoclub presenteren hun vrije werk in de
Vrije Tijdsaccommodatie van ’t Karregat (VTA), ingang
vanaf hoek Broekakkerseweg / Bussele. Deze tentoonstelling is in de weekeinden van 14-15 en 21-22 november en
geopend van 10.00 – 17.00 uur.
Rondom het Karregat hangt van ieder lid ook een vergroting (120 x 85 cm) in de buitenexpositie. Totaal zullen ca
20 foto’s in het park en omgeving worden opgehangen.
In boerderij ’t Wasven, Celebeslaan 30, wordt een beperkter aantal foto’s geëxposeerd met het thema “Natuur”.
Ook heeft een aantal leden het thema “Oud en Nieuw”
uitgewerkt. Hierbij hebben zij een oude foto of opnieuw
gefotografeerd, of bewerkt en laten daarmee zien wat hun
huidige visie op dit werk is.
Op deze boerderij is de tentoonstelling van 7 tot en met 22
november. Maandag t/m donderdag open van 10.00 –
16.00 uur en op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot
22.00 uur.
Daarnaast hebben enkele leden van de fotoclub 'n fotografieproject gedaan, samen met groep 6 van de Salto

Leuke dingen doen en Nederlands leren
Een taalcoach helpt een inburgeraar thuis te worden in de
Nederlandse taal en cultuur. Zo kan de inburgeraar meegaan naar de supermarkt, helpen koken of bijvoorbeeld
een museum bezoeken. Dit soort activiteiten bevorderen
het integratieproces.
Van WZI naar Vrijwilligerspunt
Samen met de inburgeraar beslist de dienst Werk, Zorg en
Inkomen van de gemeente Eindhoven (WZI) of een taalcoach nodig is. Vanuit WZI kan de inburgeraar naar Vrijwilligerspunt doorverwezen worden voor een taalcoachtraject.
Juiste match
Vrijwilligerspunt besteedt veel aandacht aan het zoeken
van de juiste match tussen de vrijwillige taalcoach en inburgeraar. De taalcoaches worden na een training door
Vrijwilligerspunt gekoppeld aan een inburgeraar met dezelfde ideeën of interesses. Samen brengen ze gedurende
een half jaar ongeveer 1,5 uur per week met elkaar door.
De Nederlandse taal en cultuur staan hierbij steeds centraal. Deze manier van werken maakt het leuk en leerzaam voor beide partijen.
Meer achtergrond informatie, ook over het gevraagde taalcoach profiel, is terug te vinden op de website
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl.
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HOE RKVV TONGELRE UIT DE AS HERREES
Een van de meest succesvolle voetbalverenigingen
van weleer, RKVV Tongelre, was de laatste decennia diep gezonken. De armetierige vereniging had
inmiddels een dermate slecht imago, dat men erover dacht om er maar mee te stoppen. Het oorspronkelijke bestuur heeft zich in vele bochten
moeten wringen om de club draaiende te houden
in de hoop dat het tij zou keren. Wie had kunnen
bevroeden dat het eens zo prachtige Burgemeester
Van Engeland Sportpark zou vervallen in een deplorabele staat? Maar als de nood het hoogst is, is
de redding nabij. In Tongelre werden 900 woningen gepland, en ja hoor, deze zouden op het
sportpark komen. Hierdoor werd het mogelijk om
in de directe nabijheid een nieuw sportpark te realiseren, en een nieuw tijdperk kon worden ingeluid.
Er ontsproot een nieuwe tak aan de bijna 90-jarige
boom. Drie jongelui sloegen de handen ineen om
HUN voetbalclub te redden: Samir Toub, Willy van
Dijk en Erik Vos. En met succes. Op de dag van de
feestelijke opening van het nieuwe sportpark die
plaatsvond op 5 september jl. hadden wij een gesprek met bestuurslid Erik Vos.

Erik Vos verwelkomt de wethouder
Erik: zeker weten, maar een kampioenschap is altijd welkom. Het bevordert die sociale cohesie extra.
Hoeveel tijd hebben jullie uitgetrokken om de doelstelling te verwezenlijken?
Erik: wij willen meegroeien met de wijk. Over vijf
jaar moeten hier 900 woningen staan en dan willen
we aan 450 leden komen.
Beschikken jullie al over voldoende mankracht om
dit te realiseren?
Wat we nu proberen met alle positieve PR die we
hebben gehad, is om mensen aan ons te binden.
We hebben gewoon handjes nodig. In tegenstelling
tot eerdere jaren toen een vrijwilliger kon zeggen:
ik ben vrijwilliger en ik doe dit-dat en dat, kunnen
ook vrijwilligers die aangeven twee uur beschikbaar te hebben, voor die twee uur worden ingezet.
Zo proberen we iedereen een rol of een taak te
geven.

Het bestuur arriveert
Wat is nu precies die nieuwe visie van de voetbalvereniging?
Erik: met de voetbalclub willen we sport verbinden
aan een stuk sociaal-maatschappelijke ondersteuning. Dat kan opvoeding voor de spelers hier zijn,
die we in ieder geval een duidelijke boodschap
mee willen geven, namelijk hoe je met elkaar omgaat met behulp van normen en waarden. Beter
gezegd, er is méér dan voetbal. Daarmee willen wij
het imago weer terug dat we de laatste jaren hebben laten liggen, o.a. vanwege het sportpark dat
niet aansprekend was, en de daarmee gepaard
gaande terugloop van leden. Ook willen we ouders
van nu aangeven dat hun zoon of dochter bij RKVV
Tongelre kan voetballen in een prettige, sportieve
omgeving. Er werken enthousiaste mensen en het
is goed georganiseerd.
Dus kampioenschap is geen prioriteit nummer één
meer, het gaat vooral om de sociale cohesie?

De oudste leden Jan Zielemans en Wout Sanders en de jongsten
In hoeverre heeft de multiculturele samenleving
zijn invloed gehad op de nieuwe samenstelling van
het bestuur?
Erik: het bestuur bestaat uit vier personen, waarvan twee met een buitenlandse achtergrond. Het
mooie hiervan is dat het jongens zijn die ook in
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drukkelijk vanuit de oprichting in 1920; als er een
sportpark werd geopend werd dat door de pastoor
gedaan. Intussen leven we in een multiculturele
samenleving en staat RK er nog steeds voor. Binnenkort zullen we het in de jaarvergadering ter
sprake brengen, maar we maken er geen issue
van. We kijken er nog vanuit vroeger naar en iedereen die er nu bij komt, althans multicultureel,
heeft niets met RK. Maar de vraag is of zij dat vervelend vinden, dat weet ik niet. Ik zelf zeg - maar
dat is persoonlijk - ondanks dat ik rooms-katholiek
ben opgevoed: “laten we maar kijken of het bij de
vereniging past.”

Zij mogen de ballonnen loslaten
Tongelre zijn opgegroeid, ook bij de club. Wij hebben vanuit Tongelre onze normen en waarden
meegekregen en willen nu voor Tongelre iets terugdoen. Dat is prachtig, want dat gebeurt spontaan, en dat moet ook. Mensen moeten van nature
iets willen. Je moet niet zeggen, er moet bijvoorbeeld een Turkse meneer bij, nee, dat moet vanzelf gaan. Neem nou bijvoorbeeld Samir en Mo met
hun Marokkaanse achtergrond. Zij voetballen nog
bij
Tongelre.
Zij
hebben
zich
sociaalmaatschappelijk op de ladder omhoog gewerkt en
van die kwaliteiten maken we voor de voetbalvereniging graag gebruik.
Is er ook iemand van het woonwagenkamp betrokken bij het sportpark?
Erik: laten we duidelijk zijn: iedereen is welkom.
Vanuit een stukje professionaliteit proberen wij
mensen in het bestuur te krijgen. Van oudsher zijn
we buren. We zijn op het woonwagenkamp geweest. Ze voetballen al jaren bij de club en zijn
erbij betrokken. Mensen in het bestuur moeten
spontaan zijn, het enthousiasme en de kwaliteiten
hebben, de combinatie hiervan maakt het bestuurslid.

Grote publieke belangstelling
Hebben jullie niet al te oneerbiedig afscheid genomen van de naam Van Engeland Sportpark? Je
komt die naam nergens meer tegen.
Erik: vergeet niet dat we gehandeld hebben vanuit
een dieptepunt. Nog maar een half jaar geleden
zaten we bij elkaar en we vroegen ons af: moeten
we Tongelre niet gewoon op slot doen, punt? We
hadden schuld bij de gemeente: gas, water en
licht. Je zit met je handen in het haar, wat nu? Je
moet iets doen, fuseren misschien? Uiteindelijk is
het heel snel gegaan. De redding was nabij in de
vorm van enthousiaste mensen en goede sponsoren. Ja, er was eigenlijk weinig tijd voor sentimenten.

Pak maar aan
Het valt op dat de rooms-katholieke signatuur nog
overal voor staat. RKVV Tongelre - dat is toch niet
meer van deze tijd?
Erik: dat klopt. Met name het RK staat er nog na-

Daar komt de vlag van Tongelre
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Gaan jullie hier op een later moment nog iets mee
doen?
Erik: de mogelijkheid bestaat om Burgemeester
Van Engeland terug te laten komen in de naam
van een veld, tribune of kleedlokaal. Ook zijn we al
aan het bekijken hoe we de cultuur van de voetbalvereniging vorm kunnen geven. Een eerste aan-

Samir Toub en Niels Cannegieter

Lachen
zet daartoe is de levensgrote foto van een wedstrijd uit het roemrijke verleden van de club in de
nieuwe kantine.

Ballast Nedam en Woonbedrijf kwamen in elk geval op het juiste moment binnen. Ook Sportbedrijf
De Karpen mag je niet onvermeld laten. Op een
gegeven moment gingen wij bij bovengenoemde
drie partijen de noodklok luiden. De nieuwbouwplannen lagen klaar, maar intussen moest ook onze vereniging door kunnen gaan. Sportbedrijf De
Karpen, dat meedacht aan een oplossing, ontsloeg
ons van onze financiële verplichtingen.

Hoe komt het dat het hoofdveld niet klaar is?
Erik: Dat heeft natuurlijk alles te maken met de
bouw van de woningen en de voortgang daarvan,
met de afbraak van de oude kantine en de opbouw
van de nieuwe kantine en met aanleg van de velden, want we hadden natuurlijk nog maar één
veld. De vereniging bestaat op 1 mei 2010 maar
liefst 90 jaar. We streven ernaar om het nieuwe
sportpark dan helemaal af te hebben en gaan dat
vieren met een feestelijke heropening.

Jong geleerd is oud gedaan
Ballast Nedam zegde toen een eenmalige projectsubsidie toe, waar wel op teruggeïnvesteerd moest
worden. Vervolgens is Woonbedrijf gekomen, die
heeft de hele sociaal-maatschappelijke compo-

Piet Spijkerboer hijst de vlag
De club heeft op de rand van de afgrond gebalanceerd. Zijn Ballast Nedam en Woonbedrijf nu de
grote stimulatoren?
Erik: In de afgelopen jaren heeft het bestuur de
club letterlijk en figuurlijk overeind gehouden met
de middelen die het toen had. Hierin speelde VDL
een belangrijke rol, de enige grote sponsor die
Tongelre in die tijd op de been heeft gehouden.

Mark Eggermont geeft de aftrap
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nent, in de vorm van een verenigingsondersteuner
op zich genomen. Dat werd Niels Cannegieter, een
jonge gast die de juiste kwaliteiten heeft om lijnen
uit te zetten en structuur aan te brengen; sindsdien is het ‘go with the flow’.

Claas nu voorzitter is, Mo Arrabbany penningmeester en ik ben de secretaris.

Dat gaat wel lukken

Het Van Overbruggen-kwartet, voetballers van het eerste uur
Hoe gaat het nu verder op bestuursniveau?
Erik: We gaan nu eerst kiezen voor een solide basis. Met een kernbestuur van vier personen denken
we dit te kunnen realiseren. Naast dit bestuur hebben wij een stuk of zeven portefeuillehouders. Ieder bestuurslid pakt twee portefeuilles, ik ben verantwoordelijk voor PR sponsoring en accomodatiebeheer, en in de poot PR sponsoring zijn we nog
op zoek naar een portefeuillehouder. Voor accomodatiebeheer is dat bijv. Jan de Ridder. Als er problemen zijn kaart Jan die aan en ik neem ze mee
naar het bestuur. Wij sturen op afstand, willen nadrukkelijk niet uitvoerend zijn, dat is ook het grote
verschil met het oorspronkelijke bestuur, dat was
heel traditioneel. Niks mis mee, want dat heeft
toen gewerkt, en nu zeggen we heel duidelijk: nee,
we gaan ons zeker niet overal mee bemoeien. Bijvoorbeeld: voor voetbaltechnische zaken moet je
bij Samir Toub zijn en voor evenementen bij Herman Claas. We
hebben tegen elkaar gezegd, wij
als kern, zijn HET
bestuur,
verder
geen onderscheid.
Het oude bestuur
had zoiets van:
wie is nu voorzitter, wie is penningmeester, wie
secretaris?
Niemand? Dat klinkt
gek, maar zo willen wij niet werken. Echter, formeel MOET je van
de
Kamer
van
Koophandel
onderscheid maken,
zodat
Herman
Warming up

Een nieuwe toekomst
Buiten wapperen nu vijf vlaggen broederlijk op een
rij: RKVV Tongelre, de Nederlandse driekleur,
Woonbedrijf, Ballast-Nedam en Sportbedrijf De
Karpen. Ze zijn zojuist gehesen om de feestelijke
opening van het sportpark luister bij te zetten, nadat de twee oudste en jongste leden van de club
tientallen rood-witte ballonnen uit een enorme
voetbal lieten ontsnappen. Een ludieke openingshandeling onder een gezonde publieke belangstelling. Oudere leden memoreren een eerdere openingshandeling, namelijk door Burgemeester Van
Engeland, die zo´n vijftig jaar geleden met behulp
van een shovel het vorige sportpark opende. Het
zou mooi zijn als dit nieuwe sportpark ook een
fraaie toekomst tegemoet mag gaan. Aan het nieuwe bestuur zal het niet liggen. Zij gaan ervoor. En
zo kan de nieuwe visie muzikaal worden verwoord:
‘Met de juiste partituur in beeld, zal er weer ‘met
muziek’ worden gespeeld, die ook buiten het sportpark aan de Partituurlaan is te horen’.
Tonny van den Boomen,
Yvonne Henderson

Tongelre versus het RTL Sterrenteam
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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

Osteoporose
Osteoporose is een aandoening waarbij het bot langzaam steeds meer botmineralen verliest, vooral kalk.
Het gevolg is dat de botten niet meer goed tegen een grote belasting kunnen en snel breken (vooral pols
en heup) en inzakken (wervelkolom). Rond je 30e bereikt je lichaam zijn maximale botmassa, daarna
neemt de botmassa heel langzaam af. Na de menopauze verloopt dit proces bij vrouwen in een versneld
tempo.
De balans tussen opbouw en afbraak is bij osteoporose verstoord. De afbraak verloopt te
snel, of de opbouw te traag. Vaak wordt pas osteoporose vastgesteld na een DEXA-meting
nadat men op oudere leeftijd iets gebroken heeft.
Iedereen kan osteoporose krijgen. De kans dat je osteoporose krijgt hangt samen met een
aantal risicofactoren:
(te) weinig fysieke belasting, roken, overmatig gebruik van alcohol, slechte voeding (weinig
calcium en vitamine D en geen gebruik van zuivelproducten), bepaalde medicijnen, sommige
chronische ziektes ( zoals de ziekte van Crohn), vrouwen die extra vroeg in de overgang gekomen zijn,
verstoorde hormoonhuishouding (schildklierafwijking) en uiteraard het ouder worden zelf.
Het stellen van de diagnose is niet makkelijk. Vaak zijn een botbreuk, kromme rug en afnemende lichaamslengte tekenen die kunnen wijzen op osteoporose. Als osteoporose klachten geeft dan is dit vaak
in de vorm van pijn, door bijv. het inzakken van de wervelkolom. De diagnose wordt uiteindelijk, zoals
beschreven, gesteld door een DEXA-meting. DEXA staat voor Dual Energy X-Ray Absorptiometry. Het onderzoek vindt plaats met een speciaal röntgenapparaat.
Osteoporose kan behandeld worden met hormonale en niet-hormonale medicatie. Het doel van de behandeling is te zorgen dat de botmassa niet verder afneemt maar, indien mogelijk, juist weer toeneemt, om
zo botbreuken en inzakkende wervels te voorkomen.

•
•
•
•
•
•

Het voorkomen van osteoporose kan op allerlei manieren aangepakt worden. Belangrijk is een goede
voeding (3 glazen melk per dag of andere zuivelproducten, peulvruchten, bladgroente en noten. Tarwevezels, spinazie en rabarber remmen de calciumopname !!)
Vitamine D (voedsel en zonlicht),
Voldoende beweging waarbij de botten belast worden, zoals hardlopen, tennissen, of wandelen. (het
beste is om minimaal een half uur per dag “sportief” te bewegen)
Niet roken en weinig alcohol
Valpreventie: het vermijden van losse vloerkleedjes, gladde badkamervloeren en
steile trappen. Oefeningen doen om de coördinatie en het evenwichtsgevoel te
verbeteren.
Evt. kunnen extra hormonen gebruikt worden in de overgang (in overleg met de
huisarts).
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enkele jaren in België gewoond, kregen heimwee en
keerden heel snel weer terug naar hun geboortegrond.

De Opwettense watermolen
Door: Francis en Riet
Fietsend over de Wolvendijk/ Opwettenseweg richting
Nuenen viel het ons op dat er bij de Dommelbrug en de
Opwettense watermolen volop gewerkt wordt. De molen
staat in de steigers en op de inrit liggen veel bouwmaterialen.
Voor ons aanleiding om op informatie uit te gaan. We
vroegen aan de eigenaar, de heer Peter Geboers, of hij
ons wat over zijn plannen
wilde vertellen, daartoe
was hij bereid.
Enkele dagen later, op een
heerlijke septemberavond,
werden we door Peter en
zijn vrouw Stans hartelijk
verwelkomd met koffie en
zelfgebakken cake van
speltmeel. Spelt is een ouderwetse graansoort die
heel vroeger al bij de Egyptenaren bekend was. Peter,
-wordt liever Peer genoemd- teelt die nu op een
akker naast de molen.
Foto: spelt

Terwijl we gezellig in de binnentuin zaten te genieten
van koffie en cake hadden de mussen het hoogste
woord. Ze tjilpten dat het een lieve lust was. “Als zodadelijk de avond valt is het ineens muisstil”, vertelt Peer.
“Wij hebben heel veel mussen, ze kunnen hier nog volop
onder de pannen van onze oude gebouwen nestelen.”
Ja, de binnenplaats van Peer en Stans is omringd met
mooie oude gebouwen. Maar voordat we daarover gaan
praten, willen we eerst wat meer weten over de bewoners van dit unieke plekje in Nuenen.
Wie zijn Peer en Stans?
Stans en Peer komen uit Eindhoven. Peer is geboren aan
de Woenselse Markt.
Aanvankelijk had hij een groothandel in dierbenodigdheden, Gevo genaamd. Ook het prepareren van vogels behoorde tot zijn aandachtsgebied. Peer is dit bedrijf destijds begonnen in Nuenen, later is het verhuisd naar
Geldrop. Het was een goed lopend bedrijf met uiteindelijk 50 medewerkers. Toen Peer gehoorproblemen kreeg
en steeds duidelijker werd dat hij geen opvolger had –
Peer en Stans hebben geen kinderen – heeft hij het bedrijf verkocht.
Na een half
jaar keek hij
daar met gemengde gevoelens op
terug en ging
zichzelf de
vraag stellen:”Wat nu?”
In deze onzekere periode
hebben zij nog

Toen elf jaar geleden de Opwettense watermolen te koop
stond, waren ze daarin meteen geïnteresseerd. De molen
en zijn omgeving was voor hen bekend terrein, ze waren
er vaak langs gereden. Ze kochten de molen en een jaar
later woonden ze aan de Opwettenseweg.
De historie van de molen
De molen is vermoedelijk in de 11e eeuw gebouwd op de
Kleine Dommel door de monniken van Sint-Truiden en
heeft gefungeerd als koren-, olie-, houtzaag- en volmolen. Het achterste deel was ook in gebruik als leerlooierij. De molen is twee keer afgebrand. Na de laatste
brand in 1768 werd hij door de toenmalige eigenaar als
dubbele onderslagmolen herbouwd.
Deze watermolen heeft het grootste rad van alle Nederlandse watermolens en is door Vincent Gogh op linnen
vereeuwigd.
De oude watermolen en de omringende gebouwen ademen de
sfeer uit van
weleer. De oude
molenaarswoning
is inmiddels
prachtig opgeknapt en hetzelfde hoopt Peer
Geboers met de molen te kunnen doen. Hij heeft tekeningen waarop de molen in originele staat is afgebeeld.
“Zo moet het straks worden”, zegt Peer trots, terwijl hij
naar een oude afbeelding op een schilderij wijst.
Wat gaat hier allemaal gebeuren?
Peer: “Wij willen alles zoveel mogelijk terug brengen in
de oorspronkelijke staat. Dat geldt voor de gebouwen
maar ook voor de grond. Op dit moment worden de houten wanden van de molen gerestaureerd. Om de grond
weer zijn oude uitstraling te geven willen we houtwallen
aanleggen,
knotwilgen
planten enz.
Vervolgens willen we ook vee
op het land, we
denken daarbij
aan koeien (die
heb ik altijd al
gewild), geiten
en schapen.“
Om dat allemaal te kunnen realiseren heeft Peer een
plan ontwikkeld. Samenvattend heeft hij vier afzonderlijke projecten samengevoegd tot een allesomvattend project. Het 1ste project is het herstel van de oude watermolen en de vestiging van een restaurant in de droogschuur. Het 2e project is het herstel van het naastgelegen natuurgebied van ca. 12 hectare. De nieuwe natuur
is voor iedereen toegankelijk. Het 3e project is het terugzetten van een oude schuur met daarin vergaderfaciliteiten en een bed& breakfast.
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Aan de overkant
van de weg staat
een boerderij die
de gemeente Nuenen wil gaan inrichten als zorgboerderij voor autistische kinderen,
dat is project
nummer 4. Peer:
”Deze zorgboerderij voor autistische
kinderen kunnen we straks koppelen aan mijn runderen.
Als de zorgboerderij gerealiseerd wordt, zouden onze
koeien daarbij een rol kunnen spelen. Ook zou op die
boerderij dan meel verkocht kunnen worden. Dat alles is
nu nog toekomstmuziek maar ik denk dat het er eens
van gaat komen.”
Het koppelen van al deze projecten biedt voordelen, bijvoorbeeld voor de subsidies. Maar tegelijkertijd is het
ook erg complex; er zijn immers nogal wat partijen bij
betrokken.
Met het opstarten van de vergunningprocedure door de
gemeente Nuenen voor de verwezenlijking van het restaurant en het bed& breakfast gebouw komt er eindelijk
schot in de plannen om de Opwettense watermolen een
nieuw leven te geven.
“In Nanjing wordt de nieuwe Opwettense watermolen
vlugger gebouwd dan wij hier de oude hebben opgeknapt”, typeert Peer de stroperigheid van het proces. Hij
doelt hiermee op de replica van zijn molen die al op het
Vriendschapsplein in de Chinese stad staat. Dit vanwege
de stedenband met Eindhoven.
Hoever zijn jullie plannen gevorderd?
Peer:”Zoals jullie al gezien hebben wordt op dit moment
de molen gerestaureerd. Ook zijn we in de Dommel een
dam aan het
aanleggen. Er
moet een waterkering komen voor de
oliemolen.
Ik vertelde
jullie al dat
het een van
mijn dromen
was om ooit
koeien te hebben. En die droom is nu werkelijkheid geworden. Ik fok
met bijzondere Japanse koeien van het ras Wagyu, om
daarmee gezond rundvlees te produceren. De Wagyu
runderen zijn donkerbruin/zwarte runderen. Het is geen
melkvee, het zijn vleeskoeien. Ik hoop over vijf jaar enkele essentiële onderdelen van het totale plan verwezenlijkt te hebben.
Ik ben tevreden als
dan de watermolen
gerestaureerd is,
de droogschuur
herbouwd is en in
de droogschuur
een restaurant is
ondergebracht.
Ook de vergaderfaciliteiten en het
bed & breakfast
zouden dan gereafoto: Wagyu rund

liseerd moeten zijn. En wat bijzonder leuk is: in de molenruimte bij het kleine waterrad komt een trouwzaal,
waar stellen in een
bijzonder
romantische ambiance elkaar
het jawoord kunnen geven.
Hiervoor
kan ik rekenen op
de medewerking van de gemeente Nuenen. In het restaurant en
de logeeraccommodatie zou het hele trouwfeest verder
zijn beslag kunnen krijgen.
Het hoofddoel van al deze activiteiten is zoveel financiële
zekerheid te krijgen dat het bestaan van de molens gewaarborgd blijft. Je ziet, plannen genoeg.”
Wanneer is het hele project klaar?
“Nou, voordat alle gebouwen onder handen genomen
zijn en de omringende landerijen terug gebracht zijn in
hun oorspronkelijke staat zijn we heel wat jaartjes verder, dat maak ik misschien niet meer mee.”

foto: het gewenste eindresultaat

De oproep van Peer!
“Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om een
oproep te doen aan de lezers van het wijkblad. Veel
mensen hebben namelijk nog oude foto’s van de Opwettense watermolen in hun bezit. Ik zou het heel fijn vinden als deze mensen de foto’s aan mij uit willen lenen
zodat ik het archief over de Opwettense watermolen
compleet kan maken.”
Hebt u foto’s en wilt u Peer helpen stuur dan een email
naar info@petruswagyu.nl
Telefonisch reageren, kan ook via 040-299 05 52.
Tot slot!
Dus de poort bij de watermolen blijft voorlopig nog even
dicht. Dat is noodzakelijk voor de veiligheid van de bezoekers - de bouwwerkzaamheden kunnen gevaar voor
hen opleveren – en voor de veiligheid van hun huisdieren.
Maar eens
hopen Peer
en Stans
hem uitnodigend te
kunnen
openen.
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DE SENIORENGAMES
Ingezonden brief door Gerrit Manders
Hierbij een klein verslag van mijn deelname aan de
Seniorengames 2009 in de provincie Zeeland van 7
tot en met 12 september. Seniorengames is een
vrij groot toernooi geweest waarbij ca. 2000 deelnemers uit 32 landen (van Californië tot Moskou)
aan deelnamen. Ik heb met het onderdeel tennis
meegespeeld.

schonken. In het bijzonder door de media, het
Eindhovens Dagblad en Omroep Brabant. Het is
tenslotte nog wel een activiteit uit een buurprovincie!
Ik sluit hierbij af en houd aan
de seniorengames een fijne
herinnering over.
Met vriendelijke groet,
Het was een perfect georganiseerd toernooi en wij
als deelnemers werden begeleid door ca. 500 vrijwilligers. De sportaccommodaties lagen verspreid
over de hele provincie Zeeland. Deze provincie
heeft hier nu, dankzij de rijkssubsidies, een perfecte accommodatie voor hun sporters aan overgehouden.

Gerrit Manders

De deelnemers waren tussen de 50 en 90 jaar oud.
Een Amerikaan- gen. Roger Brown- was 100 jaar
en speelt nog ieder dag zijn partijtje.

Het evenement werd voor de eerste keer georganiseerd in Europa; in de Verenigde Staten kent men
dit al veel langer. In onze regio is er volgens mij
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Op woensdag 11 november viert het St. Martinusgilde weer haar jaarlijkse patroonsviering
(St. Maarten-dag).

SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST-MARTINUS”
opgericht in 1951
Beste buurbewoners,
Het is weer zover. St.Nicolaas heeft ons te kennen
te geven dat Hij, met zijn gevolg, een paar dagen er
op uit zal trekken om onze wijk met een bezoek te
komen vereren.
De rondgangen zijn op:
• zaterdag 28 november in de wijken Karpendonk, Koudenhoven en de wijk Beauregard” (Tongelresestraat);
• zaterdag 5 december in het oude gedeelte
van Tongelre rond de St. Martinuskerk.
De hiervoor bestemde collecte wordt gehouden in de
3 laatste weken van oktober. De collectanten komen
ook langs bij u. De te geven donaties zijn uiteraard
geheel vrijblijvend. De collectanten zijn in het bezit
van een door de Gemeente Eindhoven afgegeven
vergunning, die zij dan ook op verzoek graag tonen.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw financiële
steun! De kinderen zijn er blij mee.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met H. van Dijk, voorzitter van de Sint
Nicolaasvereniging “Sint Martinus”.
Telefoonnummer: 040- 281 09 59.

Cursusaanbod Welzijn Eindhoven najaar 2009
Welzijn Eindhoven start in het najaar 2009 weer
diverse cursussen o.a. op het gebied van sociale
vaardigheden, het sluiten en onderhouden van
vriendschappen voor 55+ers, verwerking echtscheiding en voor partners van dementerenden.
De volgende cursussen vinden in de komende periode plaats:
• Cursus Sociale vaardigheden, start vanaf
21 oktober 2009
• Cursus Plezierig ouder worden, start 9 december 2009
Verder starten er binnenkort cursussen verwerking echtscheiding, vrouwen in geweldrelaties,
partners van dementerenden.
Voor meer informatie en aanmelding, kunt u
contact opnemen met Annelies Maltha van
Welzijn Eindhoven via
a.maltha@welzijneindhoven.nl.

De dag zal begonnen worden met een H. Mis om 10.00
uur in de St. Martinuskerk. Na de mis zal een vendelgroet
plaatsvinden en de uitbeelding van de patroonsheilige.
Traditiegetrouw zal het gilde in optocht naar basisschool
“De Boog” gaan om de kinderen de legende van St. Martinus met de bedelaar uit te beelden en een vendelhulde te
brengen. Daarna trekt het gilde rond ’t Hofke. In het gildehuis in de Bogten, zal de dag voortgezet worden.
Op zondag 15 november is de patroonsviering voor de
parochie. De H. Mis is om 11.00 uur in de St. Martinuskerk, waarna de vendelgroet op het kerkplein en de uitbeelding van St. Martinus met de bedelaar en de hernieuwing van de eed van trouw aan het kerkelijke gezag, met
als slot de rondgang rond ’t Hofke. Hierna is er een samenzijn met leden, genodigden en gildevrienden in ons
gildehuis in de Bogten.

Dahliaclub St. Martinus: Uitslag loterij 2009
151-193-203-286-414-422-471-501-513-592-626637-834-906-937-974-1006-1014-1128-1137-11711292-1343-1444-1498-1530-1554-1574-1597-16451658-1700-1741-1744-2045-2067-2215-2460-26162828-2897-2983-3024-3026-3055-3410-3414-35163525-3600-3672-3682-3735-3747-3866-3869-38983938-4030-4072-4092-4158-4214-4306-4336-43784382-4439-4459-4500-4573-4579-4612-4811-48574863-5013-5125-5192-5278-5489-5540-5708-57195730-5761-5775-5806-5853-5961.
Prijzen af te halen tot 1 november 2009 bij:
Simon van Erp, Tongelresestraat 536, Eindhoven.
Tel: 040-2811454
Afhalen bij voorkeur na 18.00 uur.
MUZIKANTEN OPGELET! WERK AAN DE WINKEL!
Grapje hoor …. Dat werk valt best mee. Wat wij zoeken
zijn mensen die een instrument bespelen; piano
(aanwezig!), orgel (aanwezig), harmonica, gitaar, bedenk
maar wat. Waarvoor ?
Wij, en dat is de Werkgroep 55+ van ’t Oude Raadhuis,
willen elke twee maanden op een donderdagmiddag voor
de 55+ers in de wijk een ontspanningsmiddag aanbieden.
Als mogelijkheid is daarbij genoemd een z.g.
“LIEDERENLAFEL”, onder leiding van een muzikant lekker
met elkaar zingen.
Wie biedt zich aan? Graag een berichtje naar ’t Oude
Raadhuis, schriftelijk kan, telefonisch ook (2811737), per
mail ook: raadhuis@onsneteindhoven.nl;
steeds t.a.v. Werkgroep 55+
Muzikanten: alvast bedankt voor jullie medewerking!
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DE TONGELRESE VLAG
Heeft u al de Tongelrese vlag? Wist u dat de Tongelrese vlag overal opduikt en niet alleen in Tongelre?
We kregen een foto vanuit Parkville in Canada, waar
begin jaren 60 Piet en Riek vd Nobelen naar toe zijn
geëmigreerd. Blijkbaar heeft Tongelre toch nog ergens een plekje in hun hart. Een leuk idee: de Tongelrese vlag op reis!

CURSUS ‘TRAINING
WEERBAARHEID’ VOOR KINDEREN
ZuidZorg start dit najaar in samenwerking met de Stichting ‘Vogelvrij’
een cursus ‘Training Weerbaarheid’
voor kinderen van 8 tot 12 jaar (basisschool) in
Eindhoven.
Kinderen 8 – 12 jaar (bassischool)
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 cursus op:
woensdag 4, 11, 18, 25 november, 2 en 9 december van 16.30 – 17.30 uur
Als ouder doe je er alles aan om je kind veilig op
te voeden. Hoe ouder een kind wordt, des te groter is de kans dat het in situaties terechtkomt
waarin het niet direct kan terugvallen op vader of
moeder. Daar waar de bescherming van de ouders
ophoudt, moet het kind zelf zijn mannetje kunnen
staan. De cursus weerbaarheid richt zich naast
fysieke verdediging ook op de mentale kracht van
een kind. De kinderen leren zich assertief op te
stellen. Dit vergroot hun zelfvertrouwen. Iemand
die zelfverzekerd is straalt dit uit en heeft veel
minder kans om in bedreigende situaties te belanden. De kinderen leren mondig te zijn, nee te zeggen, grenzen te stellen en zichzelf de moeite
waard te vinden om voor op te komen.
In het fysieke gedeelte worden vaardigheden geleerd als stoot- en traptechnieken, val breken en
bevrijdingstechnieken. Uiteindelijk helpt de cursus
‘’Weerbaarheid’ opgroeiende kinderen om mentaal
en fysiek opgewassen te zijn tegen invloeden van
buiten af.
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij:
cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer: 0402 308 545 of op www.zuidzorg.nl

Er mag weer gevlagd worden op 11 november,
St. Maarten, Patroonsheiligedag van het St. Martinusgilde. De Tongelrese vlag geeft verbroedering en
brengt het Tongelre gevoel onder de mensen.
De vlag is te koop voor € 17,50 normaal formaat. Er
is ook een hele grote vlag 2m x3men kost € 49,95.
De opbrengst wordt ondermeer gebruikt voor natuuractiviteiten voor onze kinderen. We moeten zorgen
dat zij passie krijgen voor de natuur in hun eigen
leefomgeving. Want duurzaamheid begint bij de kennis van natuur. Bel voor een vlag:
Kees van Grevenbroek 06-11178637 of mail naar
natuurwerkgroep@wasven.nl. De vlag is ook op elke
maandagavond te verkrijgen tussen 19.00 en 21.00
uur in de schop (=schuur) achter de boerderij van het
Wasven Celebeslaan 30 te Tongelre.
Tip: een vlag van Tongelre is een heel leuk origineel
cadeau voor verjaardag, sinterklaas of kerst.

Te huur:
Overheadprojector, om eventueel mooie
afbeeldingen op de muur van de babyof kinderkamer te projecteren en
later te tekenen of te schilderen.
Info: 040-2481107
Huur van projector incl. sheets:
€ 20,00 per dag.
Opbrengst is voor het goede doel
in Gambia.
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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 oktober 2009

De herfst is weer begonnen, een heerlijke tijd om
actief te zijn in de natuur! Bijvoorbeeld op de natuurwerkdag of tijdens een wandeling. Of kom
naar de natuurthema-avond over spinnen (alleen
voor kinderen!). Zoals altijd is er in het Wasven
weer genoeg te beleven!
Overzicht activiteiten, data en tijden
Expositie: Wandelstokken
Herfstwandeling

Vanaf
3 oktober
25 oktober

Natuurthema-avond:
spinnen!
Natuurwerkdag

30 oktober

Expositie: 35 jaar
fotoclub ‘t Karregat

Dagelijks
Diverse
tijden
19:00 uur

7 november
7 november

Herfstwandeling
Rondom de Wasvenboerderij zijn wandelingen uitgezet die iedereen zelf kan lopen maar die we ook
gezamenlijk lopen. Elk seizoen wordt een flinke
wandeling georganiseerd voor de liefhebber van
groen rondom Tongelre met als vertrekpunt de
Wasvenboerderij.
Op zondag 25 oktober kunt u onder begeleiding
van een gids de wandeling lopen òf kiezen voor de
optie om de actie voor Gambia te ondersteunen
onder het motto "houd de schooltruck op de weg".

Vandaar dat op zondag 25 oktober drie loopafstanden georganiseerd worden, onder leiding van een
gids. ‘t Tongers Ommetje van 3 km, voor de minder geoefende wandelaars en de schooljeugd, gaat
door het Wasven. De Tongerse Om, van 10 en 16
km, gaat door de mooie natuurgebieden van Tongelre. Stevige wandelschoenen zijn wel aan te raden. Aan het einde van de tocht volgt in de groenwerkplaats een toelichtende film waarbij Dorothé
en Wim aanwezig zijn met informatie. Zij kunnen
heel enthousiast vertellen! De starttijden voor de
afstanden zijn:
• 3 km: start 12:00 uur;
koffie/film 13:30 – 14:00 uur
• 10 km: start 10:30 uur;
koffie/film 14:00 – 14:30 uur
• 16 km: start 09:00 uur;
koffie/film 14:30 – 15:00 uur
De kosten van deelname zijn € 6,00 p.p. en tot 12
jaar € 4,00 p.p. (inclusief koffie, thee of limonade
en naar wens een zoet of hartig hapje). De opbrengst gaat nagenoeg geheel naar de schooltruck.
Hoe meer mensen er mee lopen, des te meer kinderen in Gambia naar school kunnen. Voor meer
info over de projecten: www.Seig.nl
De ‘gewone seizoenswandeling’
van 10 km met gids start om
10.30 uur à 1,50 euro p.p. vanaf
de Schop (= de Schuur) achter de
boerderij.
Natuurthema-avond: Spinnen groot en klein
Op 30 oktober hoef je niet bang te zijn..…….:
we gaan spinnen bekijken!
Rond deze datum is het altijd een beetje griezelig:
maar zijn spinnen dat eigenlijk wel?
We komen het allemaal te weten, op vrijdagavond
30 oktober. Je mag een spinnetje in de tuin of in
huis vangen en op deze avond meebrengen om het
te bekijken. Daarna laten we ze natuurlijk weer los
in de vrije natuur. De natuurthema-avond is op 30
oktober van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Schop
van de boerderij. De entree bedraagt € 1,50 per
kind en iedereen tussen de 6 en 16 jaar is welkom.

Dorothé en Wim van Dijke uit de Tongelresestraat
werken aan schoolprojecten in Gambia. Voor kinderen die verder dan 6 km van school wonen hebben zij een schooltruck kunnen regelen die de kinderen thuis ophaalt en na school weer thuis
brengt: 130 kinderen per dag, uit maar liefst 12
dorpjes. Maar voor het onderhoud is geld nodig.

Natuurwerkdag
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Elk jaar op de eerste zaterdag van november vindt
de Natuurwerkdag plaats. In acht jaar tijd is de
Natuurwerkdag uitgegroeid tot een grote nationale
werkdag. Op deze herfstdag wordt er gesnoeid,
gezaagd, gehooid, poelen schoongemaakt, wilgen
geknot en met takken gesjouwd. Voor de natuur is
dit belangrijk. Zo krijgen veel soorten planten en
dieren de ruimte. De deelnemers waarderen het
fysieke werk, de gezelligheid, het saamhorigheidsgevoel en in de natuur bezig zijn. Op de Natuurwerkdag wordt het belang van natuur en landschap op een onvergetelijke manier onder de aandacht gebracht.
Dit past natuurlijk prima bij Groendomein Wasven,
daarom ondersteunen we deze dag ook van harte.
Heeft u zin om eens in de natuur aan de slag te
gaan? Doe dan mee op 7 november en meldt u
aan op www.natuurwerkdag.nl
Dierendag in
aantocht was
het thema op
25 september.
Wanneer wij als
mensen dieren
houden moeten
we er ook goed
voor
zorgen,
want zo`n dier
kan dat natuurlijk niet zelf, als hij in een kooi zit. Op deze avond
mochten de kinderen een dier meebrengen en er
iets over vertellen. Er waren niet zoveel dieren,
maar toch 2 hele lieve honden, een konijn, een
kip, een geit en een paardje (pony). De kinderen wisten veel van hun eigen
dier, dat wel!
We hebben gehoord hoe je
deze dieren moet verzorgen, wat ze eten en of je
ze moet borstelen. Een dier
heeft dus heel veel aandacht en verzorging nodig.
Met behulp van een filmpje
hebben we een koeienhotel
gezien. Een relaxhuis voor
koeien. Ze lagen op waterbedden en rubbermatrassen, en konden naar de
melkrobot als ze zelf vonden dat ze gemolken wilden worden. Wist je? Met mooie muziek geven
koeien nog meer melk.
Hoe goed kun
je voor je vee
zijn. En we
hebben gezien
wat voor goed
werk de mensen van de
dierenambulance doen. Als
laatste hebben

we een dier op onze handpalmen getekend voor
aandacht voor de vergeten dieren bijvoorbeeld de
legbatterijkippen, varkensmesterijen of ander soort
opfokbedrijven. Onderstaande foto is te zien op de
site van de dierenbescherming (Kids for animals).

Kleine en grote gevleugelde vrienden
Dat is het fascinerende onderwerp op 11 november. Het is een presentatie van Gerard Schouten
die de vele gevleugelde vrienden met prachtige
foto`s zal toelichten op een leuke, leerzame en
vooral ook gezellige manier. Zogezegd op z`n Tongers, maar dan door een Nuenenaar.
De avond begint om 20.00 uur en eindigt ongeveer
om 22.00 uur. De zaal is om 19.30 uur open. We
vragen een entree van €3,00 inclusief een kop koffie of thee. Ik hoop velen van u te mogen begroeten.
Bijzondere Natuurmomenten Tongelre
Heeft u ook wel eens iets speciaals gezien in uw
tuin of in het bos en denkt u WAUW! Dat is mooi
zeg: had ik nu maar een fototoestel!
Als je dan toevallig wél een camera bij de hand
hebt, is dat helemaal te gek. U kunt dan uw natuurmoment vastleggen en dat is geweldig.
Sinds kort is de natuurwerkgroep van het Groendomein Wasven/Tongelre een nieuwe rubriek op
de site gestart waar u, als u dat wilt, meer mensen
van uw natuurbeleving kunt laten meegenieten.
De rubriek heet dan ook: Bijzondere Natuurmomenten.
Als u ons een foto toezendt moet deze natuurlijk
wel in Tongelre gemaakt zijn en graag de maand
en het jaar erbij vermelden. We hopen dat ook u,
uw bijzonder natuurmoment in de toekomst naar
ons toezendt. Dan kunnen we er allemaal van genieten. Natuur is zo mooi. U mag de foto zenden
naar: natuurwerkgroep@wasven.nl
De foto`s zijn te vinden op www.wasven.nl onder
de rubriek Natuurwerkgroep.
Namens de natuurwerkgroep,
Kees van Grevenbroek
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Foto’s thema-avond: Jan Wijn

KASTEEL ’T HOF WEER ZICHTBAAR
Althans …
We hebben in het weekeinde van 17, 18 en 19 september o.l.v. stadsarcheoloog Nico Arts de funderingen van het laatste kasteel in het Groendomein blootgelegd. Daarbij is ook een stukje gevonden van een
voorgaand gebouw dat minstens 200 jaar ouder was met een oude waterput.
Kasteel ’t Hof heeft maar een kleine 60 jaar daar gestaan; van 1873 tot 1930. De funderingen liggen nu
te wachten tot we de contouren goed in kaart hebben gebracht en dan verdwijnen ze weer. Maar … “het
kasteel” zal zichtbaar blijven in de vorm van hagen die we boven de oorspronkelijke muren gaan planten
en die een mooie speelplaats gaan vormen voor de jeugd.
Voorlopig kan tot eind oktober bekeken worden hoe de funderingen er bij liggen.

De funderingen met links de gevonden put

De gevonden put
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Sint Catharinagilde Tongelre
Kermisschieten 2009 was een succes!
Zondag 27 september 2009 vond voor de derde maal de
strijd om de titel van Kermiskoning Tongelre plaats. Hieraan konden alle inwoners van Tongelre deelnemen. De
vorige jaren ging het wat moeizaam wat de belangstelling
betreft, maar dit jaar hadden zich zeven inwoners aangemeld die deze titel wel eens op hun naam wilden hebben.
De strijd was vlug beslist, want de vogel viel al bij het
achttiende schot naar beneden, gelost door Tonny van
den Boomen. Hij mag zich de komende twee jaar Kermiskoning van Tongelre noemen, want het volgend jaar,
2010, zal er geen Kermiskoning geschoten worden. Want
dan vindt het échte driejaarlijkse koningschieten plaats,
waarin Koos van den Berge zijn titel mag verdedigen.
Kermiskoning van het gilde zelf werd dit jaar regerend
deken, Peter van Kuijen.
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HERINNERING

Op zaterdag 7 november om 19.00 uur wordt er door het “oude” jongerenkoor in het kader
van een reünie een dienst gehouden in de St. Martinuskerk.
Dit jongerenkoor heeft in de jaren 70 om de 2 weken jongerenvieringen verzorgd.
Oud-kapelaan Leo Le Large is de voorganger in deze dienst welke in het teken zal staan van:
“VERBONDENHEID”.
Uiteraard zullen alle “gouwe ouwe” ten gehore worden gebracht. Hoewel de meeste nummers
nog steeds in het geheugen gegrift zitten, worden er toch twee repetities ingelast om
optimaal voor de dag te komen.
Een van de leden heeft een speciale band met Malawi. Vanuit deze verbondenheid
zal er in deze dienst een collecte plaatsvinden voor steun aan een ziekenhuis aldaar.
Namens alle oud-leden nodigen wij u uit voor dit nostalgische gebeuren.
Deze kans krijgt u nooit meer.
Tot 7 november.
Marlo Gielissen, Ood Brans, Marcel van Liempt en Huub de Graaff.

O . K . E . K ON I J N E N S H O W
Van 20 tot en met 22 november zal wederom de jaarlijkse open tentoonstelling worden gehouden van Onze Konijnen Eindhoven. De show wordt gehouden in
het Henriette Roelantshuis aan de Keldermansstraat
te Eindhoven. Naar deze show kunnen ook leden van
andere konijnenverenigingen hun dieren inbrengen.
Op 20 november worden de dieren door drie erkende
keurmeesters gekeurd en zal de kampioen worden
aangewezen. In totaal zullen er een 200 tot 300 konijnen te bezichtigen zijn, kleine en grote rassen en
vele kleurslagen.
U bent van harte welkom op:
• vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur;
• zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur;
• zondag van 11.00 tot 16.30 uur.

De entree is gratis!
Meer informatie? Neemt u dan contact op via nummer: 040-2 816 186.

VLOOIENMARKT
Op zondag 1 november organiseert scouting St. Frans
voor de 43ste keer haar jaarlijkse vlooienmarkt. Deze
markt wordt gehouden op het terrein van de scouting
aan de Vuurvlinderstraat en begint om 12.00 uur.
Er zijn veel én leuke spullen en de entree is gratis.
Hebt u nog spullen voor deze markt dan halen we ze
graag bij u op. Tel: 040-2 816 186.

Scouting St. Frans
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 39

SPILFEEST ’T KARREGAT
Op vrijdag 17 juli jl heeft bij Spilcentrum ’t Karregat een

groots opgezet feest plaatsgevonden. Het plan voor dit feest
is ontstaan op basisschool ’t Karregat. Alle kinderen hebben
daarvoor via een kerstkaartenactie geld ingezameld. Eerst
hebben ze hun eigen kerstkaart ontworpen en vervolgens zijn
daar kaarten van gedrukt. Deze kaarten zijn door de kinderen
zelf verkocht. De bedoeling was om met de opbrengsten van
deze actie een groot eindejaarsfeest te organiseren voor alle
basisschoolkinderen. De andere partners van het Spilcentrum,
Peuterplaza Urkhovenseweg en KoreinKinderplein Urkhovenseweg, vonden dat een heel erg leuk idee en wilden daar ook
graag aan meedoen.

Zo is dus het idee voor een groots feest voor Spilcentrum ’t
Karregat ontstaan, voor alle kinderen van het Spilcentrum.
Maanden van ideeën bedenken, knutselen, organiseren en
veel overleggen zijn daaraan vooraf gegaan. Omdat de organisatie te maken had met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën die aan het feest zouden deelnemen, is gekozen
voor pleinen waar de kinderen konden feesten. Er was een
rood plein voor de kinderen van Peuterplaza en Korein, een
blauw plein voor
de groepen
1 t/m 3 van de
basisschool, een
geel plein voor
de groepen
4 t/m 8 van de
basisschool en
een groen plein
waar alle groepen eten en
drinken konden
krijgen.
In de ochtend, van 9.00 tot 12.00 uur, was het feest alleen
toegankelijk voor de kinderen van het spilcentrum. ’s Middags, van 12.00 tot 16.00 uur, was iedereen welkom op het
feest. Door middel van posters in de buurt en een flyer die in

grote delen van
Tongelre verspreid is, was
aan de buurtbewoners kenbaar
gemaakt dat er
een feest zou
zijn en dat ’s
middags iedereen welkom
was.
Op donderdagavond 16 juli was voor een groep vrijwilligers het Spilfeest
eigenlijk al begonnen. Er werd vast een begin gemaakt met
het opbouwen van de verschillende pleinen. Alle basisschoolgroepen hadden in de klas een spandoek voor het feest gemaakt. Deze waren alvast opgehangen. Het resultaat was een
mooi kleurrijk en vrolijk gezicht. De zwembaden die nodig
waren voor enkele attracties zijn opgezet en gevuld met water, de zeephelling gebouwd, net zoals het podium waar in
het middagprogramma een karaoke show gehouden werd. De
coördinatoren van de verschillende pleinen zijn tevens druk in
de weer geweest om alles wat zij de volgende dag nodig zouden hebben, klaar te zetten, zodat ’s ochtends om 6 uur
meteen zou kunnen worden begonnen met het opbouwen
van hun pleinen. Van 19.00 tot 23.30 uur is er opgebouwd.
Om dit in de gaten te houden, hebben twee van de vrijwilligers de nacht doorgebracht in hun auto’s bij de attracties.
Gelukkig hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan en
kwam alleen een egeltje even een kijkje nemen.
Om een uur of 5 in de ochtend is begonnen met het opbouwen van de pleinen. Een handjevol vrijwilligers was er al op
dat tijdstip. Helaas gooide het weer vanaf een uur of half 7
flink roet in het eten. Het regende pijpenstelen en het donderde en bliksemde ook flink. Al dan niet gehuld in regenkleding is men toch verder gegaan met opbouwen. Rond deze
tijd kwamen ook de verhuurbedrijven met de attracties. Een
draaimolen voor op het rode plein. Een zweefmolen en
springkussen voor op het blauwe plein, en voor het gele plein
een klimtoren, rodeostier, levend tafelvoetbal, skippyslang en
de kantelmuur.
Doordat het zo
flink en lang
heeft geregend,
kon het ochtendprogramma
niet precies om
9.00 uur starten.
Tussen kwart
over acht en
kwart voor negen kwamen de
kinderen naar
school. Ze hebben in de klassen gezeten en
zich vermaakt
tot het moment
daar was dat ze
naar buiten konden. Gelukkig
hield het op met
regenen en konden alle vrijwilli-
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gers snel de pleinen in orde maken, zodat om half 10 alle
kinderen naar buiten konden om te spelen. Het was in een
woord GEWELDIG. De zon brak door, buiten liepen alleen
maar blije kinderen, leerkrachten en vrijwilligers. De ochtend
kon in ieder geval al niet meer kapot.
Rond een uur of 11 is wethouder Fiers nog op bezoek geweest. Zij kwam vertellen dat de gemeente Eindhoven officieel eigenaar is van ‘t Karregat en dat nu niets de renovatie
meer in de weg
staat. Op 1 december 2010
gaat de daadwerkelijke renovatie dan eindelijk beginnen. Na
de toespraak van
Mark van der
Bruggen
(directeur basisschool) gingen
alle kinderen
terug naar hun
klas. Daar werden consumptiebonnen uitgedeeld waar de
kinderen een
portie friet, een
broodje hamburger, een broodje
knakworst of een
portie poffertjes
voor konden krijgen.
Inmiddels waren ook vele ouders, grootouders, vrienden,
bekenden en buurtbewoners gearriveerd. Ook deze konden
eten en drinken op het groene plein. Het was een gezellige
drukte. Alle kinderen mochten nu gebruik maken van alle
attracties. Bij de frietkar was het een drukte van jewelste,
maar ook voor de broodjes en poffertjes stonden wachtrijen.
Overal waar je
keek zag je
lachende kinderen en volwassenen. Te oordelen naar de
drukte op de
verschillende
pleinen, heeft
iedereen het
goed naar zijn/
haar zin gehad.
Om vier uur
was het feest
afgelopen en
gingen alle kinderen met hun
ouders weer
naar huis. Voor
de vrijwilligers
was het nog
niet afgelopen,
alles wat ’s
ochtends vroeg

was opgebouwd, moest
nu weer worden
afgebroken. De
verhuurders

kwamen de attracties weer
ophalen en 5
kwartier later
hadden de vrijwilligers alles
netjes weer opgeruimd. Het
park zag eruit
alsof er die dag
helemaal niets
was gebeurd.
Met een tevreden
gevoel ging iedereen uiteindelijk naar huis.

Zomaar wat getallen die te maken hebben met het
feest:
Oppervlakte evenemententerrein: 9300 m²
Inhoud zwembaden: 16695 liter
Electrisch vermogen: 42500 Watt
Totale kabellengte: 1150 m
Hoogste attractie 7m
Grootste attractie 12*6m
Aantal vrijwilligers en personeel: 120
Aantal deelnemende kinderen 360
Aantal verspreide folders 3000
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ADVENT
ALCOHOLVRIJ
ANNULEREN
ARBEIDSTEMPO
BIJVAL
COUVEUSEKIND
DOORGEWINTERD
DOTATIE
DWERGHERT
EEMSKANAAL
EERST
ENTMES
GEDUW
GITTEN
HALMSTRO
IJSCOWAGENTJE

SNIJBIET
TENNISVELD
TETTEREN
THUISSITUATIE
TIERLANTIJN
TOEBIJTEN
UITGALMEN
UITVOER
VRIJUIT
ZONNETIJD
ZWERVELINGE

IMPROVISATIE
JUNGLE
KERMIT
KOPERDIEPDRUK
MILJOENENDANS
MISVORMDE
MURWEN
MUURSTUT
PELUWOVERTREK
PLOEGENTIJDRIT
PLUIMGRAS
PROEFORDER
REGENKLEED
RIJTIJD
SCHAPENRIB
SITUATIEKAART

De overgebleven letters vormen een NEDERLANDSE CABARETIER
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 november 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.

Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.

Oplossing van vorige maand is:
contrabas
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Karin Louwers
Vuurvlinderstraat 80
De prijs is beschikbaar gesteld door:

FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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