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Wereld 
 
We weten 't allemaal, 't is er een bende 
't is er te eng, en te vijandig en te vol 
het is in hoofdzaak grote rotzooi en ellende 
op onze groene, blauwe, grijze, grauwe bol 
't is haat en nijd, elkaar de pas afsnijden 
en door de steden raast een 'rücksichtslos' geweld 
maar of we vloeken, vechten, vallen, lachen, lijden 
er staan weer altijd boterbloemen in het veld 
er zijn nog immer die momenten van vervoering 
al lijkt dat bolletje ook nòg zo negatief 
tussen de puinhoop schemert altijd de ontroering 
van mensen die nog zachtjes zeggen: 'k heb je lief 
 
Toon Hermans heeft zijn gevoelens altijd treffend kunnen weer-
geven in zijn gedichten. Veel mensen herkennen zichzelf in zijn 
poëzie. Hij kan prachtig schrijven over het alledaagse. Ook met 
dit vers houdt hij ons een spiegel voor. Hij brengt ons tot een 
ogenblik van bezinning. Onze wereld gaat tegenwoordig heel 
snel. Je kunt alle ontwikkelingen nauwelijks bijhouden. Door de 
moderne communicatiemiddelen ben je ieder moment op de 
hoogte van de zaken die zich op onze aardbol afspelen. We zijn 
zo druk met communiceren via gsm, twitteren en bloggen, dat 
we bijna geen tijd vinden om écht bij iemand langs te gaan. De 
koningin refereerde hieraan in haar Kersttoespraak door erop te 
wijzen dat onder meer burenhulp in het gedrang is gekomen. 
Voornamelijk jonge mensen stonden kritisch ten opzichte van de 
uitspraken van de koningin. Zij ervaren de moderne techniek als 
een prima middel om met elkaar in contact te zijn. Het probleem 
is natuurlijk ook dat oudere mensen de turbulente ontwikkelingen 
in onze tijd ternauwernood bij kunnen houden. Toch zie je dat 
het allemaal nog best mee kan vallen.  
In onze eigen Tongelrese gemeenschap zijn er genoeg vonkjes 
die hoop geven. ’t Oude Raadhuis is een ontmoetingsplek waar 
talrijke activiteiten plaatsvinden onder begeleiding van vrijwilli-
gers. De Wasvenboerderij in de Celebeslaan is inmiddels een ver-
trouwde plek waar vele buurtbewoners hun weg naar toe weten 
te vinden. Tongelre doet het zo slecht nog niet. 

WWW. .NL ? 
? 

? ? 
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INGE KEMPERS 

Het was voor mijzelf een schok om te beseffen dat 
het alweer 9 jaar geleden is, dat ik binnen Tongel-
re ben verhuisd van de Merckthoef, vlakbij ‘t Hofke 
naar de Piersonhof in Koudenhoven.  
En ik moet zeggen, het was ook wel een grote 
overgang. 
 
Heel fijn is om het blad ‘Rond ‘t Hofke’ nog steeds 
te ontvangen. En grappig, dat nu ook mensen hier 
in dit deel van Tongelre de wisselpen krijgen. Dus 
heb ik mij laten verleiden om ook maar een stukje 
te schrijven. 
 
We hebben met heel veel plezier gewoond daar in 
de Merckthoef, mede omdat het daar een heel 
kindvriendelijke buurt was; een groen pleintje met 
nieuwbouw tussen de oudere huizen van Tongelre, 
maar ook omdat het lekker dichtbij mijn werk was 
en lekker dichtbij de stad en aangezien ik een ver-
woed shopper ben kwam dat goed uit. Het ligt wel 
aan het spoor maar daar hadden we geen proble-
men mee.  
Wij zijn daar in 1980 vlak na de geboorte van onze 
dochter Sanne komen wonen. Dus als eerste be-
woners.  
  
Tijdens de bouw van het project zijn we regelmatig 
gaan kijken en het leuke daarvan was degenen te 
ontmoeten, die daar ook een woning hadden ge-
kocht. Zo kwam je er langzaam achter wie je bu-
ren waren en waar iedereen vandaan kwam. 
Veel echte Tongelrese mensen, maar ook wel uit  

 
 
andere regio’s. 
Een heel gemêleerd gezelschap dus, maar vanwe-
ge de starterswoningen bijna iedereen in dezelfde 
leeftijdscategorie en de meesten met net een kind 
of een kind op komst. 
Het heeft me zeer verbaasd hoeveel kinderen daar 
in korte tijd zijn geboren, zeer vruchtbare grond! 
Ook zelf zijn wij daar debet aan geweest, want in 
1983 is onze zoon Bram geboren. 
 
Onze kinderen hebben daar een fantastische kin-
dertijd gehad. Altijd vriendjes en vriendinnetjes 
om zich heen en natuurlijk een doodlopende straat 
waar geen doorgaand verkeer kwam. Veel groen 
een zandbak en bankjes voor de ouders, dus ge-
noeg sociaal contact. 

Inmiddels hadden we ook een hond aangeschaft, 
die ook meedeed aan het sociale gebeuren. 
 
Met de buren ging het prima over en weer, we 
hadden zelfs een vaste babyfoonaansluiting, die 
zich op een gegeven moment wel tot 5 huizen uit 
was gebreid. 
De kunst was om elk huiltje en elk geluidje van het 
juiste kind te onderscheiden, en ook het zuchtje 
van de buurman wanneer hij met een drankje te-
veel de babyfoon vergat uit te zetten. 
 
Ja, dat was de tijd rond ‘t Hofke. 
Toen onze zoon ernstig ziek werd, was het prettig 
dat we iedereen kenden in de straat en de hele 
buurt heeft ons goed gesteund in die tijd.  
Desalniettemin vonden we het tijd worden om een 
ander stekje te gaan zoeken. Het heeft ons veel 

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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moeite gekost om daar uiteindelijk weg te gaan, 
tenslotte hebben we daar 21 jaar gewoond. 
Op een bepaald moment vonden we ons huis niet 
meer de potentie hebben die wij belangrijk von-
den. We wilden uitbouwen, wat moeilijk was met 
een tussenwoning, en ook een garage zou wense-
lijk zijn.  
Ook de treinen maakten in onze (waarschijnlijk 
steeds ouder wordende) gedachten meer herrie 
dan vroeger. 
We zijn rond gaan toeren en vonden onze huidige 
woning. Er hoefde niet veel aan te gebeuren,we 
konden er zo intrekken. En lekker nog dichtbij ons 
oude buurtje zodat onze kinderen nog goed bereik-
baar waren voor hun vrienden. 
Heerlijk vlak bij het bos, dus geweldig voor de 
hond. En dichtbij mijn werk in het MMC. 
 
Ik kende al wel een paar gezellige mensen uit de 
wijk via een tennisvriendin en buiten onze naaste 
buren ben ik via de wandelingen met Boef, de 
hond, in contact gekomen met buurtbewoners, ook 
hondenbezitters, dus niet verkeerd. 

Het Koudenhovense bos is een openbaring voor 
mij geworden, vooral toen ik voor het eerst reeën 
heb gezien. Ik ging er echt voor wandelen. Op een 
gegeven moment wist ik precies waar en wanneer 
de reetjes te vinden waren. Het was elke keer een 
spannende gebeurtenis om soms wel een stuk of 
zeven van deze dieren vlakbij een woonwijk te zien 
verschijnen. 
 

Nergens zo mooi als in het bos zijn de wisselingen 
van de seizoenen te beleven. 
Zowel vogels als planten, ik heb nu meer kennis 

van de natuur dan tevoren en weet nu bijvoorbeeld 
hoe een bonte specht eruit ziet en waar ik tamme 
kastanjes kan vinden. Het is een oase van rust. 
Inmiddels wonen mijn echtgenoot en ik alleen in 
ons huis, we hebben de keuken uitgebouwd en het 
is geweldig, tijdens feestjes is iedereen daar te 
vinden. We vinden het leuk om met een stel vrien-
den te kokkerellen. 
Heerlijk al die ruimte, ik maak nogal veel rommel 
dus dan is al die ruimte niet overbodig.  
 
Onze dochter heeft met haar vriend een oud huisje 
gekocht in Utrecht en werkt in Amsterdam. 
Onze zoon gaat gelukkig heel goed. Hij is afgestu-
deerd en heeft een vriendin, die hij al kent uit de 
Merckthoeftijd en heeft een baan in Eindhoven. 
Onze hond is helaas dit jaar overleden, ik mis het 
wandelen heel erg. Af en toe mag ik wandelen met 
hondjes uit de wijk hier, dat maakt veel goed. 
 
Ook ben ik nu bestuurslid van wijkvereniging Kou-
denhoven, en zo heb je heel gauw een gezellige 
kennissenkring opgebouwd in de buurt. 
 
Mijn nieuwe hobby is beeldhouwen en daar ga ik 
een keer per jaar een weekje voor naar Frankrijk. 
Daar kan ik nog een heleboel over vertellen, maar 
dat wordt teveel voor de wisselpen, ik geef de pen 
over aan Desiree van Lieshout. 
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EEN TIJDPERK WORDT AFGESLOTEN 
 
Het is 2002 als de Gemeentelijke Oorkonde voor 25 jaar vrijwilligersschap, tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst in ’t Oude Raadhuis, wordt uitgereikt aan: 
 

 
Cees Mous 

 
Een terugblik op welgeteld 33 jaar actief zijn! 
In de tijd dat Buurtwerk Eindhoven (BWE) hier nog de scep-
ter zwaaide, zette Cees zich in om scholieren bij te staan in 
huiswerkbegeleiding. 
In de laatste jaren van BWE richtte men de Wijkcentrumraad 
(WCR) op als een vertegenwoordiging van de buurt die een 
adviserende functie had voor de professionals van BWE.  
Het was haast vanzelfsprekend dat Cees, toen inderdaad nog 
bewoner van onze wijk Tongelre, ook toetrad tot die WCR. 
Cees vond het belangrijk om namens de wijk inspraak te 
hebben. 
En even vanzelfsprekend was het, dat hij lid werd van het 
vrijwilligersbestuur dat in 1987 het reilen en  zeilen van ’t 
Oude Raadhuis ter hand nam, toen BWE besloot zich uit onze 
wijk terug te trekken. 
Cees verhuisde naar Nuenen, maar hij bleef met zijn hart in 
ons wijkcentrum en daarmee ook lid van het vrijwilligersbe-
stuur. 
Het duurde niet zo lang voor hij de functie van tweede pen-
ningmeester in handen kreeg en onze toenmalige penning-
meester Wim Dielesen in raad en daad terzijde ging staan.  
En toen Wim ons ontviel, was het ook weer een vanzelfspre-
kendheid dat Cees de functie van eerste penningmeester 
ging vervullen. 
 
Vanzelfsprekend. Dat is een woord dat helemaal bij Cees past. Geen poespas, geen kunstjes, gewoon 
vanzelfsprekend. De dingen doen, die moeten worden gedaan en er verder geen praat over maken. 
Het bijhouden van de boeken op zijn eigen computer, het uitschrijven van rekeningen, van berichten 
over financiële aanpassingen en dat soort zaken vindt vrijwel geruisloos plaats.  
Het maken van de begrotingen, de kwartaaloverzichten en de jaaroverzichten van de financiën, de ver-
gelijkingscijfers met de voorgaande jaren om de ontwikkelingen in beeld te houden, ze vloeien zomaar 
voort uit de wijze waarop hij de financiën beheert: zorgvuldig en overzichtelijk zoals het een goed pen-
ningmeester betaamt. 
De jaarlijkse kascontroles zijn voor de steeds wisselende commissies min of meer een feest om mee te 
maken: alles volledig overzichtelijk en inzichtelijk en gepresenteerd op een meer dan aimabele wijze. 
 
Een goed penningmeester; dat was hij tot hij door ziekte gedwongen per 1 januari j.l. afscheid heeft 
moeten nemen van de functie die gewoon, ja vanzelfsprekend, bij hem paste. 
Een bestuur zonder Cees, het is haast niet voor te stellen. 
Maar het zal wel moeten. 
 
We hopen dat Cees, met Ida en zijn dochters en kleinkinderen, nog een tijd mag genieten van zijn gezin, 
van zijn directe omgeving en van het feit dat hij als penningmeester een opvolgster heeft gekregen die 
ervoor zal zorgen dat de financiële zaken van het wijkcentrum op eenzelfde zorgvuldige wijze zullen wor-
den bijgehouden als hij deed. We zijn er zeker van dat hij het in de gaten zal blijven houden, zolang als 
hij kan. 
En wij hopen dat dat nog lang zal zijn. 
 
Cees, bedankt voor alles, voor de momenten dat je er stond en een voorbeeld was in je helderheid van 
zaken maar zeker ook met je zeer eigen, persoonlijke, soms wat cynische humor. 
Dat je bij ons welkom blijft is vanzelfsprekend. En natuurlijk zijn we jouw vrouw Ida ook heel veel dank 
verschuldigd. 
 
Bestuur ‘t Oude Raadhuis. 
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Je wordt `s morgens wakker en kijkt slaperig door 
het raam naar buiten. 
WOW! Dat is mooi, het heeft gesneeuwd. Een 
prachtige witte deken heeft je tuin, de straat en, 
bij wijze van spreken, heel de wereld veranderd in 
een betoverend plaatje. Je woont plotseling in een  
kerstkaart. 
Alle lawaai wordt meteen door de witte sneeuw-
laag geabsorbeerd. 
Als je in een sneeuwlandschap gaat wandelen be-
leef je de natuur heel anders dan normaal. 
Het is stil, het is zelfs romantisch en je ziet sporen 
van vogels en andere dieren in de verse sneeuw, 
die op zoek naar voedsel zijn geweest. En in barre 
tijden hebben de dieren het best moeilijk. Onder 
de laag sneeuw zit immers het eten en dat is een 
stuk moeilijker te bereiken. 

Als je bedenkt dat bijvoorbeeld de Karpendonkse 
Plas of de Kleine Dommel is dicht gevroren, zijn 
het natuurlijk de watervogels die het moeilijker 
krijgen, vooral als ze van vis leven. Denk aan het 
ijsvogeltje. Hij heet dan wel ijsvogel, maar ijs is 
voor deze kleine visser fataal. Hij zal verhongeren 
als hij niet de open wateren gaat opzoeken. In 
onze tuinen voeren we de vogels en dat is wel 
leuk om te zien. Zij zullen het wel redden, wees 
maar niet bang. 
Maar, als de sneeuw na een paar dagen gaat dooi-
en, is het toch wel even schrikken! 
Langzaam verandert het mooie stille witte in een 
grauwe wereld. Het zwerfafval begint weer werke-
lijkheid te worden. Vanalles komt te voorschijn, 
heel triest wat er allemaal zomaar wordt wegge-
gooid zonder er bij na te denken. Hoe lang gaat 
dit nog door? 
Jullie, lezers van de natuurwijzer, zijn verstandige 
mensen, maar hoe we de anderen kunnen berei-
ken met de boodschap van een schonere wereld, 
blijft een uitdaging. 
Het moet ook bij hen tussen de oren gaan zitten, 
dat is een ding wat zeker is. Een schone leefom-
geving is zo belangrijk, niet alleen voor mensen, 
ook voor dieren. 
 
Met een schonere groengroet, 
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Tuintip voor januari: fruitbomen snoeien 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Fruitbomen in de tuin hebben naast hun sierwaarde 
ook het doel om vruchten te dragen. Door regelmatig 
te snoeien kan de gewenste vorm worden bereikt en 
een maximale vruchtopbrengst. De wintermaanden zijn 
hiervoor een geschikte tijd, maar het kan zelfs al vanaf 
november tot en met maart. 
 
Bij jonge bomen is het vormen van de boom belangrijk. 
Het snoeien moet zodanig gebeuren dat uiteindelijk 
een aantal hoofdtakken (gesteltakken) de kroon van de 
boom gaan vormen. Deze gesteltakken moeten ver-
spreid over de stam staan waardoor de kroon een open 
structuur krijgt. Aan deze gesteltakken vormen zich 
vruchttakken. Fruitbomen maken verschillende soorten 
twijgen, de zogenaamde kortloten en langloten. Een 
kortlot is een kort dik takje waarop de bloemknoppen 
zitten en de boom dus vrucht gaat dragen. Een langlot 
is een lange dunne twijg die alleen bladknoppen heeft. 
De kortloten worden ongemoeid gelaten, de langloten 
worden altijd gesnoeid. Bij jonge bomen zijn er nog 
weinig kortloten te vinden. Naarmate de boom ouder 
wordt, worden dit er meer.  
 
Bij volgroeide bomen is het nodig om onderhoudssnoei 
toe te passen. Dit heeft als doel om dode en gescheur-
de takken te verwijderen, te steil groeiende of kruisen-
de loten weg te snoeien en opslag aan de stam te ver-
wijderen. De vruchtzetting wordt bevorderd door alle 
vertikaal groeiende twijgen te verwijderen.  
 
Naast de genoemde snoeiregels zijn er nog veel speci-
fieke manieren van onderhoudssnoei bekend. Hiervoor 
kunt u het beste een naslagwerk raadplegen. Snoei dan 
de eerste jaren met het boek in de hand, na enkele 
keren heeft u het waarschijnlijk onder de knie.  
 
Tot slot is het handig om in deze periode ook te denken 
aan het bestrijden van plaaginsecten. De overwinte-
ringsstadia van bijvoorbeeld luizen kunnen in de winter 
uitstekend bestreden worden met VBC Ultra, een na-
tuurlijke insectenbestrijder. 

Foto: Femke Soontiëns 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt sinds 24 
oktober gehouden in het nieuwe restaurant. Het aan-
grenzende stiltecentrum is dagelijks geopend en voor 
iedereen bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof. 
U kunt daar een kaarsje opsteken voor Maria, de moeder 
Gods. Ook kunt u de ruimte gebruiken voor een gebed. 
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur een 
ochtenddienst met aansluitend een communiedienst. 
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering in 
de zaal van het restaurant. U kunt gewoon aan de tafels 
blijven zitten, maar er is wel het verzoek om de stoel 
een kwartslag te draaien, zodat de voorganger bij het 
uitreiken van de communie voldoende ruimte heeft. 
 
Zondag 24 januari wordt in de Antoniuskerk om 15 uur 
het doopdankfeest gehouden. 
 
Woensdag 17 februari is het aswoensdag, het begin van 
de Vasten. In zowel de Antoniuskerk als in de Martinus-
kerk is om 19.00 uur een viering. 
 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehou-
den ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoe-
ting in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
Overledenen: 
Riek Helsdingen-Megens, 81 jr., Gasthuisstraat 
Willy Kuijpers, 76 jr., Gen. Cronjestraat  
Betsie Stuiver-van de Moosdijk, 45jr., Memlinckstraat 
Marietje Meulendijk-Bagen, 86 jr., Kempensebaan 
 
Dopen: 
Lucas Mertens 
Lars Pennings 
Bente Vermeer  
 
Levende verhalen - Opnieuw beginnen 
Bijbelverhalen kunnen voor mensen gaan leven op het 
moment dat zij hun eigen leven erin weerspiegeld zien. 
Op die manier ook kunnen bijbelverhalen zin geven aan 
ons leven, omdat ze richting geven en uitzicht bieden.  

Wilt u zich verdiepen in de verhalen uit de bijbel en dit 
ervaren en bespreken met medestanders?  Dan is dit uw 
kans. 
Onze parochie start in januari weer met Opnieuw Begin-
nen; een nieuwe reeks van 6 bijeenkomsten. Het doel 
van deze samenkomsten is met elkaar in gesprek te 
gaan over de betekenis van bijbelverhalen voor het le-
ven van vandaag.  
In deze cursus staan we stil bij de vraag hoe evangelie-
verhalen tot ‘levende verhalen’ kunnen worden als we ze 
leggen langs concrete levenservaringen als verwonde-
ring, vervreemding, verbondenheid, afscheid, vertrou-
wen en verlangen naar heelheid.  
De bijeenkomsten worden op de volgende data gehou-
den:  
12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart en 
vinden plaats in de bovenzaal van de Antoniuskerk aan 
de Fazantlaan, van 20-22 uur.  
Laat even weten of je meedoet; aanmelden kan bij het 
parochiecentrum, tel. 2811324. 
Of via mail: kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Kaya van Heiningen, ( 040 – 281 13 24) of  
parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Gezinsviering  
In het nieuwe jaar worden ook de gezinsvieringen ver-
nieuwd: een spiegelverhaal neemt de plaats van de eer-
ste lezing (dit keer het verhaal over de Lispeltuut) en in 
plaats van de overweging is er een gesprek met de kin-
deren.  
De viering is om 11.00 uur in de Martinuskerk aan ‘t 
Hofke.  
Geef even door als je dochter of zoon een stukje wil le-
zen!  
Na afloop krijgen de communicanten weer een deel van 
hun map. Dit deel gaat over de doop.  
 
Doopdankfeest  
Op zondag 24 januari is het doopdankfeest van 15.00-
16.00 uur in de Antoniuskerk. 
Dit is een feestelijke viering voor alle kinderen die het 
afgelopen jaar gedoopt zijn, maar natuurlijk ook voor 
alle andere peuters en kleuters. Het feest is helemaal op 
de kleintjes afgestemd; we zingen en spelen en luisteren 
naar het verhaal van Noach. Er is ook een grote boot 
met heel veel (knuffel)dieren.  
 
Het schelpje, waarmee de kinderen zijn gedoopt, wordt 
op het einde van de viering aan de ouders overhandigd. 
Na afloop van de viering is er nog gelegenheid voor een 
praatje met een kopje koffie of thee en voor de kinderen 
een glaasje limonade.  
Op de boekentafel liggen verschillende materialen voor 
kinderen klaar om eens in te kijken. 
 
 
Eerste communie  
Tot nu toe hebben 18 kinderen zich aangemeld voor hun 
eerste communie.  
  

Parochiecentrum Tongelre 
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl 
 

Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur 

Normale 
diensten 

Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 

Antonius Martinus 

Eucharistievie-
ring of woord- en 
communiedienst  

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed 
met communie-
dienst 

09.00 uur 
(in stilte-
centrum) 

  

10 

Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en stelt u prijs 
een persoonlijk contact of bezoek aan huis van iemand 
van de parochie op prijs?  
Bel of mail dan naar het 
parochiecentrum Tongelre: 
040 – 281 13 24 of  
parochietongelre@onsneteindhoven.nl  
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

MEERKOLLAAN 3., TEL. 040-211 96 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jozua Gemeente Eindhoven 
Voorganger: J.J.Swinkels 
Telefoon: 040-2816645 
E-mail: pastorswinkels@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 ‘t Oude Raadhuis. 
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. 
U bent van harte welkom! 
 
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond. 
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze 
wijk, onze stad, ons land en andere zaken. 
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven 
Aanvang: 20.00 uur. 

dag datum voorganger 

Zondag 24 jan Ds. Boekenstijn 

Zondag 31 jan Ds. Speelman 

Zondag 7 feb Ds. Van Sluijs 

Zondag 14 feb Ds. Van Pijkeren 

Zondag 21 feb Ds. Mondt 
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Column Pastor Willem Brok 
 
Een klein bedankje bij de Kerst Inn in de Antoniuskerk 
26 december 
 
Zomaar tijd geven 
 
Ik was ontroerd 
26 december was het 
In de middag 
Drie volwassen meiden 
en hun broer 
Moeder ook 
 
Zingend 
Zich helemaal geven 
voor een handjevol 
oudere mensen 
die anders 
alleen waren geweest 
vandaag. 
 
Met zoveel passie 
die viool 
dat lied 
cello en piano 
Afwisselend 
raakten ze 
alle snaren in mij 
 
Ontroerd was ik 
het maakte ons even 
zo jong van binnen 
Dankjewel 
voor een gouden randje 
aan deze Kerst 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur. 

AGENDA JANUARI / FEBRUARI PAROCHIECENTRUM TONGELRE 

24 januari Gezinsviering 11.00 uur Martinuskerk 

24 januari Doopdankfeest 15.00 uur Antoniuskerk 

26 januari Opnieuw Beginnen – 20.00-22.00 uur bovenzaal Antoniuskerk 

7 februari Gezinsviering 9.30 uur Antoniuskerk 

8 februari Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00 uur zijzaal Antoniuskerk 

9 februari Opnieuw Beginnen 20.00-22.00 uur bovenzaal Antoniuskerk 

11 februari Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00 uur Martinuskerk 

23 februari Opnieuw Beginnen 20.00-22.00 uur bovenzaal Antoniuskerk 

24 januari Parochievergadering 20.00-22.00 uur zijzaal Antoniuskerk 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

 Elke dinsdagavond 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
 
Entree € 1,00 
 
 Elke woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 
 Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00—11.30 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len: 1x per 2 weken 
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint 
om 14.00 uur. 

⌚ Dinsdagmorgen 

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

⌚ Woensdagmorgen 

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 

⌚ Woensdagmiddag 

Biljarten en kaarten van 13.30  -  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 zondagmiddag 

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
 
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
…. buurten.  
 

⌚ Nieuw: elke maandagmiddag 

Koffie/thee - praatmiddag voor vrouwen van 13.30-
15.00 uur 

www.ouderaadhuis.dse.nl 

 
 
 
 

IN DE SCHIJNWERPER 
 

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS 
 

heeft, naast het bestuur, inmiddels 17 werkgroe-
pen. Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen 
taak binnen de activiteiten die er worden georga-
niseerd. Het bestuur heeft ervaren, dat er on-
danks alle publiciteit, nog steeds mensen zijn in 
ons oude Tongelre die niet weten wat er zoal in 
en om het wijkcentrum, het buurthuis voor de-
ze 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 werk-
groepen extra te belichten. 

 
SMS/LEEFBAARHEID 

 
Allang voordat de afkorting SMS in het telefoon-
verkeer in zwang raakte, hanteerden wij de afkor-
ting voor de termen Sociaal Maatschappelijke Si-
tuatie. 
Daarvoor functioneerde en functioneert de Werk-
groep; met ter verduidelijking de toevoeging: 
leefbaarheid. Want om die leefbaarheid gaat het. 
De werkgroep zet zich daarvoor in in de meest 
brede zin van het woord: verbetering van de leef-
baarheid van de wijk en voor de wijkbewoners. 
Toen met de activiteiten werd begonnen werd er 
vooral naar gestreefd om de mensen in de buur-
ten zelf te activeren als buurtcontactpersoon en 
tot het vormen van een bewonersgroep die zich 
inzet voor de belangen van de eigen buurt. Gaan-
deweg groeide het aantal buurtgroeperingen en 
nam het belang van de buurtcontactpersonen af. 
 
Als taken voor de werkgroep werd gekozen om 
vooral de buurtoverstijgende problematiek van de 
leefbaarheid in kaart te brengen, oplossingen te 
bedenken en deze in het overleg met gemeente, 
politie en welzijnswerk aan de orde te stellen. 
Concreet zijn er heel veel zaken aangepakt en ook 
gerealiseerd. 
 
Ondertussen blijft de werkgroep in contact met de 
bewonersgroepen en de bovengenoemde instan-
ties. Dit heeft ondermeer als doel om de zaken die 
nog knellen aan de orde te stellen en opgelost te 
krijgen en om daar waar nodig, signalen af te ge-
ven dat er ongewenste ontwikkelingen plaatsvin-
den. 
Iedere wijkbewoner die in actie wil komen roepen 
wij graag op om dat te doen in het kader van de 
buurtgroepering. Als die er niet is zijn wij graag 
bereid om bij te springen als zaken niet in een 
rechtstreeks overleg met instanties kunnen wor-
den opgelost. 
 

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?  
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur. 
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Voordelige rijbewijskeuring ouderen 
 
In ons wijkcentrum ’t Oude Raadhuis kunnen 70-
plussers voordelig gekeurd worden voor de verlen-
ging van hun rijbewijs. 
U bent elke eerste maandagmiddag van de 
maand welkom. 
De kosten zijn € 30,00 in plaats van normaal  
€ 76,60. 
Voor de keuring is nodig: een ‘Eigen Verklaring 
formulier’ (verkrijgbaar bij het gemeentehuis), een 
klein flesje urine, een recent overzicht van de ge-
bruikte medicijnen, de bril die in de auto gedragen 
wordt en uw legitimatiebewijs. 
 
Aanmelden kan via telefoon 040-2811737.  
 

Nieuw 
 

Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen. 
 

Waar? In ’t Oude Raadhuis. 
Wanneer? Elke dinsdagmiddag. 

Hoe laat? Van 13.15 tot 14.45 uur 
 

Komt u ook? 
 

Nieuwjaarsreceptie was een groot succes! 

Ondanks de sneeuw waren er veel buurtbewoners. 
Drie vrijwilligers werden onderscheiden door wet-
houder Mittendorf van de gemeente Eindhoven. 
Jaqueline Spanjers en Bertus de Vries ontvingen 
de Vrijwilligerspenning voor 12 ½ jaar vrijwilligers-
werk en Mia Smits ontving de Oorkonde omdat zij 
zich 25 jaar vrijwillig ingezet heeft en dat allemaal 
voor ons wijkcentrum: ’t Oude Raadhuis. 
 

Noteer de volgende data nog even 
op uw kalender! 

 
21 januari voorlichting pedicure  
18 februari sjoelwedstrijd 
21 februari liederentafel 
18 maart voorlichting notaris 
 

 
 

Kreakids Bedankt!! 
 

De Kreakids hebben dit jaar de kerstkaarten voor ’t 
Oude Raadhuis gemaakt. 
Het resultaat was fantastisch en we hebben veel 
enthousiaste reacties gekregen. 
 
Wat ons betreft voor herhaling vatbaar! 
 
 

KIENEN KIENEN KIENEN 
 
Maak kennis met stuivertjes kienen. € 0,50 per 
ronde,10 rondes, dus maar €5,00 per maand. 
 
Gezellig met mensen uit de buurt. 
Kom, doe gezellig mee! 
Iedere derde woensdag van de maand. 
 
Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.45 uur 
 
Wij zien u graag komen. 
De kiendames 
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HET LORENTZ CASIMIR LYCEUM BESTAAT 
80 JAAR 

 
Het Lorentz Casimir Lyceum aan de Celebeslaan in 
Eindhoven bestaat dit jaar 80 jaar en dat is reden 
voor een feest. Een feest voor leerlingen, mede-
werkers, oud-leerlingen en oud-medewerkers.  

In het schooljaar 2009-2010 wordt dit feest op drie 
manieren gevierd: 

1. Een grote actie voor een goed doel 
Gedurende het hele jaar zullen leerlingen pro-
beren zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 
de ondersteuning van een scholenproject in 
Kenia. Dat gebeurt in samenwerking met Edu-
kans Going Global, een organisatie die allerlei 
onderwijsprojecten in de wereld ondersteunt. 
Het project richt zich op 8 basisscholen in het 
gebied van de Maasai ten zuiden van Nairobi. 
De Maasai is een nomadenvolk. Veel kinderen 
gaan niet naar school vanwege de grote af-
stand, de slechte kwaliteit van de scholen, het 
geringe belang dat ouders in onderwijs stellen, 
het op zeer vroege leeftijd uithuwelijken van 
meisjes. Vincent Rooijers uit 5 vwo gaat na-
mens het Lorentz Casimir Lyceum in de voor-
jaarsvakantie in februari een week met 55 leer-
lingen uit heel Nederland naar Kenia om daarna 
verslag te doen van activiteiten die Edukans 
daar ontplooit. 

In april 2010 wordt de actie afgesloten met een 
Afrikaanse markt. Dan zal bekend zijn hoeveel 
geld de leerlingen ingezameld hebben. 

2. In februari 2010 voeren leerlingen een spette-
rende musical op. Onder leiding van onze mu-
ziekdocent Timo van Verseveld is een groep 
van ongeveer 100 leerlingen bezig met muziek, 
dans, acteren en decor bouwen voor de musical 
‘The Wiz’.  
Er is gekozen voor de musical ‘The Wiz’, een 
eigentijdse bewerking van het boek ‘The Won-
derful Wizard of Oz’ van L. Frank Baum. Deze 
musical is waarschijnlijk nog het best bekend in 
de filmversie uit 1978 met o.a. Diana Ross en 
Michael Jackson. De theaterversie van de musi-
cal dateert al van 1975, liep bijna vier jaar lang 
op Broadway en won maar liefst 7 Tony Awards 
waaronder die van beste musical. Nummers als 
“Ease on down the Road” en “A Brand New 
Day” zijn immens populair geworden. 

3. Een reünie voor alle oud-leerlingen en oud-
medewerkers van zowel het Lorentz Lyceum, 
de Rommert Casimir Havo als het Lorentz Casi-
mir Lyceum. 
Deze reünie zal plaatsvinden op zaterdag 24 
april 2010. Van 13.00 tot 17.00 uurverwachten 
we de oud-leerlingen die examen deden vóór 
1980. Vanaf 19.30 uur zijn de oud-leerlingen 
welkom die eindexamen deden in 1980 of daar-
na. Aanmelden kan via een link op de website 
van de school (www.lcl.nl) of via 
www.lorentzcasimirvrienden.nl. 

Op de website van de school – www.lcl.nl – is 
meer informatie over deze verschillende activitei-
ten te vinden. 

CAMBRIDGE ENGELS IN DE BRUGKLAS VAN HET 
LORENTZ CASIMIR LYCEUM 

 
Steeds meer leerlingen willen gaan studeren aan 
Engelstalige opleidingen in Nederland of in het bui-
tenland. Vaak ambiëren zij een internationale car-
rière. Op het Lorentz Casimir Lyceum neemt het 
talenonderwijs dan ook een belangrijke plaats in 
en we bieden onze leerlingen graag iets extra’s.  
In het schooljaar 2010-2011 wordt gestart met 
versterkt Engels (Cambridge Engels) in de brug-
klassen. Enthousiaste docenten laten de leerlingen 
in 5 uur per week kennismaken met de Engelse 
taal. Er wordt gewerkt met een Engelstalig boek en 
tijdens de lessen wordt door de leraar en de leer-
lingen zoveel mogelijk Engels gesproken. Er wordt 
veel aandacht besteed aan de leesvaardigheid van 
de brugklassers, geluisterd naar verschillende ge-
sprekken; het spreken van Engels wordt geoefend, 
met elkaar maar ook met de docent. 
De mogelijkheid wordt geboden meerdere Cam-
bridge Certificaten te behalen en de leerlingen 
kunnen aan het eind van de middelbare school een 
diploma Engels hebben dat zeer waardevol is wan-
neer zij aan een Engelstalige universiteit willen 
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King’s College Cambridge 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  17 

Het nieuwe jaar is alweer goed begonnen bij het 
Wasven met de snertwandeling en de start van de 
Tongelrese Natuurcursus. En hieronder kunt u le-
zen wat er nog meer is te doen. Ook kijken we nog 
even terug op het Winterfeest van december en 
worden de winnaars van de speurtocht bekend ge-
maakt! 
 
Verslag Winterfeest 
Op zondag 27 december jongstleden vond er bij 
het groendomein Wasven een geweldig Winterfeest 
plaats. Georganiseerd door Groendomein Wasven 
met Gasterij In ’t Ven en bakkerij Tussen de Mo-
lens konden velen genieten van leuke (kinder)
activiteiten. Zo konden de kinderen pinda’s rijgen 
en met een houtbrander aan de slag. Maar ook een 
glazen potje beplakken met papier voor een waxi-
nelichtje en een kerstwens kleuren. Deze kerst-
wens mochten de kinderen met een speciale was-
knijper ophangen in de kerstboom die op het ge-
zellige binnenpleintje stond. Op dit pleintje kon 
men luisteren naar muziek en daarbij heerlijke 
glühwein of warme chocomel drinken, maar ook 
genieten van huisgemaakte snert en een broodje 
zuurkool met worst. En natuurlijk werden er ter 
plekke heerlijke oliebollen gebakken. 
Meer dan 100 kinderen hebben zich deze middag 
ook nog kunnen uitleven bij het sneeuwballen 
gooien, lopen op skies en een spannende speur-
tocht maken. Kijkt u maar naar de foto’s op de site 
van het Groendomein www.wasven.nl 
Gezien de meer dan geweldige opkomst van de 
kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s, ooms en 
tantes kunnen we spreken van een zeer geslaagd 
en gezellig Winterfeest! 
 

Winnaars speurtocht 
Tijdens het Winterfeest op 27 december is ook een 
speurtocht georganiseerd. In eerste instantie was 
het meer een overlevingstocht door problemen zo-

als extreme gladheid op het pad. Gelukkig werd 
het na verloop van tijd minder en kon er makkelijk 
een speurtocht gehouden worden. Het was een 
groot succes en er werd heel leuk meegedaan. De 
bedoeling van de speurtocht was om tijdens een 
route door het Wasvengebied 12 vragen te beant-
woorden. Deze vragen waren op de kinderen ge-
richt en de kinderen waren er dan ook erg enthou-
siast over. Er werd goed meegedaan en waar nodig 
werd er door de ouders geholpen.  
Aan de speurtocht was een prijsvraag verbonden: 
de kinderen konden op het eind de antwoorden 
inleveren. Er zijn 3 winnaars gekozen uit de kinde-
ren die alle vragen goed hadden. De winnaars zijn: 
Anne van Eert, Frank van Summeren en Floris
-Jos van Tuijn. Gefeliciteerd! We hebben geen 
prijzen maar de eeuwige roem van het Wasven is 
voor jullie! 
Aangezien het een groot succes was, zal de speur-
tocht er waarschijnlijk bij een volgend evenement 
weer bij zijn! 
 
Natuurthema avond: Winterslaap, jij ook!? 
Winterslaap is het eerste thema van 2010. Welke 
dieren houden een winterslaap? Wat doen vogels 
in de winter? Houd jij ook een winterslaap? 
Allemaal vragen die aan bod komen op de natuur-
thema-avond van vrijdag 29 januari. 
Het begint om19:00 uur en eindigt om 21:00 uur, 
het wordt weer leuk en gezellig. 
Het is voor iedereen van 6 tot 12 jaar en de entree 
is € 1,50 per kind. 
 
Natuurlijk Tongelre: Vogels in Tongelre 
In Eindhoven leven niet alleen mensen die heel 
veel ruimte nodig hebben, maar ook dieren en vo-
gels: en die krijgen steeds minder plek! Er wordt 
flink gebouwd, het wordt steeds drukker en dit 
gaat ten koste van de groene omgeving. 
Op de Natuurlijk Tongelre avond van 10 februari 
gaan we kijken hoe het met de vogels gesteld is in 
Eindhoven.  
Er worden pogingen gedaan om ze in kaart te 
brengen. Niet alleen bij ons maar in heel de Kem-
pen zijn vogelaars actief daar mee bezig. Veel vo-
gels zijn helaas al verdwenen uit onze omgeving! 
Maar we gaan ze allemaal bekijken en zijn be-
nieuwd of iedereen ze nog herkent. 
De avond in onze boerderij wordt verzorgd door 
Peter Zomer en Kees van Grevenbroek, met mede-
werking van ‘Vogels in de Kempen’ die voor prach-
tige foto`s hebben gezorgd. 
 
De avond in de Wasvenboerderij begint om 20:00 
uur en eindigt om ongeveer 22:00 uur. De entree 
is € 3,00 per persoon, dit is incl. een kop koffie of 
thee. 
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Expositie Joke Visser 
Op de overloop van de Wasvenboerderij vinden 
tentoonstellingen plaats van lokale kunstenaars. 
Tot en met 27 februari kunt u de expositie van 
schilderijen en van keramiek van Joke Visser bekij-
ken. 
Joke is een autodidact die begonnen is met het 
schilderen van bloemen. Vervolgens zijn dieren en 
meer abstracte menselijke figuren in haar kleurig 
oeuvre gekomen en is zij ook met keramiek gaan 
werken. Veelzijdig en fraai zijn de kenmerken van 
haar kunst. 
Van alle aspecten van haar werk zijn op De Over-
loop van de Wasvenboerderij voorbeelden te zien. 
U kunt de expositie bekijken tijdens openingstijden 
van de Gasterij. De expositie loopt tot en met het 
laatste weekeinde van februari. 

Bourgondische Biologische Bierproefavond 
Voor de bierproefavond van donderdag 21 januari 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! Het thema 
van deze bierproefavond is Bourgondisch, Biolo-
gisch en Ambachtelijk. Dat zijn de kenmerken van 
Gasterij in ’t Ven, het restaurant bij het Wasven. 
Het restaurant is van en voor Tongelre en wil 
graag de ’Huiskamer van Tongelre’ worden. En wat 
is er lekkerder in een huiskamer dan biertjes proe-
ven met lekkere hapjes erbij? Dat is precies wat u 
van de Bierproefavond kunt verwachten. Op deze 
avond zal een kenner van de Gulpener Brouwerij u 
uitleg geven over speciale bieren en kunt u deze 
kennis zelf toepassen op vijf verschillende speciale 
biertjes. U gaat dan blind proeven en met een quiz 
testen we de opgedane kennis. 
De bierproefavond is op donderdag 21 januari en 
begint om 19:00 uur (inloop vanaf 18:30 uur). De 
kosten van de avond, inclusief vijf biertjes en hap-
jes van de Gasterij, zijn € 9,50. Er is nog een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar dus meld u snel 
aan via bierproeven@wasven.nl. Leest u dit te laat 
of kunt u de 21e niet? Stuur toch een bericht: bij 

voldoende gegadigden kunnen we nog een avond 
organiseren! 
 
Beneluxfinale First Lego League 
Het groendomein Wasven heeft met NXT Generati-
on een eigen team dat meedoet aan de wedstrijd 
First Lego League. Het afgelopen jaar heeft het 
team hard gewerkt aan de nieuwe opdracht 
‘verplaatsing van planten en dieren (smart move)’. 
En dit was zeer succesvol: NXT Generation is in 
december eerste geworden in de regiofinale en zal 
dit jaar deelnemen aan de Beneluxfinale in Arnhem 
(6 februari). 
Het team kreeg de prijs voor hun voorstel voor een 
ecotunnel onder de Eisenhowerlaan. Daarmee 
wordt het probleem van verplaatsing van de dieren 
van het Groendomein opgelost. Die hebben im-
mers moeilijk contact met de omgeving, ingesloten 
als ze zijn tussen drukke wegen, een spoorlijn en 
een woonwijk. 
Niet alleen heeft het team de regiofinale gewon-
nen, ook de presentatie op het stadhuis maakte 
wethouder Mary Fiers helemaal enthousiast. Gede-
puteerde Onno Hoes was onder de indruk en heeft 
het team uitgedaagd: als het team kan aantonen 
dat de kamsalamander voorkomt in ons Wasven 
zorgt de provincie voor de realisatie van de eco-
tunnel onder de Eisenhowerlaan! 

Oesteravond 
Op 24 februari organiseert Gasterij In ’t Ven sa-
men met Schmidt Zeevis een oesteravond. Heeft u 
altijd al eens oesters willen proeven maar het toch 
nooit gedaan? Of bent u een echte liefhebber en 
wilt u wel eens wat meer informatie over oesters 
hebben? Kom dan naar de oesteravond van Gaste-
rij In ‘t Ven. Een deskundige van Schmidt Zeevis 
zal u niet alleen de oesters laten proeven, maar 
ook een toelichting geven op de kweek, de her-
komst, de groei enzovoort. Wist u bijvoorbeeld dat 
een oester van geslacht wisselt? En kent u de ma-
ten waarin de grootte van de oester wordt uitge-
drukt? Na deze avond weet u het allemaal! 
De avond begint om 19:00 uur. De kosten bedra-
gen €15,00 per persoon. Aanmelden kan via oes-
teravond@wasven.nl.  
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HAVO AUGUSTINIANUM ÉÉN VAN DE BESTE 
VAN NEDERLAND 

 
In het jaarlijkse onderzoek naar prestaties van 
scholen in heel Nederland van dagblad Trouw dat 
op 12 december werd gepubliceerd, komt de havo-
afdeling van het Augustinianum uit Eindhoven als 
één van de beste uit de bus. Uit het kwaliteitson-
derzoek blijkt dat de school uitzonderlijk hoog 
scoort op de onderzochte punten. 
 
Trouw maakt dit jaar voor het eerst gebruik van 
een nieuwe manier om de prestaties van scholen 
te meten. Die methode is ontwikkeld door Jaap 
Dronkers, hoogleraar in Maastricht. De prestaties 
van de geslaagde leerlingen in de kernvakken 
(wiskunde, Nederlands en Engels) van het schrifte-
lijk eindexamen staan centraal in zijn oordeel of 
een school kwaliteit levert. Door naar die cijfers te 
kijken, wordt duidelijk wat het diploma van een 
school nou eigenlijk waard is. 
 
De havoafdeling van het Augustinianum scoort ge-
middeld het cijfer 7 of hoger op de genoemde 
kernvakken. De verklaring hiervoor is volgens de 
onderzoekers af te leiden uit de kwaliteit van het 
onderwijs: de goede score heeft namelijk niets te 
maken met het niveau van leerlingen bij binnen-
komst maar met de manier waarop de school het 
onderwijs vorm geeft en daarmee de leerlingen 
laat presteren. Naast het Augustinianum is er maar 
één havoschool in Nederland die dit niveau ook 
haalt. 
 
Uiteraard is het Augustinianum blij met deze goede 
resultaten. Om de uitzonderlijke prestatie te vieren 
mochten alle havoleerlingen op 16 december naar 
de bioscoop. Samen keken ze in Pathé naar de 
kerstfilm A Christmas Carol.  

 
 
 
 
 

‘T KARREGAT IN DE TOEKOMST. 
 
In twee bijeenkomsten is druk nagedacht over de 
toekomst van het Karregat. Iedereen die iets wil 
(blijven) doen in het Karregat was daarvoor uitge-
nodigd: van de school tot de kinderopvang en van 
Dukino tot de biljarters. Samen hebben we geke-
ken hoe we het Karregat willen gaan gebruiken: 

wat voor activiteiten moeten er komen, welke 
ruimtes hebben we dan nodig, kunnen we ruimtes 
van elkaar gebruiken? Duidelijk werd in ieder geval 
dat er behoefte is aan een centrale ontmoetings-
ruimte, liefst met horeca. We verwachten dat we 
met alle betrokkenen in januari 2010 een interven-
tieovereenkomst kunnen tekenen. Gezamenlijk 
maken we een Programma Van Eisen. 
 

 
LAAT ANDEREN WETEN  

WAAROM UW BUURT TOP IS 
 
Met bijvoorbeeld multinationals als Philips, DAF en 
ASML, maar ook een High Tech Campus en een 
technische universiteit in onze regio, is Eindhoven 
niet alleen aantrekkelijk voor haar inwoners, maar 
ook voor mensen uit de rest van de wereld. 

Studenten, toeristen, werknemers, investeerders 
van heinde en verre strijken hier neer om hier kor-
te of langere tijd door te brengen en dragen bij 
aan een stukje economie, een stukje welvaart van 
onze stad. Het is dus van belang dat die groepen 
Eindhoven weten te vinden en een positief beeld 
weten te ontwikkelen over de mogelijkheden die 
onze stad kan bieden.  
Bij het oriënteren en het verkrijgen van eerste in-
drukken is het internet niet meer weg te denken. 
Het begint steeds vaker bij het intypen van enkele 
trefwoorden in zoekmachines als Google. Op die 
manier wordt SamenBuurten.nl ook vaak gevon-
den en we zouden het aardig vinden als we die 
groepen beter kunnen informeren over Eindhoven, 
maar dan op buurtniveau. 

Onze vraag aan u is dan ook: kunt u ons voorzien 
van een wervend stukje tekst over uw buurt? 
Eventueel aangevuld met foto’s (of adressen van 
locaties waar wij foto’s zouden kunnen maken). 
Wat is er te doen (voor kinderen), wat zijn de re-
creatiemogelijkheden, welke leercentra zijn er in 
de buurt, etc., kortom, wat maakt uw buurt tot de 
beste plek in Eindhoven voor mensen van buiten 
de stad? 

In eerste instantie zullen we de aangeleverde 
teksten vertalen naar het Engels en plaatsen op de 
betreffende buurtpagina’s. Later kunnen we dat 
eventueel uitbreiden met andere talen. 

Stuur uw bijdrage naar: 

buurtmarketing@samenbuurten.nl 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw moeite! 

Voor inspiratie zou u eens kunnen kijken op: 
http://www.expatguideholland.com/ 
of http://www.eindhoven.eu/ 
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OOK DIT JAAR WEER 4 DAGEN CARNAVAL IN ONZE RESIDENTIE DE MERCKTHOE-
VE  
OUDE URKHOVENSEWEG 4 TONGELRE EINDHOVEN 
 

 
Zaterdag 13 februari Openingsbal. Aanvang 20.30 uur 
 Entree Gratis 
Zondag 14 februari Kindercarnaval  
 (kaartverkoop vanaf 13:00 uur op=op) Aanvang 14.00 uur 

Voor de kinderen tot 12 jaar kunt U bij binnenkomst een kaart kopen voor 
€1,50. Op deze kaart krijgen ze snoep, drank en chips en dingen ze mee 
voor de leukst verklede (op=op) 

 Entree Gratis 
Zondag 14 februari Reepersbal. Aanvang 20.30 uur 
 Entree Gratis  
Maandag 15 februari Volhoudersbal. 
 Entree gratis Aanvang 20.30 uur 
Dinsdag 16 februari Seniorenbal. Aanvang 14.00 uur 
 Entree Gratis (Zaal open vanaf 13:30) 
Dinsdag 16 februari Afsluitingsbal  Aanvang 20.30 uur 
  Entree Gratis 
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CURSUS ‘ANDERS LEREN DENKEN’ 
 
Zuidzorg start bij voldoende aanmeldingen het ko-
mende voorjaar in Eindhoven met 3 cursussen 
‘Anders leren denken’ (waarvan 1 reeds in janua-
ri). 
 
In totaal bestaat de cursus uit 8 bijeenkomsten. 
De startdata in 2010 voor deze cursus zijn: 
woensdag 24 februari en donderdag 25 maart. 
Tijdstip: 20.00-22.00 uur. De cursus vindt plaats in 
het gebouw van Zuidzorg, Le Sage ten Broeklaan 9 
in Eindhoven. 
 
Beter omgaan met de ‘ups’ en ‘downs’ in ons le-
ven, heeft alles te maken met de eigen manier van 
denken. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de 
vraag hoe iedereen via zijn gedachten invloed uit 
kan oefenen op gedrag, gezondheid en welbevin-
den. 
Er wordt geleerd hoe je in de praktijk van het alle-
daagse leven kunt omgaan met spanningen en 
emoties zoals angst, woede en verdriet. 
Zaken waar de deelnemer tegenop ziet, worden 
niet uit de weggegaan maar opgepakt; zij het met 
minder spanning. 
De volgende vragen komen aan de orde: hoe ont-
staan onze gevoelens, wat is rationeel denken en 

hoe kan je storende gedachten omzetten in hel-
pende gedachten. 
Het extra oefenen en in de vingers krijgen van een 
andere manier van denken, levert in de praktijk 
van alledag wezenlijk wat op. Een voor iedereen 
interessante cursus. 
 
Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg, 
telefoonnummer: 040-2 308 545 of op 
www.zuidzorg.nl 

 
CURSUS 

‘EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN’ 
 

ZuidZorg start dit voorjaar cursussen ‘Eerste Hulp 
bij Kinderongevallen’ in Eindhoven.  
 
Cursus 1: donderdag 4 februari  
 van 20.00 tot 22.30uur. 
Cursus 2 :maandag 7 juni  
 van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
 
Deze cursus is een korte kennismakingscursus 
over eerste hulp; de cursus leidt niet op voor een 
EHBO-diploma. De cursus is bedoeld voor ouders 
en andere verzorgers van jonge kinderen en be-
staat uit vier bijeenkomsten, waarin geleerd wordt 
hoe gehandeld moet worden bij kleine ongevallen 
in en om huis, die kinderen kunnen overkomen. 
Tijdens de cursus is er volop gelegenheid om te 
oefenen. 
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Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
cursusbureau ZuidZorg, 
telefoonnummer: 040-2 308 545 of op 
www.zuidzorg.nl 
 

TRAINING 
‘PAKJE KANS’ SAMEN STOPPEN MET ROKEN 

 
ZuidZorg en de GGD Eindhoven starten binnenkort 
bij voldoende aanmeldingen een training ‘Pakje 
Kans’ Stoppen met roken. 
 
De training bestaat uit 9 bijeenkomsten van 2 uur 
(van 20.00 tot 22.00 uur) en wordt gegeven in het 
gebouw van ZuidZorg in Eindhoven, Le sage ten 
Broeklaan 9-13.  
 
De cursusdata zijn: 25 januari, 1-8,-1 en 25 fe-
bruari, 22 en 29 maart en 19 april 2010.  
 
Cursusprijs is € 50,00 
 
Beginnen met roken is niet moeilijk. Stoppen met 
roken is niet moeilijk, blijven stoppen wel. Er zijn 
vele manieren om van het roken af te komen, het 
is de kunst om die manier te vinden die bij u past. 
75% van de mensen die wil stoppen met roken 
probeert het op eigen kracht. Anderen gebruiken 
nicotinehoudende kauwgom en pleisters (niet bij 
hart- en vaataandoeningen!), weer anderen gaan 
over op acupunctuur of hypnosetherapie.  
Voor velen is een training ‘Pakje Kans’ een goede 
keuze. Gedurende 9 intensieve bijeenkomsten 
volgt u het ontwenningsprogramma en kunt u te-
rugvallen op de steun en stimulans van groepsge-
noten. 
 
Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
cursusbureau ZuidZorg, 
telefoonnummer: 040-2 308 545 of op 
www.zuidzorg.nl 

Een Tongerick is een Tongelrese limerick 
 
Un vendelier die liep elke donderdag, 
naor de mert mè de Tongelrese vlag. 
Mè un geweldige vendelgroet, 
gaf hij de burger weer moed. 
En ge zag; op ieders gezicht, verscheen weer un 
lach. 
 
Nelis 
 
 
 
 

Geachte buurtbewoners, 
 
De St. Nicolaastijd is weer achter de rug. 
Ook het afgelopen jaar hebben de Sint en zijn Pieten 
weer een rondgang gemaakt in ‘Karpendonk’ 
‘Koudenhoven’ en ‘Oud Tongelre’. 

Dit jaar had Sinterklaas de weer-pieten vooruit ge-
stuurd om poolshoogte te gaan nemen over het weer 
in Nederland. Het weer zou redelijk en droog zijn. De 
weerpieten hebben achteraf hun huiswerk niet goed 
gedaan, omdat het zowel in de Karpen als Oud Ton-
gelre slecht weer is geweest.   
Daardoor waren wij genoodzaakt om zowel op het 
paard als met de bus rond te gaan. Dat laatste was 
wat minder leuk voor de kinderen. 
 
Wist u dat het afgelopen jaar ruim 1600 kinderen 
een snoepzak mochten ontvangen? 
Maar dit alles is weer voorbij. 
 
Een ieder bedankt voor de belangstelling en mede-
werking; wij hopen dat wij in de toekomst weer op u 
kunnen blijven rekenen. 
Verder wens ik u allen een voorspoedig en vooral 
een gezond 2010 toe. 
 
Namens het bestuur, 
H.v.Dijk, Voorzitter. 
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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: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent! 

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 
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Op woensdag 16 december gaf de Tongelrese har-
monie De Eendracht haar jaarlijkse kerstconcert. 
In een goedgevulde Martinuskerk genoten de be-
zoekers van een zeer gevarieerd programma. 
 
De Eendracht, die sinds mei 2009 onder leiding 
staat van dirigent Antoine van Rooij, komt elk jaar 
met een nieuw repertoire dat bestaat uit onbeken-
dere, sfeervolle harmoniewerken, stukken waarin 
verschillende bekende kerstmelodieën doorklinken 
en uiteraard de samenzangliedjes. Daarnaast is de 
harmonie altijd op zoek naar een bijzondere aan-
vulling op hun eigen muziek. Was er vorig jaar nog 
een doedelzakspeler te gast, dit jaar kon het pu-
bliek genieten van het orgelspel van Jacques Lem-
mens en de fantastische zang van de zusjes Sanne 
en Ellen Valkenburg.  
 
Met de organist werd het, voor de muzikanten be-
hoorlijk pittige, stuk ‘Finale from Symphony #3’ 
van Camille Saint-Saens gespeeld. Sanne en Ellen 
zongen met begeleiding van de harmonie de 
prachtige nummers ‘Love changes everything’, 
‘The young Amadeus’ en ‘Tell Him’ dat bekend 
werd in de versie die door Barbra Streisand en Ce-
line Dion werd gezongen. De zusjes Valkenburg 
deden met hun zang de originele bekende versie 
bijna vergeten.  
 
Tussen de muziek door was er ook ruimte voor een 
gedicht (gelezen door Astrid Leermakers) en een 
modern kerstverhaal (door Bernadette Litsenburg). 

De muziekstukken werden, zoals bij elk concert 
van de Eendracht, op onnavolgbare wijze aange-
kondigd door Frederiek van der Ploeg. Met haar 
luchtige en vaak grappige verhalen achter de 
(serieuze) muziekstukken weet ze het publiek al-
tijd te vermaken. 
 
Heeft u het concert gemist? Ook in 2010 verzorgt 
Harmonie De Eendracht weer een kerstconcert in 
de Martinuskerk. Op woensdag 15 december bent 
u van harte welkom om mee te zingen of gewoon 
te komen luisteren naar weer een nieuw en verras-
send programma. 
 
Bent u geïnteresseerd in een actieve rol bij 
Harmonie De Eendracht?  
 
De vereniging is altijd op zoek naar nieuwe, en-
thousiaste leden, met name in de klarinetsectie en 
bij het slagwerk. Zowel ervaren muzikanten als 
leerlingen zijn welkom.  
Voor meer informatie over De Eendracht kunt u 
terecht bij het secretariaat van de harmonie:  
Caroline van Dijk 040-2419046 of kijk op de web-
site www.harmoniedeeendracht.nl. 
 
U kunt uiteraard ook een keer komen kijken en 
luisteren tijdens een repetitie op dinsdagavond, 
vanaf 20.00 uur in gemeenschapshuis De Ronde 
aan de Tongelresestraat.  
 

Kon. Erkende Harmonie“De Eendracht” 
 
 

SFEERVOL KERSTCONCERT 
HARMONIE DE EENDRACHT 
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KRINGAPOTHEEK ’T HOFKE: 
BESTE KRINGAPOTHEEK VAN  
ZUIDOOST NEDERLAND EN 

3E VAN NEDERLAND! 
 

Ja, u leest het goed, deze eer komt ónze apotheek 
aan ‘t Hofke toe. 

Toen wij Paul Batenburg in het begin van 2009 in-
terviewden, vertelde hij met trots dat zijn apo-
theek van de bijna 350 Kringapotheken op de 23e 
plaats stond. Wij besloten ons interview toen met: 
“Het zal ons niet verbazen als dit hechte gemoti-
veerde team onder de bezielende leiding van Paul 
gestaag een treetje hoger klimt.” En wat blijkt nu, 
nog geen jaar later zijn ze niet één treetje hoger 
geklommen, nee, ze hebben een hele sprong ge-
maakt en zijn ineens gepromoveerd naar de derde 
plaats! 

De redactie van ‘Rond ’t Hofke’ wil Paul en al zijn 
medewerkers  

Van Harte Feliciteren 
met deze fantastisch goede beoordeling! 

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren wordt 
deze gradatie bepaald naar aanleiding van bezoe-
ken van een ‘Mysterie Guest’.  
Een ‘Mysterie Guest’ is iemand die onverwacht bin-
nenkomt en zich voordoet als een gewone klant.  
Als apotheek hebben zij een handboek geschreven 
waarin alle voorkomende handelingen, die er in de 
apotheek verricht worden, zijn vastgelegd. Het is 
de bedoeling, dat er wordt gewerkt volgens de be-
schrijving in dat handboek. Een onafhankelijke in-
stantie komt dat testen en door middel van de 
‘Mysterie Guest’ worden zij als Kringapotheek ge-
toetst of alles loopt en werkt zoals in hun hand-
boek staat aangegeven. En dat alles goed loopt en 
werkt is nu wel duidelijk!  
Bij ons interview vertelde Paul ons ook dat zijn he-
le team er erg op gebrand is om na die inspectie-
bezoeken goed uit de bus te komen. Ze kunnen 
tevreden zijn, de beste Kringapotheek van Zuid-
oost Nederland en de 3e van Nederland! Het kan 
bijna niet meer beter! 
Het zou natuurlijk wel leuk zijn als ……………, maar 
ja, dat laatste stukje kan nog heel lastig zijn, al-
hoewel, met dit team weet je ’t maar nooit! 
 
Redactie wijkblad Rond ’t Hofke’.  
 
 

GEBABBEL UIT  
DE BIBLIOTHEEK 
 
De beste wensen! 
Wij wensen iedereen het beste voor 2010. Tevens 
wachten wij met spanning af hoe het verder gaat 
met ’t Karregat. Hoe spannend zullen de toekomst-
plannen voor ’t Karregat zijn. Komt de oude glorie 
weer terug? 
 
Expositie! 
Wie o wie van onze wijkbewoners heeft zin om on-
ze wanden te vullen met eigen werk. Kom gerust 
binnen kijk, naar onze muren en zeg ja als je er 
zin in hebt.  
Woensdag 3 februari. In alle vestigingen van 14.30 
– 15.00 uur 
 
Voorlezen op woensdagmiddag 
Elke maand lezen we aan kinderen 
t/m 6 jaar een mooi, spannend of 
grappig verhaal voor. Kom luiste-
ren! 
Toegang gratis. 
 
PSV en Bibliotheek Eindhoven samen in actie 
Voor haar jonge leden zette Bibliotheek Eindhoven 
al verschillende leuke spaaracties op. Dit keer kan 
het hele gezin meedoen! Samen met PSV verloot 
Bibliotheek Eindhoven unieke PSV prijzen. Ieder-
een doet onbeperkt mee en kinderen jonger dan 
12 jaar hebben altijd prijs. De actie loopt van 1 
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februari 2010 tot en met 30 april 2010. 
Voor meer informatie over deze actie en de prij-
zen, ga naar www.bibliotheekeindhoven.nl 
 
De Nederlandse Kinderjury 2010 
Binnenkort kunnen alle kinderen 
weer stemmen op hun favoriete 
boek. Wat is jouw favoriete boek? 
Breng ook dit jaar weer je stem uit! 
En wil je vervolgens de top vijf van 
de meest gekozen boeken zelf lezen, 
beoordelen en vergelijken? Solliciteer 
dan naar een plekje in de Senaat van 
de Nederlandse Kinderjury. Kijk voor meer infor-
matie op www.kinderjury.nl. Voor alle kinderen 
vanaf zes jaar. 
Ma 1 feb t/m vr 14 mei (tijdens openingstijden) in 
alle vestigingen.  
Deelname is gratis. 
 
Hyves, MSN, gaming … een kijkje achter de 
schermen voor volwassenen 
Bibliotheek Eindhoven verzorgt een interactieve 
workshop voor ouders. In de virtuele wereld voe-
len jongeren zich als een vis in het water. Ze sur-
fen, gamen en chatten er volop. Maar hoe ziet die 
virtuele wereld eruit? Wie ontmoeten ze daar? Hoe 
zorgt u ervoor dat jongeren veilig en met plezier 
kunnen rondzwerven op internet? Doordat u tij-
dens deze interactieve workshop zelf de virtuele 
wereld instapt, ontdekt u de antwoorden op boven-
staande vragen. 
Di 2 feb (19.30 – 21.30 uur) in de vestiging Cen-
trum, de Witte Dame 
Deelname € 15,00. Bibliotheekleden € 12,50. 
 
Voorsprong door babygebaren 
Speciaal voor ouders van jonge kinderen organi-
seert Bibliotheek Eindhoven, in samenwerking met 
Babygebaren, een workshop over hoe ouders leren 
communiceren met hun baby door middel van ge-
baren. Ouders leren tijdens deze workshop hoe ze 
op een spelende en plezierige manier via gebaren 
kunnen communiceren met hun baby. Zo ontdek-
ken ze waar hun kind zich zoal mee bezighoudt. 
Hierdoor is hun kind vrolijker en bouwen ze een 
nog hechtere band op. Ma 18 jan (20.00 - 22.00 
uur) in de vestiging Meerhoven 
Wo 10 feb (20.00 – 22.00 uur) in de vestiging 
Woenselse Heide 
Deelname € 3,50. Bibliotheekleden € 2,50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARNAVALSVERENIGING DE TONGELREEPERS 
ROEPT DIT JAAR UIT TOT  

MENNEKE VAN ‘T JAAR 2010: 
 

Jan de Ridder 

Jan is Menneke van ’t jaar geworden vanwege zijn 
grote inzet bij het politiekorps te Eindhoven waar 
hij veel aandacht besteedde aan jeugd en het 
jeugdpreventieproject met name in de stadsdeel 
Tongelre. Verder is Jan al ruim 23 jaar nauw be-
stuursmatig betrokken bij RKVV Tongelre.  
 
Jan is op 18 juni 1948 geboren te Oost-Souburg 
(Vlissingen) maar woont de langste periode in 
Eindhoven. Jan is getrouwd met Lenie en zij heb-
ben samen 2 kinderen (Maarten 32 jaar en Leonie 
34 jaar). Ze zijn nog geen opa en oma maar wach-
ten rustig af wat de toekomst zal brengen. 
Jan was altijd een politieagent met een sociaal ka-
rakter, hij was geen bonnenschrijver maar hielp 
liever de jeugd het rechte pad opgaan. Jan was 
wijkagent in zgn. achterstandswijken (de huidige 
krachtwijken) zoals  Lakerlopen, Doornakkers, 
Bennekel, Kruidenbuurt en op diverse woonwagen-
kampen. Hij verzorgde ook veel voorlichting op 
scholen zoals b.v. het zgn. Stop Troep-projekt, 
hetgeen hij drie jaar heeft gedaan in alle klassen 
op de scholen. Hij was er 14 dagen zoet mee. 
 
Jan werd bekend als de politieman op de scooter, 
hij hield niet van op kantoor zitten maar wilde tus-
sen de mensen zijn. Vanaf de politieschool was 
hem al bekend dat hij wijkagent wilde worden. Jan 
heeft dit werk 23 jaar gedaan waarvan zeker 15 
jaar in het stadsdeel Tongelre. Inmiddels zit hij na 
33 jaar bij de politie werkzaam te zijn geweest al 
weer 3 jaar in de zgn. VUT. 
De hobby’s van Jan zijn fietsen, op vakantie gaan 
met als favoriet vakantieland Turkije (ze komen 
daar al 25 jaar) en natuurlijk niet te vergeten de 
voetbalvereniging Tongelre. Hier is hij 3 jaar leider 
geweest van een elftal, daarna 8 jaar jeugdvoorzit-
ter en 12 jaar secretaris. Jan is in oktober 2009 
gestopt als secretaris en is nu accommodatiebe-
heerder. 
 
Jan is erg trots dat ze mede dankzij hem en de an-
dere bestuursleden de club een aantal jaren in le-
ven hebben kunnen houden “we waren nagenoeg 
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failliet” en moesten een aantal jaren in een zgn. 
bouwput voetballen. Nu hebben ze een prachtig 
nieuw sportpark met twee kunstgrasvelden, een 
hoofdgrasveld met een grote tribune en een fan-
tastische kantine. 
De allergrootste trots van Jan is wel het Ridderveld 
in Lakerlopen achter de AH-winkel. Dit trapveldje 
is er mede door de inzet van Jan gekomen en hij 
heeft dit toen ook als ridder te paard mogen ope-
nen. De naam spreekt natuurlijk voor zich. 
 
Jan vierde vroeger een aantal dagen carnaval bij 
de Karrenarren met de fantastische muzikale een-
heid ‘De Stofhappers’, hij heeft er nu niet veel zin 
meer in. Misschien gaat het bloed weer kriebelen 
als hij bij ons op bezoek geweest is. 
 
Jan (en Lenie) stelt het bijzonder op prijs dat hij 
dit jaar is uitverkozen tot Menneke van het jaar 
2010. De uitreiking vindt plaats op 31 januari 2010 
bij Carnavalsvereniging KV de Tongelreepers, Oude 
Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven (Tongelre). 
U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. 
 

Prins Caribic,  
Prinses Rainbow, Adj. Tropical & Paradise  

 

Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre 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 inzendingen wordt een prijs ver-
loot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad. 
 
Oplossing Wie Weet Waar december:  
 
De foto laat een gedeelte van de fundamenten 
van het voormalige kasteel het Hofke zien. De 
fundamenten zijn gelegen achter de Wasvenboer-
derij in het Wasven. 
 
Vorige maand kwam het goede antwoord van  
 
M.A. Geus 
Monarchstraat 42 
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VOEDSELBANK OPENT UITDEELPUNT IN TONGELRE 
  
De voedselbank in Eindhoven bestaat nu ruim 6 
jaar. In die periode is het aantal cliënten gegroeid 
van 5 naar meer dan 400. Deze mensen worden 
wekelijks voorzien van een pakket. Door deze 
groei is het noodzakelijk geworden om het aantal 
uitdeelpunten uit te breiden. Er zijn al uitdelpunten 
in Stratum, Gestel en Woensel. In overleg met het 
wijkcentrum Het Oude Raadhuis willen we begin 
februari starten met een 4e uitdeelpunt in Tongelre 
en wel in de dependance aan de Koudenhovense-
weg Zuid.  
Elke donderdagmiddag kunnen onze klanten hun 
pakket komen ophalen en om dat mogelijk te ma-
ken zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons daar-
bij willen helpen.. 
  
Vrijwilligers gezocht. 
Al het werk bij de voedselbank wordt uitsluitend 
gedaan door vrijwilligers. Ook voor het nieuwe uit-
deelpunt in Tongelre zijn we daarom op zoek naar 
mensen die ons willen helpen om dit werk te doen. 
De ervaringen bij de andere uitdeelpunten leren 
dat er ca. 6 - 8 vrijwilligers nodig zijn om een uit-
deelpunt wekelijks goed te kunnen laten draaien; 
daarom zoeken we in totaal ca. 12 mensen die be-
reid zijn om hier aan mee te werken. 
Voor informatie kunt u kontakt opnemen met Nel 
Deijkers, algemeen coördinator van de voedsel-
bank, tel. nr. 06 1498 0414. 
  
Hoe word je klant bij de voedselbank? 
Aanmelding dient plaats te vinden door een hulp-
verlenende instantie zoals:  
maatschappelijk werk Welzijn Eindhoven, Humani-
tas, schuldhulpverlening, kerk, thuiszorg, e.d. 
  
Particulieren kunnen zich niet rechtstreeks 
aanmelden bij de voedselbank. 
Indien u zich wilt laten registreren voor een voed-
selpakket, dient u de volgende documenten te 
overleggen: inkomensverklaring (loon of uitke-
ring), huur en huurtoeslag, kosten energie en wa-
ter, kinderbijslag, voorlopige teruggave 
(kinderkorting enz.) van de belasting, reiskosten 
woon-werk, reiskosten schoolgaande kinderen, 
eventuele schulden. Aan de hand van bankafschrif-
ten (aaneengesloten over 3 maanden) wordt mede 
inzage gegeven in bovenstaande gegevens. 
 
1. De norm 
Bij de toekenning van voedselpakketten gaat de 
Voedselbank uit van het besteedbaar maandelijks 
inkomen van een huishouden (voor voeding, kle-
ding e.d.) nadat de vaste lasten betaald zijn. Een 
huishouden komt in aanmerking voor een voedsel-

pakket wanneer het besteedbaar inkomen per 
huishouden onder de volgende bedragen valt:  
 
BEDRAGEN PER 15 OKTOBER 2008 

Voorbeelden: 
̵ 2 volwassenen zonder kinderen = € 175+60 

= € 235.00 
̵ 2 ouders met   kinderen (12 en 16 jaar, bei-

de kinderen zonder eigen inkomen) =  
 € 175+60+25+50 = € 310.00 
  
Wist u dat: 

 De voedselbank dit jaar voor ongeveer een 
half miljoen euro aan noodhulp uitdeelt; 

 Dat er bij de voedselbank door ruim 70 vrij-
willigers meer dan 10.000 vrijwilligersuren 
per jaar worden ingezet. 

 De voedselbank geen structurele subsidie, 
krijgt, maar het moet hebben van donaties 
van particulieren en bedrijven. 

 Aanmelding voor de voedselbank gebeurt via 
een officiële hulpverleningsinstantie, zoals: 
Welzijn Eindhoven, Schuld- dienstverlening, 
DWZI, GGzE, pastoor, etc.: “er moet name-
lijk ook aan een structurele oplossing wor-
den gewerkt”. 

 Met de gemeente Eindhoven in 2008 een sa-
menwerkingsovereenkomst is aangegaan 
waardoor onze cliënten effectiever geholpen 
kunnen worden. 

 Tenminste 2x per jaar cliënten worden ge-
screend op verdere noodzaak. 

 De gemiddelde ‘verblijftijd van een cliënt on-
geveer 1½ jaar is . 

 De gemiddelde waarde van een pakket 25 
euro bedraagt en bedoeld is als een aanvul-
ling op wat mensen zelf nog moeten doen. 

1-persoonshuishouden  € 175.00 

Bij meerpersoonshuishoudens is dit be-
drag voor iedere volgende volwassene 
binnen het huishouden te vermeerderen 

 €  60.00 

En voor ieder kind t/m 12 jaar dat tot 
het huishouden behoort (zonder eigen 
inkomen) te vermeerderen met 

 €  25.00 

En voor ieder kind van 13 t/m 18 jaar 
dat tot het huishouden behoort (zonder 
eigen inkomen) te vermeerderen met 

 €  50.00 
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Franka van Lent. 
 

Door: Francis en Riet 
 
Veel Tongelrese mensen hebben een hobby, een 
vrijetijdsbesteding waar ze met hart en ziel in op-
gaan. Soms zijn ze er zo door geobsedeerd en be-
steden er zoveel tijd aan, dat we van een uit de 
hand gelopen hobby kunnen spreken. Na ons ge-
sprek met Franka hebben we sterk de indruk dat 
zij tot die categorie hoort.  
Wij vonden het dan ook bijzonder leuk om met 
haar in gesprek te gaan.  

Franka van Lent 
Even voorstellen. 
Franka van Lent (1971) is geboren in Eindhoven. 
Van 1990 tot 2008 is zij werkzaam geweest in de 
grafische industrie. Vanuit haar werk is de voorlief-
de voor tekenen en schilderen naar voren geko-
men. Vooral het schilderen van portretten en die-
ren heeft haar voorkeur omdat ieder persoon en 
dier weer uniek is. De olieverfschilderijen worden 
aan de hand van foto’s gemaakt. 
Hierbij zoekt ze samen met de opdrachtgever een 
foto uit die de persoonlijkheid van die persoon of 
dat dier het beste weergeeft. Daarnaast kunnen 
andere foto’s hierbij gebruikt worden. De achter-
grond is aan te passen aan het interieur waar het 
schilderij komt te hangen. De nieuwste hobby van 
Franka is het schilderen op veren. 
 
Voor het schilderen op doek gebruikt ze olieverf. 
De schildertechniek die zij toepast is bij voorkeur 
nat in nat. Dat wil zeggen dat ze diverse kleuren 
verf op het doek aanbrengt. Terwijl de verf nog nat 
is kun je de kleuren mooi in elkaar laten overlopen 
om een zachte overgang te krijgen van de ene 

naar de andere kleur. Later worden de details aan-
gebracht. 

Hoelang schilder je al en hoe ben je ertoe ge-
komen? 
“Ik ben in november 2003 met schilderen begon-
nen. Toen ik hoorde dat er in de dependance van 
wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis een schilderclub 
was, heb ik me aangemeld.” 

de schilderclub 
 
Waar heb je schilderen geleerd? 
“Geleerd, geleerd? Ik heb geen echte opleiding ge-
had, ik ben eigenlijk zomaar begonnen. Met mijn 
grafische achtergrond had ik natuurlijk al veel ge-
zien en geleerd, dat is, denk ik, wel een pluspunt 
geweest. 
Als je geen les krijgt kun je veel gemakkelijker je 
eigen stijl ontwikkelen.  
De leden van de schilderclub zijn allemaal autodi-
dact. De een is niet belangrijker dan de ander. Wij 
zijn allemaal gelijk. Waar nodig helpen we elkaar 
en geven elkaar aanwijzingen. Als je een opleiding 
volgt, word je ongemerkt beïnvloed door je docent. 
 
We hebben allen dezelfde leuke hobby. Iedere 
woensdagavond ontmoeten wij elkaar in de depen-
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dance van ’t Oude Raadhuis. Wij schilderen dan van 
20.00 uur tot 22.30 uur, dat zijn leerzame maar 
vooral ook gezellige bijeenkomsten, wij vinden het 
sociale contact heel belangrijk. Er wordt heel wat 
afgelachen. Onze schilderclub heeft momenteel 14 
leden.” 
 
Als we hier zo rondkijken, zien we dat je 
vooral kinderportretten en huisdieren schil-
dert. 

“Ja, mijn voorkeur gaat uit naar het schilderen van 
mensen en dieren. Ik houd van realistische schilde-
rijen. Al die schilderijen maak ik naar aanleiding 
van een foto. Als je een portret schildert zijn vooral 
de ogen en de mond belangrijk, die geven het ka-
rakter weer, het is van wezenlijk belang om die 
goed te treffen. Dat lijkt heel moeilijk maar je moet 
er gewoon aan durven te beginnen.  

Ik bedoel niet dat je meteen de eerste keer aan 
een portret moet beginnen. Nee, dat is niet ver-
standig, je moet het langzaamaan opbouwen. Nieu-
we leden van onze club starten meestal met een 
klein eenvoudige schilderij.  
Iedereen kan schilderen, maar het belangrijkste is 
dat je goed moet kunnen kijken. Je moet de tijd 
nemen om alle kleine details te kunnen zien, door 
de schaduwen en lichteffecten krijgt een schilderij 
diepte. Door te proberen en vooral door te zetten 
kun je het gewenste resultaat krijgen.” 

Welke techniek gebruik je voor het schilderen 
op veren? 
“Ik ontdek steeds weer nieuwe mogelijkheden. Een 
filmpje op internet inspireerde me om veren te 
gaan beschilderen. Na een zoektocht naar mooie 
grote veren ben ik gaan experimenteren. Ik be-
schilder de veren met acrylverf. Een veer ligt niet 
plat, maar staat altijd enigszins rond, dat is voor de 
bewerking niet altijd gemakkelijk. Ik vind daar dan 
wel weer een oplossing voor. 
Ik heb er al enkele beschilderd en ben heel enthou-
siast over het resultaat.  
Net als de olieverfschilderijen worden de veren be-
schilderd aan de hand van een foto of mooie af-
beelding. Ik schilder zelf op een veer geen portret-
ten, maar alle andere afbeeldingen zijn mogelijk.”  
 
Tot slot. 
We nemen afscheid van Franka en zijn onder de 
indruk van haar veelzijdige talent én van haar bij-
zondere schilderijen en veren. Bent u na het lezen 
van dit verhaal nieuwsgierig geworden? Kijk dan 

Sylvia en Franklin 
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eens op Franka’s website www.schildermijnfoto.nl 
of stuur een mail naar franka@schildermijnfoto.nl. 

NB alle in dit artikel opgenomen afbeeldingen 
zijn geschilderd door Franka van Lent. 

 
 

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BIJ  
SCHMINKEN MET SYLVIA 

  
Bij Sylvia kun je vanaf nu ook terecht voor belly-
painting. Wat is bellypainting?  
Bij bellypainting wordt een schildering op de zwan-
gere buik gemaakt met huidvriendelijke ‘verf’.  
De buikschildering benadrukt de bolling nog eens 
extra. De buik schildering is een mooie herinnering 
aan je zwangere buik en een manier om je mooiste 
tijd op een bijzondere manier vast te leggen. 
Bijna alle figuren zijn mogelijk, maar ook een ei-
gen ontwerp kan. 
 
Ook worden er foto's van gemaakt en die worden 
bewerkt en digitaal aangeleverd. De foto's kun je 
eventueel ook nog af laten drukken op canvas.  
Ook leuk om de afbeelding van je bellypaint / buik-
schildering op je geboortekaartje te zetten. Het is 
ook leuk om een bellypaint cadeau te doen aan 
bijvoorbeeld je zwangere zus, vriendin of goede 
collega. 

Ook is Schminken met Sylvia  een samenwerking 
aangegaan met tearoom Kings and Queen in Leen-
de waar nu ook workshops schminken worden ge-
geven onder het genot van een High Tea.  
Creatief bezig zijn met schminken en ondertussen 
lekker genieten van overheerlijke thee in een ge-
zellige ambiance. In samenwerking met Kings and 
Queens biedt Schminken met Sylvia u dit unieke 
arrangement aan. Uitermate geschikt voor een 
vriendinnendag, vrijgezellenfeest, familie- of per-
soneelsuitje.  
Vooraf, tussendoor en naderhand wordt u door 
Kings & Queens verwend met een heerlijke after-
noon tea.  
 
U ziet… niet alleen de creatieve geest, maar ook de 
inwendige mens kan genieten van een aantal heer-
lijke uurtjes in goed gezelschap!Voor meer infor-
matie kunt u telefonisch contact opnemen met 
Schminken met Sylvia 040 2 815 488 of stuur een 
mail naar sylvia@seven-events.nl 
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Het piriformis syndroom 
 
Pijnklachten die uitstralen in een been kennen meerdere oorzaken. Kenmerkend voor dergelijke pijn-
klachten is een aanwezige druk op de grootste beenzenuw, de nervus ischiadicus.  
Niet alleen een hernia of andere tussenwervelschijfproblemen geven beenklachten. Pijn in de bil, de ach-
terzijde van het bovenbeen en zelfs doortrekken van pijn (of tintelingen) in het onderbeen en de voet 
kunnen voortkomen uit een zogenaamd Piriformis-syndroom. 
 
De musculus piriformis is een van de bilspieren die dwars door de 
bil loopt van het heiligbeen (sacrum) naar het buiten-bovenste 
deel van het bovenbeen (trochanter major). Onder de spier lopen 
bloedvaten en de genoemde zenuw, de nervus ischiadicus. Bij 
overbelasting van de bovenliggende spier kan deze verkrampt ra-
ken. De spier wordt korter en dikker en kan hierdoor de zenuw 
klem drukken tegen het onderliggende (bekken)bot. Wordt de ze-
nuw afgekneld, dan ontstaat pijn in de bil met (soms zelfs steken-
de) uitstraling naar de heup en (boven-)been en mogelijk uitstra-
ling in het onderbeen en de voet. Ook kan afknelling van de bloed-
vaten tot een verstoorde bloedsomloop leiden.  
Als complicatie kan zelfs de geslachtszenuw afknellen, waardoor 
pijn en impotentie kan ontstaan. 
 
Bij bovengenoemde klachten is het dus belangrijk dat goed onder-
zocht wordt waardoor de klachten ontstaan zijn. Hebben de proble-
men hun oorsprong in de wervelkolom of SI-gewrichten (bekken), 
dan moet eerst daar behandeld worden. Vaak kan dit met manuele 
therapie heel goed.  
Is de oorzaak een duidelijke overbelasting van de bilspier, dan 
moet gekeken worden wat hiervan de oorzaak is. Meestal heeft het 
houding- en bewegingspatroon tijdens werk of sport  er mee te maken, maar soms is de anatomische 
bouw een oorzaak.  
 
De behandeling begint in principe heel simpel met het niet, of zo min mogelijk, fout belasten van de aan-
gedane regio. Want hoe meer je de spier irriteert, hoe strakker gespannen hij zal komen te staan. Dit 
betekent in de praktijk niet zitten en afwachten, maar juist goed actief bewegen. Dit zal een goede 
bloedcirculatie geven waardoor voedingsstoffen aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd kunnen worden. 
De spier zal hierdoor los gaan laten en kunnen herstellen.  Vaak verdwijnen de klachten hierdoor. Bij 
aanhoudende klachten kan fysiotherapeutisch ook middels massagetechnieken (zoals diepe dwarse fric-
ties) worden behandeld. Daarnaast worden rekkingtechnieken en dagelijkse oefeningen voor thuis mee-
gegeven. 
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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, fysiomanueeltherapeut 
Bart van Houten, fysiomanueeltherapeut 
Janny Gudden, fysiomanueeltherapeut 
Frank Delemarre, fysiomanueeltherapeut 
Monique Webb, fysiotherapeut 
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Ingrediënten:  
 
 75 gram gamba’s gepeld 
 1 eetlepel ketchup 
 1 eetlepel ketjap 
 1 eetlepel suiker 
 1 theelepel azijn 
 1 theelepel sambal oelek 
 1 dl room ongezoet 
 scheutje cognac 
 eetlepel olijfolie 
 1 teentje gehakte knoflook 
 
Bereiding: 
 Maak van de ketchup, ketjap, suiker, azijn 

en de sambal een mengsel dat u 24 uur voor 
gebruik maakt. 

 Fruit de scampi´s aan in de verhitte olijfolie, 
en voeg de knoflook toe, doe er een eetlepel 
van het mengsel in, blus het geheel af met 
de cognac, voeg meteen de room er aan toe, 
laat het geheel even inkoken en serveer het 
met een lekker stuk stokbrood met roombo-
ter, en u zult er van smullen. 

 Het mengsel dat u als eerste hebt gemaakt 
kunt u ook gebruiken als marinade van gar-
nalen, witte vissoorten en kip. 

 Meng een beetje van het mengsel door de te 
marineren producten en laat het 24 uur in-
trekken alvorens het te gebruiken. 

  
De smaak van het gerecht is licht pittig 
 

Recept van de maand januari door Gasterij in ‘t Ven: 
Scampi Malabar 

Wrijf (auto)ramen na met proppen krantenpapier, 
zo voorkomt u strepen. 

Computerclub De Doorstart 
 
Wij geven computerles voor beginners. 
De lessen worden gegeven in  
De Toeloop 
Jozef Israëlslaan 2 G op: 
- maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en 
- maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. 
 
De kosten voor 9 lessen zijn €50,- incl. boek en koffie of 
thee. 
Inlichtingen en opgeven bij: Marga Joosten  
tel.040-2815442. 
 
Tot ziens,  
Vrijwilligers c.c. De Doorstart 

VERMIST 
 

JOEPIE  
 

ZWART WITTE KAT 
GECASTREERD 

 
GESCHROKKEN DOOR VUURWERK EN ONT-

SNAPT UIT HUIS 
ZOU EVT IN UW GARAGE OF SCHUUR  

KUNNEN ZITTEN!!!!!!! 
 

HOGE BELONING!!!!! 

 
 
 
 
 
 

FOTO IS AL VAN WAT OUDERE DATUM, HIJ IS NU 
WAT GROTER EN DIKKER. MIST 2 VOORTANDEN 

 
06-54772661 

 
VERMIST OMGEVING  

HEIKE/URKHOVENSEWEG 
EINDHOVEN  
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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 februari 2010 in het bezit 
te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar 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: 
 

‘Friederieke’ 
 
Els van der Kruijssen 
Molenbeemd 6 
 
De prijs is beschikbaar gesteld door:  

 FDC Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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ALAAM 
BEKLIMBAAR 
BESTELNOTA 
BLEIN 
BRANDWACHT 
BUENOS AIRES 
CEMENTBRIJ 
CHIRURGISCH 
CONTRABAS 
EDELE 
EENSTEMMIG 
GEAARZELD 
GEFLUISTER 
GEMUILD 
GIERGOOT 
KATTENVLO 
KINABOOM 
KOOLRABI 
LAPJESKAT 

MAALTAND 
MECHANISCH 
MEGATON 
MONT BLANC 
NAVERWANTE 
NAZORG 
NOODBESLAG 
OCTET 
PIJPDROP 
SCHANS 
SJABLOON 
SOCIALISME 
SPRINGTEUGEL 
TENNIS 
TRAINING 
TREKKAR 
VELDSNIP 
VOLGAUTO 
ZEEROB 

De overgebleven letters vormen een hit van Queen. 

G N O L V N E T T A K S E J P A L 

I K I C T T D H S R A C B E M L N 

E M O E O A N J M T A H R S E E O 

R E T O L N A Z O R G I A E C G T 

G C N A L B T N O M R R N R H U A 

O E A S L R L R B A G U D I A E G 

O M F O T E A N A V E R W A N T E 

T E O L T E A B N B A G A S I G M 

U N D S U E M S I L A I C O S N U 

A T E E I I N M K R R S H N C I I 

G B V E L D S N I P Z C T E H R L 

L R A K K E R T I G E H A U A P D 

O IJ E N O O D B E S L A G B N S C 

V B O R E E Z P O R D P IJ P S L E 


