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De maand april roept associaties op met lente, krokussen, broe-
dende vogels en dartelende lammetjes in de wei. 
 

Soms denken we ook nog terug aan de tijd dat onze moeders de 
voorjaarskriebels kregen en begonnen aan de grote schoonmaak. 
Op ’n dag kwam je tussen de middag uit school en bijna  de hele 
huisraad stond in de achtertuin. Wij vonden dat geweldig. Alles 
ging anders dan anders: tussen de middag buiten in het zonnetje 
tussen de stoelen en matrassen een boterham opeten. Van boven 
naar beneden werd het huis op zijn kop gezet. De dikke wollen 
dekens hingen over de waslijn te luchten. Een sopdoek ging door 
de kasten en de winterkleding uit de kasten werd verruild voor de 
zomerkleding. De kolenkachel werd grondig schoongemaakt, de-
ze zou tot de herfst geen dienst meer doen. Met de ragebol wer-
den de spinnenwebben uit de hoeken van de kamer geraagd, het 
behang werd afgestoft of als moeders het helemaal in hun bol 
kregen, werd de woonkamer voorzien van een prachtig nieuw be-
hangetje en werd het plafond gewit. 
 

Het Perzisch tapijt en tafelkleed werden buiten geklopt met de 
mattenklopper en de vloer werd gedweild. De meubels werden in 
de was gezet. Het hele huis rook na zo’n grote schoonmaak nog 
dagenlang naar azijn, ammoniak, groene zeep en boenwas. Te-
genwoordig is de dagenlange, grote schoonmaak gelukkig uit de 
gratie geraakt. 
 

Wat wel is gebleven is dat mensen in het voorjaar bruisen van 
energie en nieuwe dingen  oppakken. Zo hebben wij in Rond ’t 
Hofke twee nieuwe rubrieken geïntroduceerd. Met de rubriek 
“Tongelre Toen en Nu” hebt u afgelopen maand kennis gemaakt. 
Wat vond u ervan? 
 

Volgende maand introduceren wij “Vrijwilliger in de spotlights” 
Kent u een vrijwilliger die het verdient eens in het zonnetje te 
worden gezet? Laat het ons weten.  
 

Vervolgens treft u in deze Rond ‘t Hofke informatie aan over de 
avondwandelvierdaagse. Bruist u van energie en wilt u nieuwe 
dingen oppakken, geef u dan op voor de avondwandelvierdaagse. 
Het is een gezellig evenement waarbij u mogelijk op plaatsen 
komt waarvan u het bestaan niet wist. De laatste avond zal har-
monie De Eendracht alle wandelaars muzikaal binnenhalen. Al-
leen dat al is de moeite waard om mee te maken. 
 

Wij wensen u veel lees- en wandelplezier. 
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Mijn naam is Frida van Rooijen-Timmermans, 
vroeger noemde iedereen mij Friedie Timmer-
mans. Ik ben geboren en getogen in Tongelre. 

Foto: Frida van Rooijen- Timmermans 
 
Ik woonde aan de andere kant van de rondweg, in 
de Mesdagstraat. Daar heb ik 22 jaar gewoond. 
 
Mijn zangcarrière 
En zoals Hélène al schreef ben ik zangeres. Dat 
doe ik al vanaf mijn kleutertijd. Toen ik 9 jaar was, 
ging ik bij het koor in de Villaparkkerk aan de Fa-
zantlaan zingen. De toenmalige dirigent was Martin 
Gruithuijzen. 
Toen ik 16 jaar was, mocht ik dáár voor de eerste 
keer solo zingen en dat is het begin geweest van 
een heel fijne tijd. Vooral met Kerstmis en Pasen, 
(want dan zongen we met begeleiding van een or-
kest) kwamen de mensen van heinde en verre luis-
teren. 
Ik had les op de muziekschool aan de Parklaan, 
waar ik nu nog steeds heel fijne herinneringen aan 
heb. Vooral aan de voorspeelavonden. Ik heb bij 
veel mensen uit Tongelre en andere delen van 
Eindhoven gezongen toen zij trouwden, ik was 12 
jaar en ik fietste van de ene naar de andere kerk. 
Naast het kerkkoor ben ik in het Operettekoor van 
de Nederlandse Spoorwegen gaan zingen en van 
daaruit ben ik door andere verenigingen gevraagd 
om solopartijen te komen zingen tijdens concerten, 
opera`s en operettes. 
 
Hoe verliep mijn leven? 
Op mijn 22ste ben ik getrouwd met Henk van 
Rooijen. We zijn toen naar Gestel verhuisd. Onze 
oudste dochter Esther is daar geboren. Na ander-
half jaar zijn wij weer terug naar Tongelre gegaan. 
We hebben vier jaar op de Asberg gewoond en 
daar is onze tweede dochter Mirjam geboren. Henk 
werkte inmiddels in Oirschot en we zijn in 1979 

naar Oirschot verhuisd. Op het moment dat wij 
gingen verhuizen, waren de toenmalige bewoners 
van `t Hofke 9, hun huis aan het verbouwen. Henk 
en ik zeiden steeds tegen elkaar: “Zo`n huis willen 
we ook nog wel een keer, met die prachtige ronde 
deur en die glas-in-lood ramen.” 
Nou, zeven jaar later ging onze wens in vervulling, 
want toen hebben we juist dát huis gekocht, het 
voelde als “thuiskomen”. 
Nu wonen we hier alweer 23 jaar en het is een 
enorm verschil met toen. In die tijd was het nog 
niet zo druk met het verkeer, wat nu echt heel an-
ders is. Soms benauwt me dat wel eens. Maar dat 
is eigenlijk bijzaak.  
 

Foto: de kleinkinderen 
 
We zijn gezegend met twee heel fijne schoonzoons. 
Esther is getrouwd met Toon, zij hebben twee jon-
gens. Walter van 10 en Thomas van 8 jaar oud. 
Mirjam is getrouwd met Frank, zij hebben drie kin-
deren, Tim van 7, Sanne van 4 en Daan van 2 jaar 
oud. We genieten hier volop van. 
Ik ben tussen de bedrijven door steeds blijven zin-
gen, want dat is mijn lust en mijn leven. 
Op mijn 42ste kreeg ik een hoofdrol aangeboden bij 
de Hoofdstad Operette in Amsterdam. Ik heb 82 
keer de rol van Christel uit “Der Vogelhändler” ge-
zongen. Dat was een geweldige tijd om in al die 
theaters in heel Nederland te zingen. 
 
Het moeder, echtgenoot en huisvrouw zijn is een 
pittige taak en ik heb dan ook veel bewondering 
voor de vrouwen van tegenwoordig die er ook nog 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

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

iets dergelijks te schrijven. 
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een baan 
naast hebben. 
Ik heb jaren 
zangles gege-
ven, maar dat 
deed ik thuis, 
ik kon zo mijn 
eigen tijd in-
vullen. 
  
Wat doe ik 
verder? 
Daarnaast 
ben ik me ook 
gaan ontwik-
kelen op spiri-
tueel gebied. 
Ik ben Reiki-
Master en heb 
een praktijk, 
genaamd “De 
Innerlijke 
Bron”, 

Centrum voor zelfheling en spirituele ontwikkeling. 
Ik begeleid mensen om de verbinding van hun 
hoofd naar hun Hart te leren maken, want DAT is 
het waar het werkelijk om draait. Durven leven 
vanuit je Hart. Het is geen standaard behandeling, 
want het gaat om de persoon en dan stemmen we 
ons samen af waar hij of zij aan wil werken. 
Ook help ik mensen om te leren mediteren om zo 
een stukje rust in zichzelf te creëren en in het 
HIER en NU te zijn. 
 
Hobby’s 
Ik vind het heel leuk om voor mezelf en de klein-
kinderen kleren te maken. Ik ga iedere week naar 
naailes om de kneepjes van het vak te leren, ook 
met de borduurmachine, waarmee je zulke leuke 
patroontjes kunt maken op T-shirts en andere kle-
ren. Dat geeft ontspanning. En ik ga iedere week 
heerlijk zwemmen.  
 
Ik vond het heel leuk om iets over mezelf te ver-
tellen en geef De Wisselpen door aan: Anita     
Ardon, ook een echte “Tongerse”. 

Inkomsten     Uitgaven 
  

Advertentiegelden  €   9.083.46       Drukkosten  € 14.709.08  

Wijkbijdragen  €   7.884.67    Lay-out kst+materialen  €     219.11  

Subsidies  €      372.00    Verspreidingskosten+attentie  €   1.536.52  

Abonnementen  €      110.00    Bankkosten  €     128.33  

        KvK kosten  €       54.70  

        Bestuurskosten  €     207.40  

        Reservering  €     400.00  

      Saldo  €     194.99  
        

TOTALEN  € 17.450.13     € 17.450.13  

Exploitatieoverzicht 2009 Wijkblad “Rond ‘t Hofke” 

Zoals u uit bovenstaand exploitatieoverzicht over 2009 kunt zien, hebben we de jaarrekening van het 
wijkblad “Rond ‘t Hofke” met een -weliswaar klein- positief saldo af kunnen sluiten. Dit hebben we te 
danken aan onze adverteerders en aan alle lezers die een financiële bijdrage hebben gegeven. Zij heb-
ben het mogelijk gemaakt om het wijkblad uit te geven. Wij willen hen hartelijk danken. Zonder de fi-
nanciële bijdrage van lezers en inkomsten van adverteerders is de uitgave van dit wijkblad niet haalbaar.  
 
Ook in 2010 zal in de maand april weer een actie worden gehouden en aan u, als lezer van het wijk-
blad, weer een bijdrage worden gevraagd. Gezien het resultaat van het afgelopen jaar hebben wij er alle 
vertrouwen in dat u ons ook dít jaar weer financieel zult steunen.  

Foto: Frida tijdens het zingen van het  
“AVE MARIA” in huwelijksmissen. 
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HET SINT MARTINUSGILDE HET SINT MARTINUSGILDE HET SINT MARTINUSGILDE    
TONGELRE TONGELRE TONGELRE GAATGAATGAAT KONINGSCHIETEN KONINGSCHIETEN KONINGSCHIETEN   

  
 
Op zondag 2 mei zal op het Sint Martinus terrein 
in de Bogten het tweejaarlijkse koningschieten 
plaatsvinden. Het Sint Martinusgilde zal om 11.00 
uur de H. Mis opluisteren bij de Mariakapel aan de 
Loostraat. Na de vendelhulde en de uitbeelding 
van Sint Martinus met de bedelaar vertrekken zij 
naar hun gildelokaal. Om 14.45 uur zal het gilde 
zich opstellen en in optocht drie keer rond de 
boom trekken waarop de koningsvogel is ge-
plaatst. 
 
Om 15.00 uur zal het eerste schot gelost worden 
door onze burgemeester Rob van Gijzel en zal 
door de schutters op gelote volgorde geschoten 
worden. Gildebroeder, oud-koning Broer van de 
Nobelen, zal zijn titel moeten verdedigen.  
 
Als de koning bekend is, zal na de installatie van 
de nieuwe koning, een vendelhulde plaatsvinden. 
Iedereen is van harte welkom om dit gildengebeu-
ren mee te maken. Een drankje en een hapje zijn 
tegen betaling te verkrijgen en ook een gezellig 
muziekje zal niet ontbreken. We hopen dat de 
weergoden ons die dag gunstig gezind zijn, zodat 
we terug kunnen zien op een mooie dag. 
 

 

Op 11-12-13 en 14 juni zal Guus Meeuwis in het 
PSV stadion weer een optreden verzorgen en zijn 
de vendeliers van het Sint Martinusgilde gevraagd 
om hun medewerking te verlenen. Ze doen dit al 
voor de vijfde keer. 
 
Op de muziek van Brabant zullen de vendels ge-
draaid worden. Het gilde wenst onze vendeliers 
veel succes. 

Ondanks de sneeuwrijke winter is dan toch de lang 
verwachte lente aangebroken. Wie heeft daar nu niet 
op zitten wachten? Wij, als mensen genieten van de 
eerste warme zonnestralen. Maar ook vogels zie je  
lekker in de zon zich opwarmen liggend op hun zij. 
Let maar eens op of je dat merels ziet doen, met één 
vleugel uitgerekt naar boven. En natuurlijk zijn de 
eerste fluitconcerten  een teken dat het weer betere 
tijden worden in de natuur. Planten gaan weer  groei-
en. Voorzichtig groeien dan de knoppen, die de hele 
winter waren ingepakt en goed beschermd, weer  uit 
tot prachtige frisgroene bladeren. 
 
Dat  jonge groen laat zich weer heerlijk smaken door  
kleine rupsjes. De hele winter hebben er eitjes van 
vlinders aan de twijgen vastgeplakt gezeten,  wach-
tend om in de lente uit te komen. Duizenden rupsjes 
zijn vervolgens weer het voedsel voor kool- of pim-
pelmezen. Zij brengen vaak 8 tot 13 jongen groot, 
met dit, voor hun belangrijkste voedsel in de kraam-
tijd. 
 
Mezen staan weer op de menukaart van de sperwer, 
die zeer snel en behendig op dit soort kleine vogels 
jaagt. Dat is dus hun voedsel. Zo krijg je dus een 
voedselketen. Rups eet blad. Mees eet rups. Sperwer 
eet mees.  De sperwer staat dus als hoogste in deze 
voedselketen. Zo gaat dat in de natuur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geniet van de lente. Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 
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Groepsfoto: Guus Meeuwis met de vendeliers 
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Recept van de maand april: champignons a la 
crème 
 
Ingrediënten:  
250 gram champignons de Paris   
1 bosje peterselie 
2 stuks sjalot 
20 gram roomboter 
50 gram gekookte ham 
2 dl ongezoete slagroom 
scheutje witte port 
peper en zout  
 
Bereiding: 
• Borstel de champignons af met een kwastje zo-

dat oneffenheden en zand zijn verwijderd, snij 
ze vervolgens in partjes  

• Maak de sjalotten schoon en snijd ze in fijne 
blokjes  

• Was de peterselie in koud water, pluk het ver-
volgens en hak de geplukte peterselie met een 
mes tot een grof strooisel ontstaat, hiervan ge-
bruik je een klein beetje voor dit receptuur   

• Doe de roomboter in een koekenpan en laat 
hem uitbruisen, fruit hierin de sjalotten en de 
champignons tot ze mooi bruin worden 

• Blus het daarna met de witte port, voeg de 
room en peterselie toe, laat het even inkoken 
tot het een gebonden saus wordt 

• Voeg wat gemalen peper en zout toe en smul-
len maar. 

  
Dit gerecht is erg lekker met een heerlijk stuk brood 
uit onze bakkerij. Eet smakelijk. 
 
Met vriendelijke groet,  
Luus van Diggelen, chefkok Gasterij in 't Ven. 

Tip van de maand: De poten van houten meubelen zijn gevoelig voor het rottingsproces. Om dit tegen te gaan zet u 
één uur lang de poten in glazen potjes of schaaltjes met hierin een laagje lak. De lak trekt zodoende diep in het hout, 
waardoor het beter beschermd wordt tegen verrotting. 

Kippenschuur?   
 

In het groendomein Wasven staat een oud en verval-
len gebouw. Het is sinds jaar en dag het onderko-
men van Joep Thurlings, onze Tongelrese imker. Hij 
houdt een aantal bijenvolken en verzorgt lessen voor 
kinderen. Dat valt niet mee want het gebouw staat op 
instorten en heeft geen voorzieningen. Vandaar dat 
stichting Groendomein Wasven, sa-
men met Joep, het plan heeft opgevat 
om het gebouw te restaureren en in te 
richten als bijenhuis. Het groendo-
mein is in de archieven gedoken om 
te achterhalen wat voor een gebouw 
het nu eigenlijk is. We weten veel 
over het groendomein, dankzij stads-
archivaris Jan Spoorenberg en de 
boeken van Tonny van den Boomen. 
Maar helaas, over dat gebouwtje heb-
ben we niets gevonden. We vermoe-
den dat het gebouwtje zo’n 50 tot 75 
jaar oud is en oorspronkelijk een kip-
penschuur is geweest. Er hebben 
kennelijk in Tongelre meer van deze 
schuren gestaan, maar zeker weten 
we het niet. Vandaar dat we de hulp 
inroepen van alle lezers van Rond ‘t 
Hofke. Wie weet wat voor een ge-
bouw het is geweest, wie heeft er 

soms oude foto’s van het gebouw of van soortelijke 
schuurtjes in de omgeving? Alle informatie is wel-
kom. Uiteraard krijgt u alle informatie en foto’s retour 
en zullen we in Rond ’t Hofke verslag doen van het 
resultaat van onze zoektocht. Alvast bedankt voor 
uw medewerking. 
 
alfredvankempen@wasven.nl  
Telefoonnummer: 040-2819955 
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De activiteiten in onze parochie 

 
Agenda  

Kindernevendienst voor kinderen t/m 6 jaar 
Elke tweede zondag van de maand wordt er tijdens de 
viering speciaal aandacht geschonken aan de jongste kin-
deren.  
Vlak na het begin van de viering kunnen de kinderen met 
twee enthousiaste ouders mee naar een andere ruimte, 
waar ze hetzelfde verhaal horen als de mensen in de kerk, 
maar dan natuurlijk in kindertaal! Een kort gesprek over 
het verhaal gaat over in een spelletje of een knutselwerk-
je.  
Voor de communie-uitreiking komen de kids weer terug in 
de kerk en kunnen ze vertellen wat ze gedaan hebben. 
Tenslotte krijgen ze een symbooltje om mee naar huis te 
nemen.  
 

Vind je kind het niet fijn om de eerste 
keer alleen mee te doen? Doe gerust 
een keertje mee om te zien wat het 
inhoudt. 
 
Misdienaars  
In de Antoniuskerk al bijna anderhalf 
jaar, en sinds kort ook in de Martinus-
kerk! 
Tijdens de vieringen op de 1e en de 3e zondag van de 
maand luiden ze de bel en helpen ze met het klaarmaken 
van de tafel.  
 
Wil je ook misdienaar worden? Geef het door aan Kaya. 
Kaya van Heiningen, tel. 2811324  of   
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Bouwen aan een Nieuwe Parochie. 
Het beleidsplan van het Bisdom “Groeien in geloof, gelo-
ven in groei” wil het kerkelijk leven in de parochies een 
nieuwe impuls geven en heeft daartoe een aantal speer-
punten geformuleerd, namelijk 
• jeugd en jongeren,  
• huwelijk en gezin,  
• kerk en samenleving en  
• roeping en vorming.  
Het gaat bij dit beleidsplan niet op de eerste plaats om 
het opzetten van een nieuwe organisatie of een herinde-
ling van parochies, maar om te zorgen dat er ook voor de 
komende generaties kerkelijk leven is. De kerk is al enige 
decennia geen volkskerk meer en krimpende parochiege-
meenschappen dreigen hun vitaliteit te verliezen. Het 
doel van het beleidsplan is juist het kerkelijk leven toe-
komst geven. De secularisatie dwingt ons om na te den-
ken over de eigen betekenis van kerk en geloof in de hui-
dige samenleving. Welke antwoorden hebben ouders en 
grootouders op de vragen van hun kinderen en kleinkin-
deren en op hun eigen “Waarom?” En dan gaat het om 
de vele vragen die het leven stelt.  

 
De gesprekken van pastores en besturen van de paro-
chies in Nuenen, Tongelre en Woensel Oost zijn allereerst 
bedoeld om te bezien op welke punten men elkaar kan 
ondersteunen en wat men elkaar te bieden heeft. De uit-
gangssituatie is voor elke parochie verschillend. In Nue-
nen, Gerwen, Nederwetten hebben drie parochies zich  
onlangs verenigd in een Pastorale Eenheid met een geza-
menlijk bestuur en een pastoraal beleid. De parochie Ton-
gelre is al vele jaren een fusieparochie van vier voormali-
ge parochies voortgekomen uit de St. Martinusparochie. 
En de parochie Woensel Oost is een stadswijk uit de jaren 
zestig en zeventig met toch ook weer zijn eigen geschie-
denis.   
 
Elke parochie heeft dus een eigen ontwikkeling doorge-
maakt. Elke parochie heeft zijn eigen kerkgebouwen waar 
men aan gehecht is, zijn eigen groepen vrijwilligers die 
met hart en ziel hun werk doen, zijn eigen speerpunten 
van pastoraal beleid. De vorming van de Nieuwe Paro-
chies is bedoeld om krachten te bundelen en nieuwe 
geestdrift op te wekken. 
 
Intussen zijn de parochiebesturen met elkaar in gesprek 
om te bezien welke mogelijkheden dit beleidsplan van de 
bisschop biedt maar ook om te inventariseren welke vra-
gen en problemen dit met zich meebrengt. De vorming 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 
(restaurant) 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering 
of woord- en com-
muniedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed met 
communiedienst 

9.00 uur 
(in stilte-
centrum) 

    

1e weekend 
van de maand 

Eucharistieviering, voorganger is Ar-
nold Claes (pr). 
In de oneven maanden verzorgt diaken 
Willem Brok de verkondiging. 

2e weekend Woorddienst, voorganger is Diaken 
Willem Brok. 

3e weekend Eucharistieviering, voorganger is Nor-
bert Schallenberg (pr). 

4e weekend Woorddienst, voorgangers zijn leden 
van de woorddienstgroep. 

Evt. 5e zondag Eucharistie, voorganger is Cor Peters 
(pr) 

2 mei Openluchtmis aan de Loostraat 

13 mei Hemelvaart 

23 mei Pinksteren 

26 mei Doopvoorbereiding 20.00-22.00 uur  
parochiecentrum Molijnstraat 
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van een Nieuwe Parochie is immers een proces dat vraagt 
om grote zorgvuldigheid. Ook de pastores hebben al enke-
le gezamenlijke teamvergaderingen gehad. De bedoeling 
is om een stappenplan te maken. Een eerste (kleine) stap 
is al gezet: het vermelden van de programma’s volwasse-
nencatechese in de verschillende parochiebladen. Wan-
neer het stappenplan klaar is zal dit in de parochies be-
kend gemaakt worden. 
 
Frans Verhoeven 
 
Nieuwe kostersgroep Martinus is van start gegaan 
Dinsdagavond 9 maart zijn we voor het eerst samengeko-
men met de nieuwe kosters uit de Martinuskerk. Vooral 
kennismaken natuurlijk. En de inhoud van het kosterswerk 
in een weekeindviering is doorgesproken. Afgesproken is 
wie wanneer met de ervaren kosters Joep en Emiel een 
keer samen zullen kosteren. Er is ook een afspraak ge-
maakt om onder leiding van Joep en Emiel een bezoek te 
brengen aan de kerk voor een blik achter de coulissen.  
 
Het was een gemoedelijke en vruchtbare avond en ik kijk 
hoopvol vooruit. Wanneer de nieuwe kosters ingewerkt zijn 
en we duidelijk hebben of iedereen ook mee zal doen en 
we nadere afspraken hebben gemaakt, zal ik alle betrokke-
nen verder informeren: collega's, verantwoordelijken in de 
Martinuskerk, koren, emeriti....  
 
Overigens er is nog plaats om mee te doen. Kosterswerk 
kan ook heel goed door dames gebeuren. Of door een 
echtpaar. Schroom niet, je bent van harte welkom. 
 
Pastor Willem 
 
Dicht bij ’t Vuur 
De vrijwilligers, koorleden en iedereen die wat meer bij het 
parochiegebeuren is betrokken kan inloggen op de websi-
te. Onderaan op de homepagina vind je dat woordje inlog-
gen. Dat deel willen we wat afschermen voor mensen van 
buiten, van andere parochies. Het is voor mensen dus die 
wat “Dicht bij ’t Vuur” zitten. 
In de proeffase kun je daar inloggen met 'test' als inlog-
naam en '1314' als wachtwoord. 
Neem daar eens een kijkje. Ik leg wat uitgebreider uit hoe 
ik denk dat we samen de communicatie op peil kunnen 
houden. Er gaat in zo'n grote vrijwilligersorganisatie na-
tuurlijk van alles mis aan communicatie. Toch kun je dat 
met een beetje beleid in goede banen leiden. Die uitgangs-
punten hebben we daar neer gezet. Ook vind je er een 
dagboekachtig verslag van mijn activiteiten. Ik ben be-
nieuwd of u dat nuttig vindt, wat u mist of dat u aanvullende 
ideeën hebt om er samen nog meer uit te halen.  
 
www.parochietongelre.nl 
 
Openluchtmis aan de Loostraat 
Op zondag 2 mei om 11.00 uur 
wordt de openluchtmis gehou-
den bij het kapelletje aan de 
Loostraat. Het St. Martinusgil-
de is aanwezig om het geheel 
op te luisteren. U bent van har-
te welkom! Als het slecht weer 
is wordt de dienst in de Marti-
nuskerk gehouden. 
Van te voren moeten de ban-
ken worden klaargezet en na 

afloop uiteraard weer opgeruimd. Wie zou mee willen hel-
pen? Dan graag om 10.30 uur aanwezig! 
 
Verder is het weer meimaand en dat wil zeggen dat er elke 
dag om 19.00 uur bij het Mariabeeld in het kapelletje het 
rozenhoedje gebeden wordt. 
 

                       
 
 
FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
 

Dopen: 
Giorvany Demmelhuper 
Tijn Spee 
Mees van de Wiel 
Tijn Staps 
Tom van Helmond 
 
 

                       

 
VRAGENUURTJE – REDACTIE – VRAGEN-
UURTJE – REDACTIE – VRAGENUURTJE 

 
Beste lezers, 
 
In het wijkblad van februari werd het al aange-
kondigd: om nog meer voeling te houden met wat 
er leeft in de gemeenschap wil de redactie van 
Rond ´t Hofke een- of tweemaal per jaar een vra-
genuurtje houden. Wijkbewoners krijgen op die 
manier de kans om met de redactie in gesprek te 
gaan, kunnen vragen stellen en nieuwe ideeën 
voorleggen. Over de plaats en het tijdstip zult u 
nog nader worden geïnformeerd. 
 
Om te peilen of er voldoende belangstelling be-
staat, verzoeken wij u, dit nu alvast aan ons ken-
baar te maken. Dit kan via de e-mail: rondhethof-
ke@planet.nl of door het invullen en inleveren 
van onderstaande antwoordstrook. Wij zijn erg 
benieuwd naar uw reactie. 

Deze strook inleveren bij Wijkblad Rond ´t Hofke, 
p/a ´t Oude Raadhuis, ´t Hofke 15, 5641 AH 
Eindhoven of bij een van de redactieleden. 
 

Naam: _______________________________ 
 
Adres: _______________________________ 
 
Telefoon: _____________________________ 
 
E-mail: _______________________________ 
 
wil graag in gesprek gaan met de redactie van 
wijkblad Rond ´t Hofke. 
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Tuintip voor april: Keukenkruiden 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Naast het kweken van eigen groenten staan ook de keu-
kenkruiden weer volop in de belangstelling. Niet verwon-
derlijk in deze tijd waarin duurzaamheid en kwaliteit cen-
traal staan. Veel tuinliefhebbers reserveren een perk of 
plantenbak om hun favoriete kruiden op te kweken voor 
vers gebruik in de keuken. Met een beetje aandacht heeft 
u het hele jaar door verse smaakmakers. 
 
Keukenkruiden bestaan zowel uit eenjarige als vaste 
planten. De eenjarige planten kunt u opkweken uit zaad 
of als plantje kopen. Dit zijn o.a. basilicum, koriander en 
kervel. Deze planten zijn in de eerste weken na kieming 
nogal kwetsbaar en houden niet van nattigheid en koude. 
Wanneer u basilicum zaait doet u dit dus het beste onder 
glas of binnenshuis. Vanaf eind april kunt u de plantjes in 
de volle grond zetten om verder uit te groeien. 
 
De vaste kruidenplanten zijn over het algemeen sterke 
planten die gemakkelijk groeien. Soorten als munt, ci-
troenmelisse, oregano en lavas hoeft u maar eenmaal 
aan te schaffen en zullen daarna jarenlang standhouden. 
Omdat deze planten behoorlijk uitdijen worden ze vaak in 
potten gezet, ook uit praktisch oogpunt (dicht bij de keu-
ken). Zorg er bij het opplanten wel voor dat u de potten 
voorziet van een goede afwatering en een doorlatende 
potgrond. 
 
Moeilijker zijn de mediterrane plantensoorten als rozema-
rijn, tijm en salie. Deze planten verlangen een droge 
standplaats in de tuin. Op natte plaatsen overleven ze de 
winter bijna nooit. Hetzelfde geldt als u deze planten in 
potten houdt. Te vochtige potgrond en strenge vorst 
wordt ze vaak fataal. Als u er zorg aan wilt besteden kunt 
u een pot rozemarijn ook binnen laten overwinteren. Hij 
verlangt dan wel een koele en lichte plek. 
 
Voor de liefhebbers van heftige smaaksensatie raad ik het 
ABC-kruid aan oftewel Acmella. Deze plant heeft gele 
bloemhoofdjes die wel wat van een aster weg hebben. 
Wanneer je een bloemetje eet weet je niet wat je over-
komt, zo heftig is 
de smaaksensa-
tie. Het lijkt alsof 
je je tong tegen 
de polen van een 
batterij houdt. 
Heel bijzonder en 
de moeite waard 
om eens te pro-
beren. 

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

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

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

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

 

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

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

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

 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op 20 mei om 
14.00 uur naar ‘t Oude Raadhuis. 
 
Jan vertelt en laat dia’s zien over de geschiedenis van ons 
Tongelre. En…….. bij mooi weer kuieren we een rondje 
over ’t Hofke langs diverse monumenten. 

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS heeft, naast het 
bestuur, nog 17 werkgroepen. Elk van die werkgroepen 
heeft zo z’n eigen taak binnen de activiteiten die er wor-
den georganiseerd. 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 wijkcen-
trum, HET BUURTHUIS VOOR DEZE WIJK, aan activitei-
ten 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 in de rubriek: IN DE 
SCHIJNWERPER 
 
ZONDAG-INLOOP 
Elke zondagmiddag om 13.30 uur gaan de deuren van ’t 
Oude Raadhuis open voor iedereen die de middag in ge-
zelschap wil doorbrengen. Van half twee tot half vijf is er 
dan gelegenheid om met elkaar te buurten, een kaartje 
te leggen, of de sjoelbak en/of het biljart te benutten om 
een spelletje te spelen. Er is ook een hele voorraad aan 
diverse spellen, van dammen en schaken tot mens-erger-
je-niet en trik-trak. Maar ook moderne spellen zijn voor-
handen. 
Het is uidrukkelijk de bedoeling, dat alle soorten van ont-
spanning aan de orde kunnen komen. Het gaat erom dat 
ieder die daar behoefte aan heeft of gewoon een keer 
wat anders wil op de zondagmiddag, zich in ’t Oude 
Raadhuis kan ontspannen. 
Er zijn twee gastvrouwen of -heren aanwezig, één voor 
de bediening en één voor de ontvangst van nieuwe gas-
ten, die zich daarmee hopelijk snel thuis voelen in het 
gezelschap. De koffie en thee worden geserveerd voor de 
schappelijke prijs van 80 cent en ook de drankjes van de 
bar zijn zo geprijsd dat het niet te duur wordt om daar 
gebruik van te maken, en dat laatste hoeft niet eens. 
Het gaat immers om de ontmoeting: het ontmoe-
ten van mede-buurtbewoners in een gemoedelijke 
sfeer. 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

IN DE SCHIJNWERPER 

 Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur 
 
 Maandagmiddag  

Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 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 wijkcen-
trum. 
 
 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 dinsdagmiddag 

Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 
13.15-14.45 uur. 

 Elke dinsdagavond 
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 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 liefheb-
bers. 

Naailessen en Fietslessen 
 
Wil jij leren naaien op je naaimachine? Of wil je leren 
fietsen?  
 
Bel dan met Laura Persoon van 
Welzijn Eindhoven 06-15957508. 
Bij voldoende aanmeldingen start 
de cursus in het Oude Raadhuis. 
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ZIN ZIN ZIN INININ   MOESTUINIERENMOESTUINIERENMOESTUINIEREN???   
 
Op één van de weilanden van het Groendomein 
Wasven wordt binnenkort een moestuin aange-
legd. Het groendomein heeft een ecologische tuin-
der (Hans) aangetrokken die deze kar gaat trek-
ken. In de moestuin zullen mensen van Lunet zorg 
(mensen met een verstandelijke beperking) enke-
le dagen per week tuinieren. Daarnaast wordt een 
deel ingericht met vergeten èn nieuwe gewassen 
en kruiden, die gebruikt zullen worden door de 
koks van de Gasterij. Maar de “proefmoestuin” is 
ook bedoeld voor de buurt om kennis te maken 
met het ecologisch tuinieren. Onder professionele 
leiding wordt samengewerkt in de eigen moestuin, 
waarbij de zware werkzaamheden, zoals het spit-
werk, al gedaan zijn en gereedschappen door het 
groendomein beschikbaar worden gesteld.  
 
Niet alleen de kennis, maar ook de opbrengst 
wordt samen gedeeld. Het is niet de bedoeling dat 
het groendomein een volkstuinencomplex wordt, 
daarvoor hebben we vele goede mogelijkheden in 
de buurt. De proefmoestuin is bedoeld voor men-
sen die eventueel een eigen moestuin willen be-
ginnen, een volkstuin te groot vinden, het samen 
willen doen (al dan niet met Lunet zorg) of willen 
weten hoe je ecologisch kunt tuinieren. Op het 
groendomein kun je ervaring opdoen en tegelij-
kertijd het resultaat op vele manieren proeven.  
 

Voor belangstellenden is er op woensdagavond 28 
april om 20.00 uur een informatiebijeenkomst in 
de groenwerkplaats (= de schuur achter de Was-
venboerderij). Hans zal dan de plannen toelichten 
en vragen beantwoorden. De bedoeling is dat de 
proefmoestuin dan al klaar ligt (omgespit en wel). 
Omdat het een pilot is, worden er geen kosten 
berekend: groene vingers zijn welkom. De dagen/
avonden waarop gewerkt zal worden zullen in on-
derling overleg worden afgesproken. Voor meer 
informatie of aanmelden kan je bellen met Hans 
Cuijpers, de ecologische tuinder, op 040-7870706 
of mailen naar boerderij@wasven.nl.  
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EETPUNT GESTOPT . . . .  

. . . . EETPUNT GESTART 
 
Op 18 oktober vorig jaar stopte Welzijn Eindhoven 
het Eetpunt in Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis en 
nam het wijkcentrum dit in samenwerking met de 
GGzE tijdelijk over. Tijdelijk, omdat werd afgespro-
ken dat zodra de lokatie er klaar voor zou zijn, het 
Eetpunt over zou gaan naar Huize Ignatius aan de 
Tongelresestraat 483; het voormalige zusterklooster. 
Per 1 april j.l. was het zover en intussen hebben de 
gasten er hun intrek genomen en kunnen ze de maal-
tijden desgewenst wellicht  tot maar liefst zeven da-
gen in de week nuttigen. 
De gastvrouwen die jarenlang het Eetpunt in het 
wijkcentrum hebben verzorgd zijn allemaal (!) mee-
gegaan en vervullen nu met veel enthousiasme hun 
gastvrouwenrol in Huize Ignatius. 
Op 7 april is in ’t Oude Raadhuis in een geanimeerde 
bijeenkomst afscheid genomen van gasten, gastvrou-
wen en van de chauffeurs. Waarmee aan een decen-
nialange traditie van het Eetpunt in het wijkcentrum 
een einde is gekomen. 
 
Mogelijkheden voor deelname aan het Eetpunt in 
Huize Ignatius voor nieuwe gasten zijn er nog  
ruimschoots. Oudere of gehandicapte buurtbewo-
ners kunnen er altijd even binnengaan om te in-
formeren. 
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UNIEKE NATUURCURSUS UNIEKE NATUURCURSUS UNIEKE NATUURCURSUS    
WIM KELLER WIM KELLER WIM KELLER ENENEN LOEK KETELAARS LOEK KETELAARS LOEK KETELAARS   

 
Maandag 18 januari jl. was de cursus "Moeder Na-
tuur" van start gegaan.   
 

 M O E D E R   N A T U U R   
 

 
Cursus Moeder Natuur een succes 

 
Bijna 30 zeer enthousiaste deelnemers hadden zich 
ook opgegeven voor deze natuurcursus, waar Wim 
Keller en Loek Ketelaars als cursusleiders, de les-
stof van overbrachten. 
 
Voor de pauze vertelde Wim, met een PowerPoint 
presentatie, op professionele wijze het theoretische 
gedeelte, wat goed aansloot op het cursusboek. In 
dit boek staan de verschillende onderwerpen van 
bijvoorbeeld: voedselketens en seizoenen. Van hei-
de tot het bos en van vogels tot vissen. 
  
En na de koffie of thee, werden er dia’s of films ver-
toond door Loek, wat het verhaal van Wim weer tot 
leven bracht, een geweldige combi. Nu staan er in 
april en mei nog 3 excursies te wachten waar wij als 
cursisten de natuur in gaan, om praktische kennis 
op te doen. Ik kan niet wachten. 
 
En zo hoop ik dat wij allemaal de natuur met andere 
ogen kunnen gaan bekijken en de opgedane kennis 
zullen benutten. Want de natuur is meer dan menig 
mens denkt. Dat heb ik wel geleerd. 
 
Een deelnemer.   

Paddentrek ook in Groendomein Wasven 
 
Het is 19 maart en de eerste warmere dagen zijn 
aangebroken. Dat voelen de padden en bruine 
kikkers ook. Voor hen is de tijd gekomen om naar 
de poel en sloten te trekken om zich daar voort te 
planten. Als de avond is gevallen komen ze overal 
vandaan. Uit de bosgrond onder de bladeren zaten 
ze verstopt, de hele winter lang. Je moet heel 
voorzichtig lopen en goed uitkijken waar je loopt. 
 
Op deze avond telde ik 42 padden en 9 vrouwtjes 
waar al een mannetje op zat, (amplex) dus totaal 
60 stuks. 

Helaas lag er al een pad plat gereden op de Cele-
beslaan. De rest die op straat zaten, heb ik maar 
helpen oversteken. Voor die dode pad blijft het 
wel sneu na zo’n lange rustperiode met de lente in 
zicht. Jaarlijks vallen er helaas heel veel verkeers-
slachtoffers onder de padden. 

Maar het fenomeen paddentrek blijft een mooi 
jaarlijks terugkerend natuurverschijnsel. 
 
Kees van Grevenbroek 
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Kennismakingsgesprek met 
 Dokter P. Wouda. 

 
Door: Francis en Riet 

Las u in ons maartnummer over het vertrek 
van dokter P. Schaffer, zoals beloofd, laten 
wij u hier kennis maken met zijn opvolger 
dokter P. Wouda. 
 
Dokter Wouda is in ’56 geboren in IJsselstein (bij 
Utrecht). Hij bracht daar ook zijn jonge jaren door.  
Hij is de jongste telg uit een gezin met zeven kin-
deren.  
Tijdens zijn middelbare schooltijd groeide zijn inte-
resse voor een medische opleiding. Na het behalen 
van zijn diploma was zijn keuze dan ook gauw ge-
maakt. Paul Wouda wilde huisarts worden. 
Hij ging geneeskunde studeren in Amsterdam. Na 
de basisopleiding volgde hij ook daar de specialisa-
tie voor huisarts, deed praktijkervaring op in Alk-
maar en woonde in Hoorn.  
Na zijn afstuderen moest hij een praktijk gaan zoe-
ken. Dat was eerder gezegd dan gedaan, want er 
waren in die jaren huisartsen te over.  
Toen er in Eindhoven, in Woensel, een vacature 
kwam, solliciteerde hij. Van de 75 sollicitanten 
werd dokter Wouda de uitverkorene en zijn carrière 
begon bij het gezondheidscentrum in Woensel. 
Hij heeft daar ruim 20 jaar gewerkt. Dokter Wouda 
woont met zijn gezin – hij heeft drie studerende 
zonen - in de Dordognelaan in Eindhoven. 
 
Dokter Wouda is altijd heel actief geweest in 
allerlei medische organisaties. Hij heeft altijd 
mee vorm willen geven aan veranderingen en 
ontwikkelingen. 

“Er gebeurt en verandert veel in de gezondheids-
zorg”, zo vertelt de dokter, “elke verandering roept 
weerstand op en kost tijd. Als je zelf actief kunt 
meedenken en mee ontwikkelen, dan begrijp je, 
dat de meeste veranderingen onontbeerlijk zijn. 
 
Ik heb altijd veranderingen en ontwikkelingen in 
de gezondheidszorg mee vorm willen geven door 
actief te zijn in vakgerichte stichtingen en com-
missies, onder andere de stichtingen HaCa en 
Synergos.  
Deze commissies en stichtingen hebben als doel 
het stimuleren en optimaliseren van de samen-
werking tussen huisartsen en medisch specialisten 
wat moet leiden tot een verbetering van de kwali-
teit en service van de zorgverlening.” 
 
En nu aan een nieuwe uitdaging toe? 
“Het gezondheidscentrum in Woensel, waar ik als 
huisarts werkte, was in de loop der jaren een heel 
groot centrum geworden met huisartsen, psycho-
logen, praktijkondersteuners, assistentes, fysio-
therapeuten en ‘n apotheek. De grootte van dit 
centrum en de traagheid waarmee daar afspraken 
gemaakt konden worden, wekte mijn onvrede. Ja, 
ik was aan een nieuwe uitdaging toe.  
Ik kende dokter Schaffer goed, wist hoe hij zijn 
‘huisarts zijn’ invulde en voelde me daar zeer mee 
verwant, wij zijn beiden een beetje artsen van “de 
oude stempel”. Ja, het sprak me wel aan om sa-
men met dokter Maartens, die ik ook heel goed 
ken, een praktijk te hebben in dit veel kleinere Ge-
zondheidscentrum aan de Parklaan.”  
 
U noemde uzelf een huisarts van de oude 
stempel, kunt u hier nog iets meer over ver-
tellen? 
“Ik vind het als huisarts belangrijk om écht aan-
dacht aan mijn patiënten te besteden, ze persoon-
lijke zorg te geven. Het is moeilijk en daardoor een 
uitdaging om in de toekomst persoonlijke zorg te 
blijven bieden ook als mensen verouderen, want 
ook dan wil ik die zorg handhaven. Ook wil ik zicht 
hebben op de context waarin mensen ziek kunnen 
worden. 
Iedere praktijk beschikt tegenwoordig over prak-
tijkondersteuners.  Aan de inzet van al die hulp wil 
ik goede sturing geven en er grip op houden. Ik 
probeer daarin een goede balans te vinden en 
goed in de gaten te houden hoeveel en wat ik uit 
handen geef, want ik wil wel de vinger aan de pols 
houden!  
(Hoorden we soortgelijke geluiden niet ook bij 
dokter Schaffer? Red.) 
Verder heeft preventieve zorg ook mijn aandacht, 
door deze zorg lopen de mensen minder risico en 
houden langer een betere kwaliteit van leven. 
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En tot slot, ik ben gewoon nieuwsgierig naar men-
sen, of beter gezegd ik ben heel erg geïnteres-
seerd in mensen.”  
 
Kent u Tongelre? 
“Nee, Tongelre als wijk is me vreemd. Ik moet 
hier de straten nog zoeken. De patiëntenopbouw 
van de praktijk, die ik hier overneem, komt wel 
overeen met wat ik in Woensel gewend was.” 
 
Zo’n praktijk vraagt veel tijd, denkt u nog tijd 
over te houden voor hobby’s en welke 
hobby’s heeft u? 
“Ook al zal de praktijk, zeker tijdens de inwerkpe-
riode, veel tijd vergen, toch hoop ik zo nu en dan 
nog tijd te hebben voor een partijtje tennis, een 
fietstocht of het lezen van een boek.” 
 
U werkt nu al enkele weken in “Huisartsen-
centrum Parklaan”, hoe bevalt het? 
“Ik moet zeggen dat het me heel goed bevalt, ik 
heb geen spijt van de overstap en voel me hier 
helemaal op mijn plaats. Alle bestuurlijke activitei-

ten heb ik even op een laag pitje gezet. Ik focus 
me nu op mijn nieuwe praktijk zodat ik die goed 
in de vingers krijg. 
Ik ga hier in Tongelre nog ‘n 10 tot 13 jaartjes 
lekker fulltime aan de slag. Ja, ik heb er zin in.”  
 
Met deze veelbelovende woorden besluiten we ons 
kennismakingsgesprek.  
 
We kunnen wel stellen dat dokter Schaffer zijn pa-
tiënten niet onverzorgd heeft achtergelaten, in te-
gendeel, onze indruk is dat hij in dokter Wouda 
een zeer ervaren en goede opvolger heeft gevon-
den, een huisarts die, evenals hij, helemaal op 
gaat in zijn werk, een rustige, vriendelijke arts, vol 
zorg en toewijding voor zijn patiënten. Zij zijn bij 
hem ongetwijfeld in goede handen! 
 
Dokter Wouda wensen wij veel succes toe en een 
heel fijne tijd in “Huisartsencentrum Parklaan”, dat 
hij daar nog lang met veel plezier en veel voldoe-
ning mag werken!  
 

WE GAAN WEER WANDELEN !!!! 
 

Staan uw wandelschoenen ook al klaar voor de 
14e Avondwandelvierdaagse door ons 

mooie Tongelre. 
 
‘t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder 
auspiciën van de Nederlandse/Noord-Brabantse 
Wandelsportbond 

 
van 17 tot en met 20 mei 

 
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden 
zijn : 2.5,  5,  7.5, 10 en 12.5 km 
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien 
men 4 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km 
per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en met groep 
drie, na 2.5 km per avond). 
 
Inschrijfgeld  bedraagt:  € 3,50 per persoon 
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op 
woensdag  28 april  vanaf 18.00 uur  € 3.00 
 
Start: iedere avond tussen 18.00 
uur en 19.00 uur bij ‘t Oude 
Raadhuis. 
 
De laatste avond kan voor de 
langere afstanden of langzamere 
wandelaars, eerder gestart wor-
den in verband met de feestelij-
ke afsluiting onder begeleiding 
van harmonie De Eendracht. 

Dankwoord van dokter Schaffer 
 
Graag wil ik iedereen danken voor de mooie woor-
den, dankbetuigingen, aanwezigheid bij mijn af-
scheid en voor de vele bijdragen voor de 2 scho-
len in de Cassamance- Senegal: ruim 11.000    
euro!! 
 
Ook veel dank natuurlijk namens kinderen, leer-
krachten, ouders, directie en bestuur van de scho-
len. 

Met vriendelijke groeten,  
 
Paul Schaffer. 
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Uitstapje! 
 

Het was al een drukte van belang in de speelzaal 
toen ik met Rico binnenkwam. Alle kinderen had-
den hun jassen nog aan en ouders stonden te 
wachten tot iedereen binnen was voor vertrek. Juf 
Kifayet deelde de auto’s in en na wat strubbelingen 
(auto die niet startte) reden we weg. Naar de kin-
derboerderij! 

De speelzaal was begonnen met het thema ‘boer-
derij’ en dit werd ingeluid met een bezoek aan 
dorpsboerderij de Weverkeshof in Nuenen. Bij aan-
komst doken meteen wat kinderen de speeltuin in, 
maar zodra de juffen een plattegrond met een kor-
te route gescoord hadden gingen we uiteraard die-
ren kijken.  
 

Eerst de stal in. Daar stond onder andere een ezel 
die maar geen IA wilde balken. Buiten kwamen drie 
varkentjes hun kot uit om te kijken wie toch die 
herrie maakte. Via de konijnen en de kippen liepen 
we verder over een mooi bruggetje waar ganzen 
aan het zwemmen waren. En welke liedjes met 
schapen erin ken je eigenlijk? Bij de kalkoenen gaf 

juf Kifayet nog een goede imitatie weg. Kwabbel 
kwabbel. Probeer maar eens. Moeilijk hoor!  
 

De buurman van de kalkoen wilde helaas z’n staart 
niet laten zien, toch jammer, want de pauw had 
wel een volle staart. Daarna toch maar snel naar 
binnen, want het was KOUD! En na een uurtje bui-
ten begon het aardig door de dikke jassen, dassen 
en wanten heen te dringen. En dat voor 11 maart! 
Ondertussen hebben we de eerste warme lenteda-
gen alweer gehad en is het nog maar moeilijk voor 
te stellen. 

Binnen brandde een lekker vuurtje en was er war-
me thee en koffie. De kinderen genoten van ranja 
met een koekje. Nog even de speelhoek in, en toen 
weer op weg naar de speelzaal. Er werd nog wat 
verlangend gekeken naar de schommels, maar het 
was toch echt te koud. Een leuk begin van een 
nieuw thema. Ondertussen is heel de speelzaal 
‘aangekleed’ met dieren. De ramen beschilderd, 
muren beplakt met werkjes van de kinderen. Ge-
zellig! 
 

Met vriendelijke groet 
Natalie Barenbrug (moeder van Rico) 
 

PeuterPlaza ’t Hofke 
Avondroodstraat 40 
5641 HB Eindhoven 
040-2813659 
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Door: Francis en Riet 
 

Na een aantal maanden van intensieve arbeid 
was het eindelijk zover. Huize Ignatius was er 
klaar voor om haar nieuwe bewoners welkom 
te heten. 
 

Op 25 maart jl. verhuisden staf en medewerkers 
GGzE van het Gerardusplein naar hun nieuwe on-
derkomen in Huize Ignatius aan de Tongelre-
sestraat 483. Vanaf 1 april jl. namen de cliënten 
gefaseerd hun intrek in Huize Ignatius. Het streven 
is om binnenkort een open dag voor buurtbewo-
ners en verdere belangstellenden te organiseren. 
 

Kort voor de verhuizing spraken wij met Centrum-
manager Ad van Asseldonk en Harrie Zeitzen die 
voor deze locatie benoemd is als locatiecoördina-
tor. 
 

Harrie, een echte 
Eindhovenaar, is 
geboren in Woen-
sel aan de Kloos-
terdreef. Hij is 
altijd werkzaam 
geweest in de 
zorg. Gestart als 
leerling verpleeg-
kundige in het 
Diaconessenhuis 
daarna, in ver-
schillende func-
ties, werkzaam 
geweest binnen 

de GGzE. Hij wil van Huize Ignatius een laagdrem-
pelig gebouw maken en wil daarom altijd gemak-
kelijk aanspreekbaar zijn. 
Wij stelden beide heren de volgende vragen: 
 

Is de verbouwing helemaal gereed? 
Ad van Asseldonk: “Het gedeelte voor de GGzE is 
zo goed als klaar. Een gedeelte van het gebouw 
wordt verhuurd aan de praktijk van fysiotherapeu-

ten. Door deze partijen is een principe akkoord 
overeengekomen. Zij zijn nu bezig om de voor hen 
belangrijke details in te vullen. Ook alle voorberei-
dingen met betrekking tot het eetpunt- voor oude-
ren en eventueel mensen met beperkingen, uit de 
wijk - is zo goed als operationeel.” 
 
Wie zijn de nieuwe bewoners? 
Harrie Zeitzen: “De nieuwe bewoners zijn mensen 
met een psychiatrisch beperking die in Huize Igna-
tius, de voor hen belangrijke voorwaarden, van het 
beschermd wonen genieten. Zij bevinden zich op 
dit moment in een proces waarin nog verdere ont-
wikkeling kan plaatsvinden. De belangrijkste doe-
len die we voor onze cliënten nastreven zijn het 
bevorderen van de zelfstandigheid en tevredenheid 
over hun woon- leefsituatie. 
 
Wij vinden het heel belangrijk dat zij integreren in 
de wijk en een zinvolle dagbesteding krijgen, we 
zijn daar druk mee bezig.” 
 
Willen jullie verder nog wat kwijt? 
Harrie Zeitzen: “Mochten er in de toekomst vragen 
of opmerkingen vanuit de wijk zijn, laat ons dat 
dan gerust weten. We hebben een 24 uur bezetting 
dus je komt nooit aan een gesloten deur.  
Telefonisch zijn wij bereikbaar via nummer 040- 
2828004.” 

Wij vieren feest !! 
 
De Pres. Rooseveltgroep be-
staat dit jaar 45 jaar. Met onze 
welpen, scouts en pivo’s vieren 
wij dit tijdens het St. Joris-
weekend van 24/25 april. ’s 
Middags komen we samen in 
het centrum van Eindhoven voor de start van een 
sponsorloop. Deze is in de vorm van een klaverblad. 
Er zitten 100 letters in verborgen die na afloop een 
zin vormen. De opbrengst van de sponsorloop is voor 
de deelname aan het jubileum kamp vanwege het 
100 jarig bestaan van scouting Nederland. Deze Jubi-
leum Jamboree wordt deze zomer in Roermond ge-
houden. 

’s Avonds is er een kampvuur op het blokhutterrein 
(Oude Muschbergwerg 1). Elke groep voert een paar 
leuke sketches op, daarnaast ontbreekt de muziek 
niet. U wordt hierbij van harte uitgenodigd om met 
ons een kopje koffie of thee te drinken. Ook wethou-
der mevrouw Fiers zal tijdens het kampvuur aanwe-
zig zijn. 
 

Na het kampvuur is er voor de scouts en pivo’s in de 
blokhut Disco. Op zondag hebben we een spellencir-
cuit met Hollandse spelletjes. Om 14.00 uur sluiten 
we het St-Jorisweekend af met de hernieuwing van 
de belofte, een St-Joris traditie. Wij hopen vele men-
sen vanuit de wijk te begroeten. 
 

Leden en Leiding van de Pres. Rooseveltscouting-
groep. 
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GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT 
DE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEK   

 
 
 

Ontmoeten, kennismaken met 
culturen in mei 
 
Word lid van Bibliotheek Eindhoven en ga op 
reis van uw abonnementsgeld! 
Goed nieuws als u van lezen en van reizen houdt! 
Bibliotheek Eindhoven werkt samen met Reisad-
viesbureau Effting. Verrassende ideeën om op reis 
te gaan vindt u bij ons en bij hen. Nog geen lid van 
de bibliotheek? Word dan lid in april, mei of juni. 
Bij het boeken van een reis bij reisadviesbureau 
Effting ontvangt u uw abonnementsgeld 2010 re-
tour. 
 
Maak u verstaanbaar in het Spaans 
‘Hola, ¿que tal?’ Hebt u geen idee wat dit bete-
kent? Volg dan de cursus Spaans Spreken en Be-
grijpen die Bibliotheek Eindhoven organiseert in 
samenwerking met Sylvia Chao Lopez (Miesen) en 
Silvia Amorin. In acht lessen maakt u zich al ver-
staanbaar in het Spaans, zodat u tijdens uw va-
kantie eenvoudige gesprekken kunt voeren. In-
schrijven is mogelijk tot 8 mei 2010. 
 
Voorlezen op woensdagmiddag 
Op avontuur in de bieb. Je weet nooit van tevoren 
wie je tegenkomt of in welke landen je terecht-
komt. Elke eerste woensdagmiddag van de maand 
lezen we in alle vestigingen een leuk, spannend, 
mooi, meeslepend of grappig verhaal voor. Jij 
komt toch ook luisteren? 
 
Cartoons tekenen? Dat doe je zo… 
In de meivakantie wil je leuke dingen doen die je 
anders niet zo gauw doet. Een cursus cartoonteke-
nen past helemaal in die vakantie. Hoe teken je 
een gezicht en zorg je ervoor dat dat gezicht lacht,  
huilt of boos kijkt? Een goede tekening vertelt 
meer dan duizend woorden. Doe mee met de cur-
sus en laat iedereen versteld staan van je kunnen! 
De cursus bestaat uit drie lessen, prijs inclusief 
cursusboek cartoontekenen. I.s.m. Hilthouse Agen-
cy. 
 
Annie M.G. Schmidt-week 2010, Hoera voor 
Pluk! 
Pluk, welk kind kent hem niet? Dat jochie van de 
Petteflet. Pluk is het centrale middelpunt tijdens de 
Annie M.G. Schmidt-week 2010 van 19 tot en met 
30 mei, Schmidt schreef het boek Pluk van de Pet-
teflet. In alle vestigingen organiseren we extra ac-
tiviteiten. Houd hiervoor onze website en nieuws-
brief goed in de gaten. 
 
Word nu online lid! 
Vanaf nu kunt u ook vanuit uw luie stoel lid     
worden van Bibliotheek Eindhoven. Ga naar  
www.bibliotheekeindhoven.nl, klik op ‘Online lid 
worden’ en vul het online formulier in. Binnen en-

kele dagen kunt u uw bibliotheekpas ophalen bij 
een van onze vestigingen. 
 
Altijd op de hoogte! 
Wilt u precies weten welke activiteiten en acties de 
bieb organiseert? Geef dan uw e-mailadres door 
aan klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl. Ook 
kunt u lid worden van bieb-eindhoven.hyves.nl! 
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Een tongerick is een Tongelrese limerick 

Op un bloemweike zat un kneu, 
Die war z`n popke enigszins beu. 
Telkes as de kneu ging fluite, 
Zette zij de bloemetjes buite. 
Da war vur die vogel wel un bietje sneu. 
 
Nelis   

Welzijn Eindhoven zoekt enthousiaste  
vrijwilligers! 

 
Op diverse locaties in heel Eindhoven heeft Welzijn 
Eindhoven Ontmoetingspunten voor Senioren. Deze 
ontmoetingspunten zijn er voor ouderen die niet 
vaak of niet makkelijk de deur uitkomen, maar die 
het wel fijn vinden om onder de mensen te zijn en 
ook behoefte hebben aan meer contacten. 
 
Om deze ontmoetingspunten draaiende te houden, 
hebben we ondersteuning nodig van diverse vrijwil-
ligers. 
• Vrijwilligers om ons op vaste dagen te helpen 

met het begeleiden van de activiteiten, het zor-
gen voor koffie en thee en het maken van een 
praatje met de ouderen. 

• Vrijwillige chauffeurs om deelnemers op te halen 
en na afloop weer thuis te brengen. Op verschil-
lende vaste dagen en de kilometers worden ver-
goed. Eigen auto is een voorwaarde. 

 
Hebt u affiniteit met ouderen? Bent u geduldig, be-
hulpzaam en kunt u goed samenwerken? Neem dan 
contact op met Joke Lor, Welzijn Eindhoven.  
Telefoonnummer: (040) 219 34 71  
Emailadres: j.lor@welzijneindhoven.nl 
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Slijmbeursontsteking (bursitis) onder andere van de schouder 
 
Een slijmbeurs is als het ware een klein zakje water, wat zich bevindt tussen een botstuk en een spier of pees. 
Zij zorgt ervoor dat bij bewegen de spier/pees niet langs het bot schuurt en zo beschadigd raakt. Bekende 
slijmbeursen zitten bij de heup en bij het schoudergewricht. Maar ook op andere plaatsen in ons lichaam be-
vinden zich slijmbeursen zoals bij de knie, het zitbeen en bij de elleboog. 

 
Ten gevolge van overbelasting of een trauma kan een slijmbeurs ontstoken raken.  Is dit 
acuut, dan heeft de persoon in kwestie zeer veel pijn, kan het gewricht niet bewegen, 
heeft continue pijn die dag en nacht doorgaat en is er een zwelling van de slijmbeurs. De 
huisarts schrijft dan meestal een combinatie van pijnstillers met spierontspanners voor. 
Na een paar dagen gaat het dan beter. Ook koelen met ijspakkingen kan helpen. Warmte 
verergert meestal de pijn!! 
 
Bij een chronische bursitis  merk je een langzaam steeds sterker wordende beperking van 
de bewegelijkheid in de eindstanden  van het gewricht. Bijvoorbeeld bij het zijwaarts be-

wegen van de arm wordt een deel van de beweging  erg pijnlijk. Zo’n chronische bursitis ontstaat door in-
klemming van de spier elke keer bij het heffen van de arm. Vaak ontstaat dit bij alledaagse karweitjes op 
schouderhoogte, boven schouderhoogte of boven het hoofd.(denk bv aan schilderen). Ook kan een bursitis 
ontstaan bij het trekken of duwen van zware voorwerpen. 
Vaak zie je bij een chronische bursitis dat er ook een peesontsteking is ontstaan. Door de zwelling ontstaat 
dan een afknelling van de slijmbeurs. 
 
Bij een bursitis moet je rust nemen. Wel moet je het gewricht gedoseerd bewegen. Voor de schouder betekent 
dit dat je de arm naar voren, naar achter en zijwaarts heft tot het pijn doet. Soms help je de arm met je andere 
hand. Beweeg de arm niet boven schouderhoogte. Ook zwaaioefeningen zijn prima om te doen. 
 
Verminderen de pijn  en bewegingsbeperking niet, dan kun je rechtstreeks  naar de fysiotherapeut (daar heb je 
geen verwijzing voor nodig). De fysiotherapeut beoordeelt je klachten  en zal  oefeningen geven om de schou-
der weer normaal en ontspannen te laten bewegen. Ook zal de fysiotherapeut naar je nek, borstwervelkolom 
en sleutelbeen kijken om te beoordelen of daar een beperking zit, waardoor het schoudergewricht niet goed 
beweegt. Indien nodig worden deze gebieden behandeld. Ook zal aandacht aan je houding worden besteed, 
want ook hierin kan een  duidelijke oorzaak van een slijmbeursontsteking te vinden zijn.  Door middel van 
rekking van banden en spieren en spierversterking moeten de klachten verminderen. Tevens kan met appara-
tuur zoals ultra geluid en interferentie iets aan de klacht gedaan worden. 
 
Bij aanhoudende klachten worden patiënten alsnog doorverwezen naar de huisarts of specialist. Deze behan-
delt de slijmbeursontsteking, afhankelijk van de ernst, met medicijnen, injectie of operatie. 

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

27 

B = slijmbeurs  



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  28 

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 

Nieuwe gezichten èn activiteiten! Bij het Wasven 
zijn Eline en Roel gestart als drijvende krachten 
voor heel veel nieuwe activiteiten. Ze maken een 
vliegende start met bijvoorbeeld maandelijkse acti-
viteiten voor kinderen op zondagmiddag en een 
bakmiddag bij Tussen de Molens. Ook is onze tuin-
der Hans gestart die al snel vuile handen gaat ma-
ken…. Daar blijft het niet bij: er zijn nog veel meer 
plannen. Houd de website van het Wasven bij voor 
de nieuwste activiteiten of beter nog: meld u aan 
voor de nieuwsbrief op www.wasven.nl. Tot ziens 
bij het Wasven! 
 

 
Natuur Thema Avond 
Op vrijdag 23 april gaan we het hebben over zwa-
luwen. Weten jullie hoeveel soorten er zijn en we-
ten jullie ook wat zwaluwen eten en hoe ze een 
nest bouwen? Er zijn bepaalde zwaluwen die nooit 
op de grond komen en in de lucht slapen als ze 
vliegen. We gaan kennis maken met de zwaluwen 
en we gaan iets leuks maken voor deze luchtacro-
baten. De avond is in de Schop van de Wasven-
boerderij van 19:00 tot 21:00 uur. De entree be-

draagt 1,50 euro en iedereen tussen de 6 en 12 
jaar is van harte welkom! 
 
Aspergeweekend 
Het aspergeseizoen staat weer voor de deur! 
Houdt u ook zo van “het witte goud”? Dan bent u 
in het Aspergeweekend van 30 april t/m 2 mei in 
de Wasvenboerderij op het goede adres. Vanwege 
de opening van het aspergeseizoen kunt u bij de 
gasterij genieten van heerlijke gerechten waarin 
de asperge centraal staat. Alles is biologisch, van 
lokale leveranciers en wordt ambachtelijk bereid. U 
kunt bij ons terecht tijdens de normale openingstij-
den, reserveren is gewenst (040 7870707). 
 
Expositie Thea Koot 
Op De Overloop van de Wasvenboerderij vinden 
tentoonstellingen plaats van lokale kunstenaars. 
Op zaterdag 1 mei wordt om 14:00 uur een ten-
toonstelling geopend met etsen van Thea Koot uit 
Tongelre. Etsen is een speciale ambachtelijke 
kunstvorm waarbij een zinken plaat wordt bewerkt 
waarvan later met een pers een afdruk wordt ge-
maakt. Doordat Thea is begonnen met aquarelle-
ren, kenmerken haar etsen zich door de kleurrijk-
heid. Ook hebben ze vloeiende vormen doordat ze 
de platen verzaagt en in meerdere lagen toepast. 
Thea Koot vertelt graag en levendig over haar 
kunst en ze zal bij de opening een rondleiding 
langs haar etsen geven. U bent van harte welkom 
bij de opening op 1 mei om 14:00 uur.  
 
Kinderactiviteiten: Indianen! 
Nieuw bij het Wasven: kinderactiviteiten op zon-
dag. Iedere eerste zondag van de maand organise-
ren de spelleiders van het Wasven leuke kinderac-
tiviteiten in en om de Wasvenboerderij. Telkens 
staat een ander spel of thema centraal. Op zondag 
2 mei is het thema Indianen. Bij mooi weer is het 
buiten: doe makkelijk zittende kleding aan en 
neem buitenschoenen mee! De activiteiten vinden 
plaats tussen 14.00 en 16.00 uur en zijn bedoeld 
voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De kosten bedra-
gen € 5,00 per persoon. De locatie is de Schop van 
de Wasvenboerderij. Aanmelden is nodig en kan 
via boerderij@wasven.nl. Vermeld je naam en con-
tactgegevens en je leeftijd. 
 
Vergeten Gewassen bij Duurzaam Tuinieren 
Vergeten te wassen? Nee, vergeten gewassen zo-
als Aardpeer, Kardoen en Borage. Nooit van ge-
hoord of nooit eerder geproefd? Kom dan naar de 
thema-avond “Vergeten Gewassen” op donderdag 
6 mei in de Schop van het groendomein Wasven. 

Expositie:  
Fotografie van Thea Prummel Tot 26 april 

Natuur Thema Avond:  
1 zwaluw maakt nog geen zomer 23 april 

Infoavond Moestuin 28 april 

Aspergeweekend bij de Gasterij 30 april t/m 
2 mei 

Expositie:  
Etsen van Thea Koot 

Opening  
1 mei 

Kinderactiviteiten 2 mei 

Techniek voor Tieners 6 mei 
Duurzaam Tuinieren:  
Vergeten Gewassen 6 mei 

De BOS BIOS 7 mei 

Expeditie Tongelre 10 mei 

Bakmiddag bij Tussen de Molens 12 mei 
Trappen en Happen op Hemel-
vaart 13 mei 

Pinksteren:  
Genieten bij de Gasterij 

23 en 24 
mei 

Natuur Thema Avond:  
Eckartse Bos en de Bogten 28 mei 

Kuieren in Tongelre:  
Collse Watermolen en de Zeggen 6 juni 
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Vergeten gewassen is de verzamelnaam van 
groentesoorten die je nauwelijks meer tegenkomt, 
maar die de laatste jaren steeds meer in de be-
langstelling staan.  
 
Tijdens de thema-avond geven onze eigen tuinder 
Hans Cuijpers en een gastspreker uitleg over deze 
groenten; hoe je ze kunt herkennen, kweken en 
eten. Ook gaan we kijken in de eigen moestuin 
waar deze soorten zijn uitgezet. De avond is van 
19:30 tot 21:00 uur en de kosten bedragen € 7,50 
(inclusief koffie/thee). Bij voorkeur van tevoren 
opgeven via 040-7870706 of boerderij@wasven.nl. 
 

 
De BOS BIOS 
Op vrijdag 7 mei starten we een leuk experiment: 
op het terras van de Gasterij gaan we een natuur-
film vertonen. Buiten dus! We noemen het de BOS 
BIOS. Welke film het wordt, is nog een verrassing. 
Een aparte belevenis is het zeker! Weer eens iets 
anders dan zomaar een  avondje uit want wie kan 
nou zeggen dat ‘ie in het bos naar de bioscoop is 
geweest!? 
 
Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen 
kijken, de entree is gratis. We starten de film om 
21.30 uur. 
 
Techniek voor Tieners 
Het Wasven heeft iets met techniek: niet voor 
niets is NXT erg succesvol en passen we de nieuw-
ste technieken toe in en om de boerderij. Speciaal 
voor tieners organiseert het Wasven een workshop 
techniek. Op donderdag 6 mei gaat het over ener-
gie.  
 
De Wasvenboerderij heeft de kleinste biocentrale 
van Europa. We gaan bekijken hoe die werkt en we 
gaan zelf aan de slag! Met weinig middelen kun je 
stroom opwekken, bijvoorbeeld uit een aardappel 
of citroen. Hoe? Dat leer je op 6 mei! De workshop 
is voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar en duurt 
van 20:00 tot 22:00 uur. De entree bedraagt        
€ 5,00 per persoon, je kunt je aanmelden via boer-
derij@wasven.nl.  
 
We zien je graag in de Multimediaruimte van de 
Wasvenboerderij! 

Expeditie Tongelre 
Voor stoere jongens en meiden organiseren we 
een natuurexpeditie. Ook in Tongelre kan dit span-
nend zijn: hoe? Kom maar kijken! Op maandag 10 
mei gaan we een speciale natuurtocht maken langs 
de Kleine Dommel. Tijdens deze expeditie gaan we 
op zoek naar sporen van dieren (en planten), naar 
insecten en naar veel meer…… De expeditie is voor 
iedereen van 10 tot 13 jaar en de kosten zijn        
€ 5,00 per persoon.  
 
We vertrekken vanaf de Wasvenboerderij met de 
fiets om 9:00 uur en zijn om ongeveer 12:00 uur 
terug. Vergeet niet om goede waterdichte schoe-
nen aan te doen en neem een echte verrekijker 
mee (en bij slecht weer regenkleding). Neem ook 
een broodje en drinken voor onderweg mee! 
 
Bakmiddag 
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan vanaf 
nu bij Tussen de Molens, de bakker van het Was-
ven. Elke tweede woensdag van de maand kunnen 
kinderen onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes 
of taartjes maken. En als het lekkers de oven in 
gaat, wordt er een leuk spel georganiseerd en is er 
groene limonade. De koekjes gaan feestelijk inge-
pakt mee naar huis! 
 
De themamiddag is voor kinderen van 4 tot 10 
jaar. De eerste bakmiddag is op woensdag 12 mei 
en duurt van 13:30 tot 15:30 uur. De kosten be-
dragen € 5,00 per persoon en je kunt je opgeven 
bij boerderij@wasven.nl. 
 
Trappen en Happen met Hemelvaart 
Op Hemelvaartsdag vinden bij de Wasvenboerderij 
allerlei activiteiten plaats onder de noemer “De Af-
trap”. Er zijn allerlei demonstraties van bijzondere 
fietsen en er is live muziek. Maar daar blijft het 
niet bij: u kunt ook trappen en happen met en op 
de fiets! Om 13:00 uur start de middag met een 
ludieke warming up.  
 
Daarna krijgt u een fietsroute uitgereikt waarmee 
u langs boerderijen in de omgeving fietst. Hier 
haalt u ingrediënten op voor de verrassingsmaal-
tijd in de Gasterij. Eenmaal terug kunnen de kinde-
ren hun eigen toetje verdienen door mee te doen 
met het ‘trappen en happen’-spellencircuit. Ouders 
rusten uit op het terras en hebben genoeg te zien 
en te horen! Vanaf 17:00 uur wordt het diner ge-
serveerd. 
 
De fietstocht (en diner) kan gereserveerd worden 
via boerderij@wasven.nl. De kosten bedragen       
€ 25,00 voor een volwassene (diner en fietstocht). 
Kinderen tot 12 jaar betalen € 12,50 voor een kin-
dermenu en het spellencircuit. Ook op vrijdag 14 
tot en met zondag 16 mei is het mogelijk om de 
route te fietsen, de ingrediënten voor uw maaltijd 
te verzamelen die vervolgens door de koks van de 
gasterij worden verwerkt in heerlijke streekgerech-
ten.  
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             BRADERIE 
 

Op 13 mei organiseert Scouting St. 
Frans wederom de jaarlijkse braderie op 
Haagdijk en op 24 mei de braderie op ’  

t Hofke. De voorbereidingen zijn weer in 
volle gang. De inschrijvingen zijn weer 

bijna allemaal binnen en de ruimte 
voor 2e hands goederen  op ’t Hofke is 

reeds volgeboekt. 
Het is opvallend dat het aantal hobbykramen dit 
jaar duidelijk verminderd is. We gaan er echter 
van uit dat er zich nog mensen zullen melden 
voor een kraam om hun hobby te promoten.  
Voor inlichtingen belt u 2816186. 
 

Tot ziens op 13 en 24 mei  
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Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

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

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

Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

Berckelhof en andere tehuizen 
 

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

Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon: 
0407877780 of 0630585801.  
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien 
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.  

Tongelre Toen en nu … is een nieuwe rubriek, 
waarin een plek of onderwerp in Tongelre 
wordt getoond zoals het vroeger was en nu is. 

Voor velen onder ons nog niet zo heel erg lang gele-
den: tot omstreeks 1973 bevond zich aan de Gene-
raal Bothastraat naast het marktplein een heus vei-
linggebouw, waar groenten en fruit met vrachtwa-
gens en soms nog met paardenkracht werden afgele-
verd. Rechts van de ingang stond een prachtige 
boom, waarin het heerlijk klauteren was. 
 
Inmiddels zijn hier zeer kleurrijke atelierwoningen 
(foto onder) verschenen, bewoond door een gevari-
eerde mix van beeldend kunstenaars. In het moderne 
pand links is een muziekhandel gevestigd. 

Gevraagd:  
Goede hulp voor plusminus 5 uur in de week  

(liefst zo snel mogelijk)  
Telefoon: 040-7872669 
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OP ZOEK NAAR DE KIKKER EN  
DE KAMSALAMANDER 

De natuuravond van de kinderen in de Schop begon met 
een leuke ‘1, 2, 3’ quiz over de kikkers en padden. Kees 
Grevenbroek heeft op deze manier de kinderen weer veel 
kunnen vertellen over de kikkers en de padden. En dat 
was ook wel nodig want ze zouden gaan speuren met NXT 
generation. Eerst vertelde NXT generation over hun voor-
stel om een ecotunnel te laten aanleggen onder de Ei-
senhowerlaan. Dan kunnen de dieren vanuit het Wasven 
naar een ander natuurgebied zonder dat ze aangereden 
worden op die drukke weg. Als de dieren van het Wasven  

 
 
 
 
 
 
 
naar een ander natuurgebied gaan, komen er ook andere 
dieren naar het Wasven, en dat zou natuurlijk geweldig 
zijn. Op de leuke filmpjes en foto’s die de kinderen zagen 
in de multimediaruimte van de boerderij kon je zien hoe 
en waar je kikkers, padden en salamanders het beste kunt 
zien en vinden. Bijvoorbeeld bij de poelen die zijn aange-
legd bij de Karpendonkse Plas.  
 
Toen het héél donker was, ging de hele groep (al dan niet 
met een zaklamp) op zoek naar de kikkers en de kamsala-
mander. Want: als we sporen van de kamsalamander zou-
den vinden, komt er geld vanuit de provincie om de eco-
tunnel te bouwen. En gezocht hebben ze! Rondom het 
vennetje zijn er verschillende kikkers gevonden en er werd 
duidelijk uitgelegd om wat voor soort kikker het ging. En 
natuurlijk lieten we alle kikkers verder met rust, want zo 
wordt de natuur het minste verstoord en kunnen we er 
samen het langst van genieten! 
 
De volgende Natuur Thema Avond is niet op de laatste 
vrijdag van de maand (dan is het Koninginnedag) maar op 
vrijdag 23 april. We gaan het dan hebben over zwaluwen.  
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Oplossing van vorige maand is:  
 Inscheping   
     
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 A. Daamen 
 Hageheldlaan 9 

   
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 

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

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 mei 2010 in 
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplos-
singen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is ge-
steld door een van onze adverteerders of door het     
wijkblad. 
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V N E G E N T I G J A R I G E W G K U L 

E I G E N G E K W E E K T A A C O V D A 

R O D A T R I A O S L D O T L O R L N G 

W O A O E L D T S H E IJ E D R L E I E E 

E R B G K N E U S W E R K T U I G E K L 

K L S O O T L E K R P H S E I J A G A O 

E O K G O B E A T O O M C E N T R U M N 

L G L A L T A R L N E B R U W I D I K E 

IJ S O E A M L I S T E E N W O E S T IJ N 

K R V O S T T E E G Z M I E R D N S L L 

I E E E W I S R N IJ E N E I T S E Z E A 

N C E M E N T E N G D Z U O E I T V G N 

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

T T H C S I T S I L A E R N O B P G I E 

De overgebleven letters vormen een EILAND 

ADVOCAAT 
ALRUINWORTEL 
ATOOMCENTRUM 
BEPLEISTERING 
BEVEL 
BLOEMENTEELT 
BOOTLENGTE 
BORSTIG 
CEMENTEN 
DOKTERSGEZIN 
DOUCHEHOK 
EIGENGEKWEEKT 
ETENSDRAGER 
GEITENBORST 
GELIJKENISSEN 

GELIJKMAKEN 
GONDA 
IEGELIJK 
JARIGE 
JUDOKA 
KAATSER 
KNEUSWERKTUIG 
KOOLASWEG 
KOORTSMETER 
LAGELONENLAND 
LOSGEREI 
NEGENTIGJARIG 
NEVELBLUSSER 
ONREALISTISCH 
OORLOGSRECHT 

STEEK 
STEENWOESTIJN 
THEESMAAK 
TINIJZER 
VERWEKELIJKING 
VLIEGUIT 
VOLKSBAD 
WATERPOLITIE 
WINDEI 
ZEEVOLK 
ZESTIEN 
 
 


