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In deze tijd, waarin het vaak moeilijk
is om mensen warm te krijgen voor
vrijwilligerswerk, zijn wij gezegend met een uitstekend en actief
clubje. Een clubje dat bij onze inzamelingsactie altijd zo actief is,
dat zij het niet gauw opgeven en bij geen gehoor, twee tot zelfs
drie keer teruggaan. Ja, er zitten volhouders bij!
Het resultaat is er dan ook naar. De voorlopige opbrengst bedraagt €6961,94. Geweldig. De financiële middelen voor weer
een jaartje wijkblad zijn verzekerd, de drukker kan weer een jaar
lang betaald worden.
Nu de inhoud nog, dat is ons pakkie an, alhoewel, zonder u als
lezer lukt ons dat niet. Uw medewerking door tips over interessante personen of ontwikkelingen in de wijk zijn onontbeerlijk.
Samen moeten we alert zijn en op tijd signaleren wat er in onze
wijk leeft. Ook ingezonden stukjes van onze lezers zijn van harte
welkom. Onze ervaring is dat die door de wijkbewoners graag
worden gelezen.
Dus, wijkbewoners, samen gaan we er weer een jaartje tegenaan, maar nu gaat u eerst rustig dit nieuwe blad lezen, veel leesplezier!
P.S. Wat vindt u van de woningen (zie foto voorpagina) die, na
afbraak van de huizen ‘t Hofke 149 t/m 153, daar zo gebouwd
zullen worden?

Algemeen alarmnummer .............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ..........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
Ons Net Eindhoven .....................................
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0900-8861
040-2811324
0900-8844
14040
040 7874000

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.
In april 1999 schreef ons pap Leo Jonkers voor De
Wisselpen. Nu 11 jaar later ben ik- Anita Ardongevraagd te schrijven voor deze leuke rubriek.

Na 7 jaar bij het Augustinianum te hebben gewerkt- wilde ik wat anders- en ben ik de opleiding
voor voetverzorging-pedicure gaan volgen.

Ik ben ’n geboren en
getogen
Tongerse.
Geboren in hetzelfde
pand als waar ons pap
destijds ’t levenslicht
mocht zien en ik kreeg
de naam Anita Jonkers. Met mijn geboorte is ons gezinnetje
compleet, broer Kees
is dan 4 jaar oud. We
woonden in de Tongelresestraat
427,
’t
groentewinkeltje van
Leo en Dora Jonkers.
Mijn ouders hadden de
Anita Ardon
zaak van mijn opa en
oma Kees en Mieke Jonkers overgenomen.

Die opleiding heb ik nog uitgebreid met een specialisatie voor het behandelen van de diabetische en
de reumatische voet. Ik kom dan gezellig bij de
mensen thuis en ik ga 2 keer in de week naar Berckelhof, voorheen, Molijn, woonzorg centrum Tongelre. Daar tref ik veel Oud Tongelrese mensen
waar ik altijd een zeer gezellige klets mee heb.
Heerlijk vind ik dat, de tijd is dan helemaal niet belangrijk.

Toen ik 6 was overleed opa, kort daarna stond oma
met haar koffer voor de deur en trok gewoon bij
ons in. “Ons vader he gezeet ge moet maar bij onze Leo gan wonen”, werd ons medegedeeld. Oma
was voor d’un duvel niet bang, behalve voor het
onweer. Als het ’s nachts onweerde wist ze niet
hoe snel ze zich moest aankleden, haartjes in de
knot en met haar tasje op schoot zat ze op haar
bed in het opkamertje gereed om te vluchten.
Soms gingen Kees en ik stiekem om het hoekje
kijken hoe ze daar zat en hadden we de grootste
lol.
Veel tijd bracht ik door bij mijn vriendin Marij Korting. Altijd werd ik daar liefdevol ontvangen en regelmatig schoof ik bij aan de gedekte tafel. In de
kruidenierswinkel van André en Mia Korting heb ik
met veel plezier zo’n 7 jaar als zaterdaghulp gewerkt
Na 4 jaar verkeringstijd ben ik in 1987 getrouwd
met Hans Ardon. Samen hebben we voor 7 jaar het
Tongerse verlaten. Dolblij was ik dat we naar het
vertrouwde Tongelre terug gingen. In 1988 heb ik
de stomerij van Cor v.d. Kerkhof overgenomen, die
was gevestigd in mijn geboortepand. De stomerij
heb ik 12 jaar met veel plezier gehad. In die tijd, in
1993 is onze dochter Seliene geboren en in 1995
werd met onze dochter Lindi ons gezin compleet.
Omdat de stomerij gewoon doordraaide werden er
veel hand en spandiensten verricht door de oma’s
en opa.

Tevens ben ik 1 dag in de week aan het pedicuren
in een serviceflat in Woensel samen met mijn
vriendin en collega Ellen de Ruiter. We hebben
daar een mooie grote kamer ter beschikking waar
we vele leuke momenten hebben, we lachen wat af
tijdens het pedicuren. Omdat onze deur altijd open
staat komen mensen ook binnen voor een alledaags praatje. Vooral de combinatie pedicuren en
ouderen vind ik super, het tutten en zorgen. Dit is
een passie die ik pas
later heb ontdekt en
waar ik heel veel energie van terugkrijg.
Regelmatig ben ik te
vinden
in
Merefelt
(Veldhoven)
op
de
“afdeling”
dementie
waar ons mam ook
woont. Ook hier mag
ik graag een beetje
zingen en kletsen met
de mensen. Gelukkig
heeft ze het hier erg
naar de zin en mist ze
Tongelre niet.

Anita aan het werk

Sinds 8 jaar heb ik een lieve knuffelhond Sephora
waar ik vaak lange tijd mee ga wandelen. Deze tijd
gaat niet zitten in de afstand maar in het kletsen
met de mensen die ik tegenkom, en dat zijn er
nogal wat. Behalve dat ik zeer geniet van mijn gezin, werk, super trots ben op mijn meiden, hou ik
van zingen, lezen en tuinieren in mijn heerlijk Tongers tuintje.
Verder wil ik graag iedereen meegeven Carpe Diem
of te wel Pluk de Dag in het mooie Tongelre.
Mijn opvolger voor De Wisselpen is de heer Joep
Jansen ik wens hem veel succes met het schrijven
voor Rond ‘t Hofke.
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De Bulldog buddy’s
Mogen wij ons even voorstellen, wij zijn de Bulldog buddy’s.
Wij zijn één van de 17 werkgroepen van wijkcentrum het Oude Raadhuis die in
de dependance van het oude raadhuis (het blauwe gebouwtje) elke 2e en 4e vrijdag van de maand aan het
darten zijn.
De Bulldog buddy’s bestaan uit 2 groepen darters,
namelijk de jongste jeugddarters van de dartbond,
dit zijn kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar, ze
darten onder begeleiding 2 uur lang met heel veel
enthousiasme en hier zitten al echte sterren bij. Pas
op want Barney krijgt concurrentie uit Tongelre!
Er worden regelmatig ook toernooien gehouden.
De 2e groep is voor de iets oudere jeugd, van 14 tot
18 jaar. In deze groep hebben wij nog plaats voor
een aantal enthousiaste darters. Informatie bij: John
van Soerland telefoonnummer: 06-21395184
Zoals je ook op de foto ziet bestaan de Bulldog
buddy’s uit meisjes en jongens. Het zijn heel gezellige avonden, waarin ze heel veel leren over het darten, maar waar wij als begeleiding ook voor willen
zorgen, is dat ze op een goede en respectvolle manier met elkaar omgaan.
de Bulldog-buddy’s

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 6

Lintje voor Dinie van de Voort

In de winter proberen we vogels naar onze tuinen te
lokken met allerlei voedselpakketten gevuld met pinda`s, vetballen en zonnepitten. Allerlei gevleugelde
vrienden komen daar op af; van mus tot mees en als
je wat bosrijker woont misschien vinken of zelfs
spechten.
Nu het zomer wordt, is het wel zo leuk om vogeltjes
naar je tuin te lokken. Dat doe je dan met water. Een
schaal met vers water doet wonderen. Er komen zeker vogels hun dorst lessen. Maar als ze gaan badderen, is het helemaal een leuk gezicht. Als ze in de
schaal liggen, houden ze toch de omgeving nauwlettend in de gaten. Want er ligt altijd gevaar op de loer.
Iedere dag opnieuw zullen dezelfde badgasten terug
komen, als je het water maar op tijd ververst. Andere
dieren kunnen ook naar je drinkplaats komen als ze
het eenmaal weten te vinden.
Egeltjes bijvoorbeeld, maar alleen als de tuinen
een open verbinding hebben met
de buren door
bijvoorbeeld een
heg of een gat
onder
in
de
schutting, zullen
zij komen drinken, meestal in
de nacht. Als je
landelijk of in
een parkachtige
omgeving woont,
komt misschien
zelfs de eekhoorn
drinken.

Op donderdag 29 april ontving
Dinie van de Voort een Koninklijke onderscheiding
en werd daarmee benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Het lintje werd haar uitgereikt op
het gemeentehuis van Eindhoven door burgemeester Rob van Gijzel.
Zij kreeg deze onderscheiding voor haar inzet op
vele fronten als vrijwilligster in het verenigingsleven. Al sinds 1968 verzorgt ze trouw de bardiensten in het gildehuis van het Sint Martinusgilde in
Tongelre. Ze is ook bestuurslid en zelf verdienstelijk schutter. Vanaf 1992 staat ze ook bij het Sint
Catharinagilde achter de bar tijdens bijzondere
gelegenheden, zoals het koningsschieten. Bij de
Sint Nicolaasvereniging Tongelre zet zij zich al vele jaren in voor het Sinterklaasfeest. Vanaf 1981
is ze ook bestuurslid van Sociëteit Hofzicht. En
vanaf 1987 is ze vrijwilligster bij Lunetzorg, locatie Eckartdal. Elke week draait ze muziek voor de
gehandicapten en leert ze hen volkdansen.
's Middags werd Dinie bij het gildehuis van het
Sint Martinusgilde in de Bogten een receptie aangeboden die zeer druk bezocht werd en om 18.00
uur werd ze geëerd met een vendelhulde.
Langs deze weg wil Dinie iedereen bedanken die
dit tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.

Hetzelfde kun je bereiken met een vijver die een ondiep deel heeft. Voor drinkschalen en vijvers ga je
natuurlijk naar één van onze tuincentrums in Tongelre. Zo kun je dus ook met water elk jaargetijde genieten van vogels in je tuin, in het voorjaar, zomer en
najaar. Probeer het eens!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Recept van de maand mei: Salade van aardappel
met asperges
Ingrediënten:
800 gram Malta aardappelen in de schil
500 gram witte asperges
3 eetlepels mayonaise
2 eetlepels mascarpone
1 eetlepel gesneden bieslook
in ringetjes
Bereiding:
• De aardappels wassen in ruim water, met wat zout
gaar koken zodat ze nog een beet hebben, giet de
aardappelen af en snijd ze in partjes.
• Schil de asperges en snijd het houtachtige uiteinde
eraf, kook de asperges in weinig zout en een
beetje roomboter in ca. 10 minuten beetgaar. Laat
ze in eigen vocht afkoelen

• Klop een lobbige dressing van de mayonaise en

de mascarpone en voeg de gesneden bieslook met
wat peper en zout uit de molen naar smaak toe.
• Doe de lauwwarme aardappelen en asperges in
een schaal en schep er voorzichtig de dressing
door, zet de salade bij voorkeur nog twee uur in
de koelkast om door te koelen. Hierdoor trekt de
smaak er ook nog verder in
• Serveer de salade met wat babyleaf (diverse jonge
slablaadjes) en wat geroosterde pistachenootjes,
doe er wat vers stokbrood met roomboter bij.
Eet smakelijk.
Luus van Diggelen,
Chefkok Gasterij in ‘t Ven

Tip van de maand: Mierenpaden kunnen bestreden worden met hete azijn.

WEEKENDJE WEG VOOR MANTELZORGERS
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner,
kind, familielid of andere naaste kan erg zwaar zijn. In veel
gevallen blijft er voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning,
sociale contacten of vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om af en toe eens even de zorg
los te kunnen laten. Even afstand nemen, even nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking met Mezzo een ontspanningsweekend op 11,12 en 13
juni 2010 in Hotel Conferentiecentrum Boschoord in Oisterwijk.
Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen mantelzorgers genieten van een prachtige omgeving, heerlijk
verzorgde maaltijden en lekker veel vrije tijd. Er worden ook drie groepsbijeenkomsten georganiseerd
waarin mantelzorgers tips krijgen om de zorg beter vol te houden. Alles is erop gericht hen even uit de
dagelijkse zorgsituatie te halen, zodat ze bij thuiskomst met hernieuwde energie de zorgtaak weer op
zich kunnen nemen.
Ex-deelnemers spreken over “fantastisch fijne dagen”, “tot in de puntjes verzorgd”, “fijne gesprekken
met lotgenoten” en “heerlijk om zelf eens aandacht te krijgen”.
Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is exclusief voor deelnemers van PuntExtra.
Wanneer iemand per direct lid deelnemer wordt, kan hij/zij ook deelnemen aan het weekend. De deelnemersbijdrage voor 2010 bedraagt € 17,90 per machtiging en € 19,50 per acceptgiro. Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend wordt een eigen bijdrage van € 65,- gevraagd. Dit is een all-in prijs,
alleen drankjes zijn voor eigen rekening. Aanmelden kan t/m 25 mei; deelname geschiedt op volgorde
van inschrijving. Reageer snel en bel met PuntExtra, tel. 040 – 23 08 538. Meer informatie is ook te vinden op www.puntextra.nl
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Tijdens de dienst wordt samen gebeden, afgewisseld met
stemmige muziek.
Om 9.30 uur is het afgelopen. Komt u ook een keer kijken
en luisteren? De moeite waard.

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.dse.nl
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

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

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten

Eucharistie-viering
of woord- en communiedienst
Ochtendgebed met
communiedienst

1e weekend
van de maand
2e weekend
3e weekend
4e weekend
Evt. 5e zondag

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof
(restaurant)
Zaterdag
19.00 uur

Antonius

Agenda
Martinus

Zondag
Zondag
9.30 uur 11.00 uur

9.00 uur
(in stiltecentrum)

Eucharistieviering, voorganger is
Arnold Claes (pr).
In de oneven maanden verzorgt diaken
Willem Brok de verkondiging.
Woorddienst, voorganger is Diaken
Willem Brok.
Eucharistieviering, voorganger is
Norbert Schallenberg (pr).

23 mei
26 mei

Pinksteren
Doopvoorbereiding 20.00-22.00 uur
parochiecentrum Molijnstraat

9 juni

Parochievergadering 20.00 uur zijzaal
Antoniuskerk

Nieuw in Tongelre
Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en stelt u prijs
op persoonlijk contact of bezoek aan huis van iemand van
de parochie? Bel of mail dan met het:
parochiecentrum Tongelre,
040 – 281 13 24 of
parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Gezinsviering voor peuters/kleuters

Woorddienst, voorgangers zijn leden
van de woorddienstgroep.
Eucharistie, voorganger is Cor Peters
(pr)

Diensten in de parochie Tongelre
In het weekend van Pinksteren (22 en 23 mei) zijn er drie
eucharistievieringen in de parochie:
Om 9.30 uur in de Antoniuskerk, om 11.00 uur in de Martinuskerk en om 19.00 uur in Berckelhof.
Ochtendgebed op dinsdagmorgen
Elke dinsdagochtend wordt in Berckelhof om 9.00 uur een
ochtendgebed gehouden
in de stilteruimte, vlakbij
het restaurant. Zuster Petra van Mierlo en pastor
Willem Brok gaan een
maand lang afwisselend
voor in de dienst.

De tweede zondag van de maand is de dag voor de gezinsviering én voor de kindernevendienst. In mei valt de
gezinsviering samen met het vieren van de eerste communie. Een viering met veel kinderen, leuk, maar voor veel
kleintjes duurt het toch vaak te lang.

De stilteruimte is klein,
maar mooi ingericht. Twee
glas-in-loodramen uit de
oude Jozef en Mariakerk,
een Maria-afbeelding met
de mogelijkheid om kaarsjes te branden en een kleurig tabernakel uit het Labrehuis aan de Hoogstraat.
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Voor hen is speciaal de kindernevendienst: twee enthousiaste moeders vertellen een verhaal voor de peuters en
kleuters, spelen een spelletje of gaan met de kinderen een
knutselwerkje maken. Weer eenmaal terug in de kerk, kunnen de kinderen vertellen wat ze hebben gedaan. Want
vieren doen we samen…
De nevendienst is er voor alle kinderen die te jong zijn voor
de communie. In juni is de nevendienst in de Antoniuskerk
op de Fazantlaan op 13 juni om 9.30 uur.
Voor data na de zomervakantie kunt u pastor Kaya emailen: kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Eerste communie
Drie kinderen hebben in april hun eerste communie gedaan; in mei volgen in de Martinuskerk de volgende kinderen:

2-5

13.00 uur

9-5

Celena Zaandam en Mitchell Rovers
Angelica van Hout, Tanyelie
Schalks, Mitchell Konings, Charissa Sanders, Renee Jansen, Ludeynia Maduro
Georgina van Esch

16-5

Nigel Lier

12.30 uur

23-5

Jean Claude Malalu

11.00 uur

9-5

11.00 uur

13.00 uur

Vooraf wordt met alle ouders de viering doorgenomen en
afgesproken hoe die viering er uit komt te zien. Zo kunnen
we samen deze feestelijke vieringen zoveel mogelijk op
maat maken, zoals het bij de kinderen past.
Kaya van Heiningen,
2811324 of kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

WIE WORDT KAMPIOEN VAN TONGELRE?
EERSTE SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP !
Heb jij je altijd al willen meten met andere schakers en woon je in Tongelre ?
Nu heb je de gelegenheid tijdens het
SNELSCHAAKKAMPIOENSCHAP VAN TONGELRE
Iedere schaker in Tongelre wordt uitgedaagd om deel te nemen op
ZATERDAG 19 JUNI 2010 VANAF 10.00 UUR IN ’T OUDE RAADHUIS
LET OP: MAXIMAAL 24 SPELERS EN VOL = VOL
MELD JE AAN VOOR 9 JUNI
(zie onderstaande telefoonnummers)
Er wordt gespeeld in twee klassen: jongeren tot 12 jaar en volwassenen (vanaf 12 jaar)
Er wordt gespeeld in poules. De klokken worden ingesteld op 10 minuten.
(elke partij duurt dus maximaal 20 minuten)
Als er geen winnaar is beslist de schaakmeester.
De twee winnaars van beide klassen spelen uiteindelijk tegen elkaar en beslissen
wie de kampioen wordt.
Als je in clubverband speelt, geef dat dan aan met vermelding van je speelsterkte,
je ELO-rating.
WIE DURFT DE UITDAGING AAN ??
SCHAAKCLUB ’T OUDE RAADHUIS.
AANMELDEN (DUS VOOR 9 JUNI) BIJ Wim 06 16056818 of Marc 06 41432835
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OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds 1 augustus 2008 maakt de OudKatholieke Parochie Eindhoven voor
haar liturgische en pastorale diensten
gebruik van de RK parochiekerk H.
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te
Eindhoven.
Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift
en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen
geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast is
assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnr. 024-6221470 of 06-49630170.

Jozua Gemeente Eindhoven
Oudsten: 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!

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Riet Scholten-Luiken, 81 jr., Gen.Cronjestraat
Jan Antonissen, 86 jr., Tafelbergstraat
Edna Casper-Janga, 76 jr., Kaapseweg

Dopen:

Mathijs Kat
Kajen Verbeek
Aiden Visser
Twan Rosaria
David van Gent

Vrijwilligerspunt zoekt taalcoaches
Vanaf 1 oktober 2009 is Vrijwilligerspunt gestart
met het project taalcoach. Een taalcoach helpt
inburgeraars wegwijs te worden in Eindhoven.
Door samen met de taalcoach aan diverse activiteiten deel te nemen, maakt de inburgeraar
zich de Nederlandse taal eigen. Inmiddels zijn
er ruim 50 taalcoaches succesvol aan de slag
en door de grote vraag zijn we op zoek naar extra collega’s! Daarom start vanaf volgende week
een wervingscampagne. Vrijwillige taalcoaches
kunnen zich aanmelden bij Vrijwilligerspunt.
Inburgeren is niet alleen een kwestie van het leren
van de Nederlandse taal. Het is ook het gebruik ervan. Het spreken van Nederlands bevordert het inburgeringtraject. Daarom stimuleert het ministerie
van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) het aanbieden van taalcoachtrajecten voor inburgeraars. In
Eindhoven organiseert Vrijwilligerspunt in opdracht
van de gemeente deze taalcoachtrajecten.
Leuke dingen doen en Nederlands leren
Een taalcoach helpt een inburgeraar thuis te worden in de Nederlandse taal en cultuur. Zo kan de
inburgeraar meegaan naar de supermarkt, helpen
koken of bijvoorbeeld een museum bezoeken. Dit
soort activiteiten bevorderen het integratieproces.
Van WZI naar Vrijwilligerspunt
Samen met de inburgeraar beslist de dienst Werk,
Zorg en Inkomen van de gemeente Eindhoven
(WZI) of een taalcoach nodig is. Vanuit WZI kan de
inburgeraar naar Vrijwilligerspunt doorverwezen
worden voor een taalcoachtraject.
Juiste match
Vrijwilligerspunt besteedt veel aandacht aan het
zoeken van de juiste match tussen de vrijwillige
taalcoach en inburgeraar. De taalcoaches worden
door Vrijwilligerspunt gekoppeld aan een inburgeraar met dezelfde ideeën of interesses. Samen
brengen ze gedurende een half jaar ongeveer 1,5
uur per week met elkaar door. De Nederlandse taal
en cultuur staan hierbij steeds centraal. Deze manier van werken maakt het leuk en leerzaam voor
beide partijen.
Meer achtergrond informatie, ook over het gevraagde taalcoach profiel, is terug te vinden op de website www.vrijwilligerspunteindhoven.nl
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
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 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 dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van
13.15-14.45 uur.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

IN DE SCHIJNWERPER
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 worden georganiseerd. Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle publiciteit, nog steeds mensen zijn in ons oude
Tongelre die niet weten wat er zoal in en om het wijkcentrum, HET BUURTHUIS VOOR DEZE WIJK, aan activiteiten plaatsvindt. Dat is de reden waarom is besloten om in
Rond ’t Hofke en op de website van ‘t Raadhuis één van
de werkgroepen extra te belichten in de rubriek IN DE
SCHIJNWERPER.
Jeugdschaken
Al ruim 15 jaar wordt er, vanaf half september tot en met
begin juni, elke dinsdagavond
van 19 tot 20 uur in ’t Oude
Raadhuis, aan de jeugd uit
Tongelre in de leeftijd van 6
tot 13 jaar, schaakles gegeven.
De eerste 25 minuten wordt
er aan de hand van een
werkboekje aan de schaaktheorie gewerkt. Voor elk
kind dat de schaaktheorie
beheerst, wordt aan de hand van een examenformulier,
dat door de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (knsb)
wordt uitgegeven, examen gedaan. De ingevulde formulieren sturen wij ter beoordeling aan de diploma-consul
van de knsb.
Voor elk examen dat met een voldoende resultaat is gemaakt, ontvangen wij een knsb diploma. Vervolgens
wordt er de laatste 35 minuten, onder leiding van twee
jeugdleiders, een interne competitie gespeeld.
Enthousiast en soms ook fanatiek wordt de schaakstrijd
wordt aangegaan om het kampioenschap en om de daaraan verbonden beker te winnen!
Motto: SCHAKEN, SPANNEND EN TOCH LEUK !!!

Kienen Kienen Kienen
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 liefhebbers.

Maak kennis met “stuivertjes kienen”!
Per ronde € 0,50, tien rondes,
dus maar € 5,00 per maand.
Gezellig met mensen uit de buurt.
Kom, doe gezellig mee!
Woensdag 16 juni (elke 3e woensdag van de maand).
Aanvang:
20.00 uur
Zaal open: 19.45 uur

Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!
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Wij zien u graag komen.
De kiendames

Crafty Gardens 2010: handgemaakte en
kunstzinnige creaties van eigen bodem!
Op zondag 6 juni as. vindt de Crafty Gardens voor de derde keer plaats op het buitenterrein van Tuincentrum
Soontiëns in Tongelre, Eindhoven. Toegang is gratis.

Tuintip van mei: Uw tuin zorgeloos water geven
Door Jeroen Soontiëns
Met het naderen van de zomer komt ook het water geven
in de tuin weer in beeld. Dit blijkt voor veel tuinbezitters
een terugkerend probleem. Vooral bij nieuwe aanplant is
het van belang de tuin tijdig en voldoende water te geven.
Maar ook een nieuw of bestaand gazon kan er tijdens een
droge periode makkelijk verfomfaaid uit komen te zien als
u niet beregent. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om het water geven te vergemakkelijken.
De meest efficiënte manier van water geven is het gebruik
van een druppelsysteem. Hierbij komt het water druppelsgewijs vrij. De druppels worden direct opgenomen door de
grond zonder dat er water verloren gaat door verdamping.
In deze tijd van duurzaamheid is dit een belangrijke eigenschap. Voor lijnvormige elementen in de tuin zoals
hagen en tuinafscheidingen met klimplanten is een druppelslang ideaal. Deze slang is intern voorzien van druppelaars en kunt u eenvoudig langs een haag aanbrengen. Er
is ook een ondergrondse variant die bijvoorbeeld onder
het gazon aangebracht kan worden. De druppelslang
wordt dan in banen gelegd om het hele oppervlak te kunnen bereiken. U geeft dan direct bij de wortels water zonder dat het gras nat wordt. Potten en plantenbakken kunnen ook worden aangesloten op een druppelleiding met
behulp van enkelvoudige druppelaars.
Voor de vaste plantenborder zijn microsproeiers erg geschikt. De kleine sproeikopjes zijn nagenoeg onzichtbaar
in de tuin maar hebben wel een bereik van enkele meters.
De fijne nevel zorgt ervoor dat de grond geleidelijk vochtig
wordt zonder dat fragiele planten omver worden gesproeid. De aanvoerslang voor de microsproeiers kan onder de grond worden aangebracht.
Voor het gazon met omliggende borders worden ook vaak
pop-up sproeiers toegepast. Deze sproeiers worden ondergronds geïnstalleerd en komen uit de grond omhoog
wanneer u ze aanzet. Een voordeel van deze sproeiers is
het grote bereik.
Met behulp van een watertimer of beregeningscomputer
kunt u het water geven automatiseren. U
stelt zelf een programma in met de gewenste beregeningsduur en
frequentie. Op deze
manier krijgt de tuin
consequent water en
dit ziet u direct terug
in een weelderige
groei.

De markt is dit jaar uitgebreid tot zo’n 40 hippe kramen
met deelnemers uit uiteenlopende disciplines, zoals keramiek, werken met textiel (unieke kinderkleding, eigenzinnige tassen, knuffels), hout draaien, fotografie, kleurige
kinderkamerkunst, bijzondere sieraden en nog veel meer.
Bovendien zullen er verschillende workshops en demonstraties worden gehouden. Zo kunt u bijvoorbeeld eens
ervaring opdoen met beeldhouwen.

Als verbindend thema is dit jaar gekozen voor ‘kruiden’.
Zo is er een kruidenvrouw aanwezig die kruidenhangers te
koop aanbiedt en een workshop zal geven. Ook is er een
specialiste die alles kan vertellen over de geneeskrachtige
werking van kruiden. Tijdens een kookdemonstratie van
de Big green egg komt het thema kruiden zeer zeker aan
bod. De kraamhouders zullen het thema verwerken in de
unieke creaties die ze gemaakt hebben of in de aankleding van hun kraam en verder zal het tuincentrum speciale aandacht aan keukenkruiden besteden.
Ook dit jaar is er aan de
inwendige mens gedacht:
er is een koffiekraam met
zitgelegenheid en bakker
Meelmuts (met overheerlijke biologische koeken)
is van de partij. De kinderen kunnen deelnemen
aan een leuke speurtocht
op het terrein en kunnen
onder begeleiding boomklimmen. Tot slot is er
een henna-artieste die
een mooie versiering op
uw hand kan zetten.
Dit alles is slechts een tip
van de sluier van wat er allemaal te beleven is bij Crafty
Gardens 2010. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur. Ook het tuincentrum (Urkhovenseweg te Eindhoven) is deze hele dag geopend. We hopen dat u erbij
bent!

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 15

Open Atelier Expositie
Op zondag 20 juni van 11.00 tot 17.00 uur bent u welkom in het MK Atelier van Mia Koeneman. U kunt
daar zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van
de aquareltechniek. Het adres van het atelier is: Generaal Bothastraat 7 in Eindhoven (Tongelre).
“Op de academie heb ik de aquarel leren onderzoeken.
Nu, dertig jaar later, ontdek ik nog steeds nieuwe mogelijkheden op het gebied van aquarel. Vooral het werken van water in de aquarelhuid fascineert me. Graag
nodig ik u uit op mijn atelier om naar mijn aquarellen
te komen kijken.
In het najaar geef ik tweemaal een aquarelworkshop op
Terschelling, waar ik u meeneem naar de verschillende
landschappen die dit eiland rijk is en waar u zelf kunt
beleven hoe u met aquarel uw kijkervaring kunt uitdrukken.”

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er
voor de opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, en bieden ze
weer te koop aan. Ook voor tweedehands
kooien, voor advies en info, kunt u bij ons
terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671

Meer informatie vindt u op www.mkatelier.nl

Set Top Box te koop
Set top box (digikastje) - (incl kaart)
van Ons Net Eindhoven. Om digitaal tv
te kunnen kijken heb je dit kastje
nodig. Je krijgt er de coderingskaart
gratis bij van Ons Net.
Aangezien ik van provider ga veranderen is die van mij te koop. In originele
doos met alle accessoires die er bij
horen.
Nieuwprijs € 149. Is nu drie (3) maanden oud dus doe een redelijk bod en je
kunt hem afhalen. Na opgave bij kantoor Ons Net kun je dan direct digitaal
kijken.
Overname wel in overleg.
Informatie B. van Loenen
Spijkert 19
5641 NH Eindhoven
tel. 06 2010 7106
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•

Ontwikkelingen
bebouwing
’t Hofke en verkeer

binnenterrein

Op 20 maart was er in ’t Oude Raadhuis een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen rondom
het binnenterrein. Tijdens de inloopdag is toegezegd om de gepresenteerde tekeningen beschikbaar te stellen en deze een plaats te geven in ’t
Oude Raadhuis. De projectgroep is van mening dat
het beschikbaar stellen van deze tekeningen op dit
moment niet verstandig is omdat de tekeningen
mogelijk weer zullen wijzigen. Het is nu even pas
op de plaats.
Wel was men te spreken over de verkeerskundige
aanpassingen die op korte termijn gaan plaatsvinden. Intussen zijn er nog wat aanvullingen gekomen op de maatregelen die al eerder zijn gecommuniceerd.
Voor andere zaken die de buurt t Hofke betreffen;
kijk ook eens op de website van de gemeente bijvoorbeeld over het hondenlosloopterrein aan de
Ceramlaan, www.eindhoven.nl en dan naar gemeente, stadsdelen, Tongelre, actueel.
Verkeersaanpassingen:
't Hofke – Koudenhovenseweg-Zuid:
• Verbreden middengeleider op ’t Hofke;
• Bocht scherper maken;
• Fietspad deels los van de weg aanleggen, zodat
fietsers niet klem worden gereden;
• De voorrangssituatie en de 30km-zone duidelijker maken via verkeersborden en markering;
• Het realiseren van een verhoogd kruispuntplateau.
Binnenkort zal een lindeboom op het kruispunt
Koudenhovenseweg - Zuid voorbereid worden om
deze binnenkort te kunnen verplanten. Het verplanten van deze boom is noodzakelijk om de verkeersmaatregelen op dit kruispunt te kunnen realiseren. Dit verkeerspunt wordt als eerste aangepakt.
’t Hofke – Aansluiting op het woningbouwplan ’t Hofke (binnengebied):
• Verhoogd kruispunt maken.
’t Hofke – Wolvendijk:
• Bocht scherper maken;
• Aansluiting Muschbergweg beetje verleggen en
bocht scherper maken, zodat het uitzicht op
aankomend verkeer vanuit Wolvendijk verbetert;
• Aanpassen van het kruispuntplateau;
• Aanbrengen van een bliksemschicht op Wolvendijk om het attentieniveau van het verkeer
te verhogen;
• Plaatsen van borden en aanpassen van de mar-

kering om de voorrangssituatie en 30km-zone
duidelijker te maken;
Verwijderen bestaande verkeersgeleiders op
’t Hofke en Muschbergweg.

't Hofke - Hageheldlaan en 't Hofke - Oude
Urkhovenseweg:
• Het accentueren van de gelijkwaardigheid van
deze kruispunten door deze te voorzien van
een afwijkende verhardingskleur;
• Krapper maken van de kruispunten door bochten scherper te maken en middengeleiders te
verwijderen.
Binnenkort zal een Kolichische esdoorn ter hoogte
van dit kruispunt voorbereid worden om deze te
kunnen verplanten. Het verplanten van deze boom
zal waarschijnlijk najaar 2010 plaatsvinden.
’t Hofke – Tongelresestraat:
• Verwijderen van de bestaande verkeersgeleider
op ’t Hofke.
• Bochten scherper maken;
• De voorrangssituatie en de 30km-zone duidelijker maken via verkeersborden en markering;
• Het realiseren van een verhoogd kruispuntplateau.
Overige werkzaamheden
• Het toegankelijk maken van de bushalte Hageheldlaan nabij de aansluiting van de Oude Urkhovenseweg;
• Het waar mogelijk realiseren van extra parkeerplaatsen langs ‘t Hofke.

DE LAATSTE LEVENSFASE THUIS
Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste
fase van hun leven thuis of in een vertrouwde omgeving door te brengen. Het is dan goed om te weten
dat er vrijwilligers zijn die tijd hebben om de zieke
en hun mantelzorgers in de thuissituatie te helpen.
In de volgende situaties kunt u een gratis beroep
doen op onze vrijwilligers:
• U bent ziek en kunt niet meer alleen thuis zijn.
• Uw partner en/of Uw kinderen raken overbelast.
• Er is niet voldoende mantelzorg beschikbaar.
Het gaat hierbij om:
• Aanwezig zijn.
• Tijdelijk aflossen van de naasten o.a. mogelijkheid geven tot rusten, een boodschap doen, een
bezoek.
• Een luisterend oor.
• Waken.
De vrijwilligers kunnen zowel overdag als in de
avonduren worden ingezet.
U kunt ons bellen op telefoon 06-54240625.
e-mail: vptzeindhoven@hetnet.nl
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Door Francis en Riet
In deze rubriek laten wij u nader kennismaken met iemand die zich belangeloos inzet
voor een goed doel. Ditmaal zijn we in gesprek gegaan
met de 85 jarige mevrouw
L. de Graaff-Chatrou -geboren en getogen
Tongelrese- die al jarenlang een trouwe bezorgster van wijkblad “Rond ’t Hofke” is.
Mevrouw de Graaff woont in een gezellig appartement in Beauregard aan het Ambonplein. In 1964
nam dochter Wilma op negenjarige leeftijd een bezorgwijk voor haar rekening, in 1980 heeft mevrouw de Graaff deze taak van haar dochter overgenomen. Wijkblad Rond ’t Hofke maakt dus al 46
jaar dankbaar gebruik van de bereidwillige hulp
van de familie de Graaff!

Als je in 1924 geboren bent – het is haar niet aan
te zien dat ze al 85 is - dan heb je al veel meegemaakt en dus ook veel te vertellen. En vertellen
kan mevrouw de Graaff heel goed.
“Ik ben in ’37 in de Hemelrijken naar de MULO gegaan”, vertelt zij. “Nadat ik in mei ’41 geslaagd
was, ben ik bij Philips in Strijp gaan werken. Ik had
daar een kantoorbaan en verdiende aanvankelijk
f 6,50 per week, later is dat verhoogd naar f 7,25.
Na een aantal jaren bij Philips gewerkt te hebben,
ben ik overgestapt naar de PTT. Daar heb ik mijn
man leren kennen. Wij kregen drie kinderen, een
dochter en twee zonen. In 1992 is mijn man overleden. Maar gelukkig sta ik niet alleen. Ik heb
naast mijn drie kinderen nog 5 kleinkinderen en 3
achterkleinkinderen en daar geniet ik heel erg
van.”
Het vrijwilligerswerk
Het bezorgen van het wijkblad is in al die jaren niet
het enige vrijwilligerswerk van mevrouw de Graaff
gebleven. Zij is 5 jaar lang gastvrouw geweest bij
het eetpunt in het Oude Raadhuis, meer dan 10
jaar was zij wijkhoofd van de nierstichting en al 47
jaar zingt zij in het St. Martinuskoor.
“Dat laatste doe ik nog steeds”, vertelt zij.
En……. het wijkblad bezorgt zij ook nog steeds. Iedere maand worden er 115 wijkbladen bij haar afgeleverd en mevrouw de Graaff zorgt ervoor dat
die allemaal bij haar buurtgenoten op de deurmat
vallen.
“Ik heb mijn wijk in tweeën gedeeld en bezorg altijd in twee gedeeltes. Ik hoef dan niet met 115
wijkbladen te lopen want dat zou erg zwaar zijn.
Het bezorgen van “Rond ’t Hofke” kost me maandelijks ongeveer een uur.”

Mevrouw de Graaff - echte Tongelrese mensen
kennen haar als de grote Leen - is geboren aan de
Koudenhovenseweg op 13 december 1924. Zij
heeft vele jaren op ’t Hofke gewoond. Nu woont zij
al weer 11 jaar tot volle tevredenheid in Beauregard.
“Het is hier fijn wonen”, vertelt ze ons. “De sfeer
onder de bewoners van de appartementen is bijzonder goed, wij hebben een hechte band. Het
H.O.B. (Huurders Organisatie Beauregard) organiseert ieder jaar verschillende buurtbijeenkomsten
die door de appartementbewoners graag worden
bezocht. In april hebben we weer ons jaarlijks
‘dagje uit’ gehad. En zoals altijd was het ook dit
jaar weer heel geslaagd.”

Vrijwilligers zoals mevrouw de Graaff zijn voor de
wijk heel kostbaar. Dankzij deze mensen kunnen
vele verenigingen, clubjes en organisaties draaiende gehouden worden. Wij hopen dat mevrouw de
Graaff haar vrijwilligerswerk voor ons wijkblad nog
enkele jaartjes volhoudt. Wij hebben haar voorgesteld er voorlopig nog maar vier jaar mee door te
gaan, want dan kunnen wij in onze bezorgerslijst
een héél mooi jaartal achter haar naam zetten!
Bent u ook actief als vrijwilliger of kent u iemand die zich belangeloos – in de breedste
zin van het woord-inzet voor de gemeenschap
en wilt u hierover vertellen in Wijkblad Rond
’t Hofke? Stuur dan een email naar rondhethofke@planet.nl en wij nemen contact met
u op.
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GEZOCHT:
VERSE FRITSEN & GEERTEN
(andere naam geen bezwaar)
Een dik jaar geleden was ik nog driftig op zoek naar een
nieuwe baan. Nu in april 2010 ben ik in totaal alweer zo’n
anderhalf jaar als vrijwilliger bezig bij ’t Oude Raadhuis
(‘tOR). In het begin dacht ik nog wat heb ik daar toe te
voegen? Nu denk ik wel eens: wie helpt me?
Zo’n 25 jaar geleden is een aantal mensen hier vrijwillig
gestart met de activiteiten op ‘tOR. Van die mensen zitten
er een paar nog steeds, wat ouder, maar nog vitaal! Maar
hoe lang nog! En wat zijn de vooruitzichten voor de voortgang van ‘tOR? Voor mijzelf geldt dat ik aardig wat taken
heb, maar ook dat het aan gezelligheid niet ontbreekt.
Waar ik vroeger, ondanks toch fijne werkzaamheden, de
tijd af en toe voorbij zag kruipen, moet ik nu wel eens op
mijn horloge kijken en snel aan mijn privéverplichtingen
gaan denken.

’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

wiel opnieuw uit te hoeven vinden. We zien graag dat enthousiaste mensen van diverse leeftijden uit ons gebied
spontaan naar ’t Oude Raadhuis komen op MAANDAG
31 MEI A.S. TUSSEN 19.30 EN 21.30 UUR om met ons
van gedachten te wisselen over de toekomst van ons wijkcentrum.
Kom anders eens naar de bestuursvergadering (eerste
maandag van de maand om 20.15 uur). Eerstvolgende op
zeven juni, met uiteraard een bakje koffie of thee en een
drankje na.
En kijk in ieder geval uit naar Rond ’t Hofke van juni!!

Laatst las ik een stukje over iemand die stelde dat ze
nog nooit zoveel voldoening had gehad van haar werk
als nu van haar vrijwilligerswerk. Dit kan ik inderdaad
beamen.
(Voorbeeld: het eetpunt dat meer dan 20 jaar dankbaar
gebruik maakte van ‘tOR, was een leuke groep met fijne
gastdames, die dagelijks voor onze wat oudere gasten
twee uurtjes onderdak met een maaltijd verzorgden. Hier
heb ik menig mooi verhaal gehoord en een lach bij de gasten gezien, ook al was de maaltijd niet altijd even goed
door het noodscenario van de laatste maanden. Bij Huize
Ignatius, waar ze nu hun maaltijden nuttigen, zullen deze
ongetwijfeld beter zijn door de betere accommodatie en de
gespecialiseerde keuken.)
Dit studiejaar loopt er op ‘tOR ook een afstudeerproject
van een drietal Fontysstudenten, die in overleg
met bestuursleden een flink
project opgezet hebben om
nieuwe vrijwilligers warm te
krijgen voor werkzaamheden bij ‘tOR. Volgende
maand vindt u in de middenpagina van Rond ’t Hofke belangrijke informatie
daarover.

Momenteel zijn we met spoed op zoek naar een secretaris
en enkele beleidsmedewerkers, die zelfstandig kunnen en
willen werken en het leuk vinden om iets voor de buurt te
betekenen! Praat er ook eens over in de buurt, je weet
maar nooit!
Wist je trouwens dat ’t Oude Raadhuis in 1911 gebouwd
is! Volgend jaar is dat dus ..…jaar geleden ! Willen we
daar met z’n allen nog iets aan doen?
Horen we nog iets van je !?
Norbert van Esdonk,
van het Bestuur van ’t Oude Raadhuis
040-2816076
(je kunt me bellen voor meer informatie)

Misschien dat u nu de
titel begrijpt! Ja, Frits
(van Geffen) wil met een
goed gevoel een opvolger. Hij doet het al veel te
lang “alleen”. Ja, Geert
(Tip) wil ook wel een stapje terug doen, maar wie
doet er dan een stap naar
voren!!
Is dit een brandbrief? Ja en
nee om dezelfde reden: nu
kunnen we nog een nieuwe
weg inslaan, zonder het
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OP REIS MET BEAUREGARD
Graag zou ik mezelf aan u voor willen stellen:
Mijn naam is Peggy Dam, ik ben bij Traditions
Kappers opgeleid tot een volwaardig allround kapster/onderneemster.
Bij Traditions Kappers krijgen jonge ondernemers
de kans om hun droom te verwezenlijken. Toen ik
de opleiding bij Traditions Kappers volgde, wist ik
ook zeker dat ik op de goede plaats zat, de filosofie van Traditions Kappers was precies zoals ik het
mezelf had voorgesteld.

Wooncomplex BEAUREGARD bestaat al weer 11
jaar. Daar er (buiten dat er helaas enkele bewoners in
de loop der jaren zijn overleden), geen verloop is geweest, zijn de 65+ers van toen nu op ‘n leeftijd, dat we
ons jaarlijks uitgaansdagje zo proberen te verwezenlijken dat eigen vervoer en ook fysiek intensief bezig
zijn niet nodig is.
Ook dit jaar zijn wij hierin wederom geslaagd. Dient
gezegd te worden, dat de mensen nog steeds een hechte
band vormen en voor elkaar klaar staan mocht dit nodig zijn, dit maakt alles wel gemakkelijker. Op dinsdag
13 april jl. verzamelden de 57 bewoners zich om 12.50
uur en vertrokken met de touringcar van Van Gerwen
om 13.00 uur richting Hilvarenbeek, waar het gezelschap ontvangen werd voor een bezoek aan het
Dansant Museum. Na ontvangst met koffie/thee en cake, was er een uiteenzetting over verschillende types
orgels.
Elk orgel, vanaf het buikorgel, het magistrale Mortierorgel (50m2 groot) t/m het mechanische Robotorkest,
ieder orgel had zijn eigen klanken en speelde bekende
“deuntjes”.

Omdat mijn collega’s de plaats hebben verlaten
heb ik de kans gekregen deze salon over te nemen. Wij staan voor klantvriendelijkheid, kwaliteit,
een goed advies en service voor een betaalbare
prijs, uw tevredenheid is mijn reclame.

De humoristische rondleiding werd diverse malen onderbroken voor de muziek en het serveren van een
schaaltje notenmix en een glas frisdrank. Ook werd het
tot stand komen van de vroegere muziekrol en het muziekboek goed uitgelegd. De komische anekdotes werden verteld in een sterk “Kempisch dialect”. Dit werkte
stevig op de lachspieren.

Ook hebben wij als Traditions Kappers iedere
maand leuke acties, inspelend op uw wensen en
bij bijzondere gelegenheden een leuke attentie.
Onze Kappersketen is inmiddels uit gegroeid tot 15
filialen, een inkooporganisatie en ons eigen kappers INSTITUUT, een particuliere kappersopleiding
en een ondernemersopleiding, daar word je getraind tot een allround, kwalitatief hoogopgeleid
kapster / onderneemster zoals ik.
Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag:
09.00 t/m
Woensdag: 09.00 t/m
Donderdag: 09.00 t/m
Vrijdag:
09.00 t/m
Zaterdag: 08.30 t/m

18.00
18.00
18.00
18.00
16.00

uur
uur
uur
uur
uur

Wordt u vaste klant bij Traditions Kappers, dan
ontvangt u onze Traditions Klantenpas, dit levert u
een extra korting van 5% op voor elke behandeling (behalve op de lopende acties).
Graag zie ik u dan ook tegemoet bij Traditions Kappers Pagelaan.

Het geheel duurde iets meer dan 2 uur, waarna Theo
via een mooie Kempische route richting Casteren reed
alwaar wij bij Restaurant Kruidenlucht van een geweldig 3-gangen diner genoten. De opstelling van de tafels
in dit restaurant, gaf een gezellige sfeer en belangrijk
was dat alle bewoners van Beauregard weer eens bij
elkaar waren. Om 19.00 uur zetten Theo de touringcar
weer in beweging en werd er koers gezet richting Eindhoven; ook nu weer binnendoor. Regelmatig kregen
wij uitleg over deze toeristische route. Om 20.15 uur
arriveerden wij op het Ambonplein. Al met al weer een
zeer succesvolle geslaagde dag. Op naar april 2011.
Ab de Winter
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NIEUWE PREVENTIEVE AANPAK ARTROSE KNIE

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.
De cursusdata zijn: 17, 25, 27, 31 mei, 7, 21, juni,
5, 6 en 20 juli 2010. Cursusprijs is € 50,00
CURSUS “Spanningen voorkomen en hanteren”
ZuidZorg start binnenkort, bij voldoende aanmeldingen, een cursus ‘Spanningen voorkomen en
hanteren’ in Eindhoven.
De cursus staat gepland in:
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 van 20.0022.00 uur op: maandag 17, dinsdag 25, maandag
31 mei, 7, 14 en 21 juni.
Tijdens de cursus leert men verschillende soorten
ontspanningsoefeningen, die goed in het dagelijkse
leven zijn toe te passen o.a. autogene training.
Deze helpen het evenwicht te vinden tussen spanning en ontspanning en de stressdrempel wordt
verhoogd. De kunst van ontspannen is je hele leven waardevol.
CURSUS “SLAPEN KUN JE LEREN”
De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten en vindt
plaats op de donderdagavonden van 20.00 – 20.00
uur in het gebouw aan de Le Sage ten Broeklaan
te Eindhoven. De cursusdata zijn: 3, 10, 24 juni, 1,
8, 15 juli, 9 september en 7 oktober 2010.
Ongeveer 70% van de mensen die de gehele cursus hebben gevolgd, vindt dat ze na afloop beter
kan slapen!
CURSUS “BABYMASSAGE”
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9, van 09.4511.45 uur op: dinsdag 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6
juli 2010.

Ouderen kunnen de gevolgen van artrose aan de
knie verzachten. Goede leefregels aanhouden,
overgewicht vermijden en aanleren van methoden
voor het omgaan met pijn en beperkingen. ZuidZorg onder supervisie van TNO Preventie en Gezondheid start met een groepsgericht programma,
dat moet bijdragen aan het verminderen van
klachten. Het gaat om het in de praktijk toepassen
van een wetenschappelijk geslaagd programma,
ontwikkeld door de afdeling Preventie en Gezondheid van onderzoeksinstituut TNO.
“Van lieverlee deed ik nog maar weinig buitenshuis. En aan lichamelijke beweging moet ik eigenlijk al helemaal niet denken”, zo verzucht een van
de geïnteresseerde deelnemers. Toch is het heel
belangrijk dat ouderen in beweging blijven, ook als
ze echt last hebben van hun knie. Wel is het van
belang nadrukkelijk rekening te houden met de
mogelijkheden van de cursist.
De oefeningen worden dan ook begeleid door een
ervaren fysiotherapeut. Voor het dagelijks onderhoud thuis is er een duidelijk uitgewerkt oefenschema. Het unieke is dat het oefendeel gecombineerd wordt met toegespitste gastlessen van een
ergotherapeute en huisarts. Zo vergaren deelnemers tegelijkertijd op één plek een keur aan informatie over artrose. Over medicijngebruik, behandelmethoden, voeding, hulpmiddelen en aanpassingen.
Want artrose, ofwel gewrichtsslijtage, is meer dan
een lichamelijk ongemak. Allerlei dagelijkse handelingen zoals veters strikken bijvoorbeeld zijn moeilijk. Gewoon uit een stoel opstaan en makkelijk
weglopen is er door de stijfheid niet meer bij. Slapen lukt soms niet door de pijn. Tijdens de cursus
leren de deelnemers een aantal veelvoorkomende
ongemakken te tackelen.
Op maandag 31 mei 2010 start een cursus in
Eindhoven, kantoor ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 in Eindhoven van 13.45 tot 15.45 uur. De
cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, op maandag
31 mei, 7, 14, 21, 28 juni en 5 juli 2010.
Wilt u over een of meerdere cursussen meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier
neem dan contact op met:
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer:
040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl

Babymassage is een aanvulling op de dagelijkse
zorg voor de baby. De cursus is het meest geschikt
voor baby’s vanaf de leeftijd van ± 6 weken.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur
en gaat van start met minimaal 6 deelnemers, het
maximum aantal deelnemers is 8.
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Koning van het Gilde: Geurt van Gemert

Zondag 2 mei ging de H. Mis aan de Mariakapel in
de Loostraat niet door vanwege het slechte weer. Om
11.00 uur trok het gilde de Sint Martinuskerk binnen
voor de opluistering van de H. Mis. Na de vendelhul-

de en de patroonsuitbeelding vertrok het gilde naar
hun gildelokaal in de Bogten waar na een goed verzorgde koffietafel om drie
uur het koningsschieten aan zou vangen.

Na drie keer om de boom te hebben getrokken waarop de vogel was geplaatst, werd de oude koning
Broer van de Nobelen van zijn koningsvest ontdaan.
De boom werd gevrijd door onze oudste eredeken Harrie Kuijken, Fried de Wit en als jongste
onze burgemeester Rob van
Gijzel. De oude koning loste het
eerste schot van de 11 gildebroeders/zuster die meededen
na loting voor het koningschap.
Met het 56ste schot schoot Geurt
van Gemert zich tot de nieuwe
koning van het gilde. Na de installatie, vendelhulde en felicitaties werd de dag voortgezet
met een gezellig muziekje van
de Parkblazers uit Nuenen onder het genot van een drankje
en hapje.
Ondanks het slechte weer kunnen we terugzien op een gezellige geslaagde dag Koningsschieten 2010 van het Sint Martinusgilde Tongelre.

Foto’s: Hermann Vingerhoed
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK
Voorlezen op woensdagmiddag
Op avontuur in de bieb. Je weet
nooit van tevoren wie je tegenkomt
of in welke landen je terechtkomt.
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? Aanvang: 14.30-15.00 uur. Alle vestigingen; toegang gratis.
Scandinavische misdaadliteratuur centraal in
Maand van het Spannende Boek
Bibliotheek Eindhoven staat de gehele maand juni
in het teken van de Maand van het Spannende
Boek. Stieg Larsson, Jens Lapidus, Henning Mankell. Drie auteurs die de Scandinavische misdaadliteratuur tot grote hoogte hebben gebracht. Ook
Nederland is al geruime tijd in de ban van het werk
van deze schrijvers. Niet verwonderlijk dus, dat de
Maand van het Spannende Boek dit jaar in het teken staat van de Scandinavische misdaadliteratuur. De Maand van het Spannende Boek heeft tot
doel thrillers onder de aandacht te brengen van de
lezer. Charles den Tex schrijft het bij de Maand
van het Spannende Boek behorende geschenkboek
(verkrijgbaar in de boekhandel).
Deze maand verzorgen de volgende schrijvers lezingen in onze bibliotheek (Centrale, De Witte Dame):
DI 1 JUNI: Maarten van Rossem
DO 3 JUNI: Wilfried de Jong en Willy van de Kerkhof
ZO 13 JUNI: Loes den Hollander en Simone van
der Vlugt

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!

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 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 Senioren Ontmoetingspunten draaiende
te houden, hebben we ondersteuning nodig van
diverse vrijwilligers.
• vrijwilligers om ons te helpen met het begeleiden van de activiteiten, het zorgen 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. De Senioren Ontmoetingspunten vinden plaats op
verschillende vaste dagen en de kilometers
worden vergoed. Eigen auto is een voorwaarde.
Hebt u affiniteit met ouderen? Bent u geduldig,
behulpzaam en kunt u goed samenwerken? Neem
dan contact op met: Joke Lor van Welzijn Eindhoven. Tel. (040) 219 34 71
E-mailadres: j.lor@welzijneindhoven.nl.

Kijk voor meer informatie over de tijden en locaties op www.bibliotheekeindhoven.nl
Probeer eens een e-reader!
Hebt u altijd al een e-reader willen proberen? Vanaf maandag 3 mei kunt u bij Bibliotheek Eindhoven
ook e-readers lenen. Wilt u een Sony PRS 300 uitproberen? Deze is op iedere vestiging beschikbaar.
Daarnaast hebben we op vestiging Centrum zes
exemplaren van de Sony PRS 300, twee exemplaren van de IREX 800s en drie Be-Books uitleenbaar. Kortom, keuze genoeg om deze gadget zelf
te ontdekken!
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 enkele dagen kunt u uw bibliotheekpas ophalen bij een van onze vestigingen.

Een tongerick is een Tongelrese limerick
Un specht zat op un Tongelrese akker
en war eigenlijk moar un erme stakker.
Hij hakte alleen nog moar in ut zand.
Da war vur die vogel best gênant.
Want dur stond nerges meer ene
boom vur deze hakker.
Nelis
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Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie
“Tongelre”
Ceramlaan 10,
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@online.nl
website: www.fysiotherapietongelre.nl
DE RUNNERS KNEE
De “Runners knee” of “Tractus iliotibialis frictiesyndroom” is een aandoening die veel voorkomt bij sporters
en bij hardlopers nog veel meer tot uiting komt.
De Runners knee is een overbelastingsklacht van de Tractus iliotibialis, een peesplaat (die vanaf een spier komt) aan de buitenzijde van het bovenbeen. Deze klacht
komt zowel bij topatleten als bij recreatieve lopers voor en treedt vaker op bij
mannen dan bij vrouwen. De oorzaak kan liggen in het feit dat meer mannen dan
vrouwen duursporten beoefenen. De klacht uit zich in een zeurende of stekende
pijn aan de buitenkant van de knie, die kan uitstralen naar knieholte of naar de
buitenkant van het onderbeen.
De klacht kan zich manifesteren in drie stadia:
• Stadium 1: de pijn wordt gevoeld na de inspanning.
• Stadium 2: de pijn treedt al tijdens de inspanning op.
• Stadium 3: de pijn is constant aanwezig waardoor trainen niet meer mogelijk is.
De klachten verdwijnen door rust, maar als de oorzaak blijft bestaan blijft de sporter last houden van deze aandoening. Mogelijke oorzaken liggen in een te zwaar
trainingsschema of een eenmalige zeer zware inspanning. Ook het lopen op harde ondergrond, in een heuvellandschap of telkens lopen aan één kant van de (bolle) weg kunnen oorzaken zijn. Verder kunnen versleten
loopschoenen van grote invloed zijn op het in stand houden van de klacht, maar ook nieuwe of andere schoenen veroorzaken wel problemen vanwege verandering van de stand van de voet.
Een meer algemene oorzaak waar vooral goed op gelet moet worden is de stand van de voeten, benen, en het
looppatroon van de sporter. De klacht komt veel voor bij mensen die de voet vooral aan de buitenkant belasten tijdens het lopen. Dit is te zien aan de slijtage op de schoenzool.
Het wegnemen van deze oorzaken in combinatie met rust zijn een eerste vereiste voor het verdwijnen van de
klachten. Een eventuele correctie van een verkeerde stand van de voet kan opgeheven worden door middel
van een zooltje in de schoen. De fysiotherapeut kan de aandoening behandelen met diepe dwarse fricties, het
aanpassen van de trainingsbelasting en het opstellen van een gedoseerd trainingsschema daarvoor. Het rekken
van deze spier/peesplaat is ook belangrijk ter voorkoming van deze klacht, omdat de kans op deze blessure
groter is naarmate de spier korter en stijver is.
Tenslotte zijn het goed opbouwen van de spierkracht in combinatie met het verbeteren van het looppatroon
belangrijke factoren die helpen deze blessure in de toekomst te voorkomen.
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CREATIEF DOOR DE CRISIS
Door Sylvia Louwers-Cox
Het is 2 jaar geleden allemaal begonnen; we hadden onze
doorzonwoning in Best letterlijk van het dak tot de riolering
en alles wat daar tussen zit gerenoveerd en verbouwd, het
huis was echt een plaatje geworden…en toen viel er een
boekje van een makelaar op de mat met daarin een
“bouwval” in de Zeelsterstraat met een tuin van 25 meter
diep…. Groter huis, veel aan te klussen (dat mijn man en
ik graag doen) en een megatuin met veel mogelijkheden.
Na 1 telefoontje bleek dit huis reeds verkocht te zijn. Jammer.
Ze zeggen wel eens “als je eenmaal naar een ander huis
gekeken hebt dan wil je ook verder” wat bij ons ook het
geval was. We hebben onze woonwensen op een rijtje
gezet en zijn doelgericht gaan zoeken (Arno wilde een inpandige garage en meer leefruimte en ik graag een grotere tuin en ook meer ruimte om mijn hobby’s uit te kunnen
oefenen zonder steeds alles op te moeten bergen). We
zijn uitgekomen bij een drive-in woning aan de Warande in
Tongelre. Op het eerste oog niet een huis dat er uit
springt, maar wat een ruimte en mogelijkheden in huis,
hier moest ook behoorlijk geklust worden!!!!
Vervolgens het huis dus gekocht en het huis in Best te
koop gezet, volgens de makelaar zouden we het zo kwijt
zijn….en toen kwam de crisis…… In mei 2008 zijn we in
Tongelre komen wonen en hebben het huis in Best met
een verlies van € 10.000 verkocht… pas in oktober 2008,
dus 6 maanden dubbele woonlasten, wat er financieel behoorlijk inhakt, daar ging ons potje voor de renovatie van
het huis aan de Warande…
Mijn man werkte indertijd al bij DAF Trucks N.V. en kwamen ze in de zomer van 2008 nog veelvuldig in het nieuws
in verband met het vele overwerken, intrekken van vakanties etc. in het vierde kwartaal van 2008 stortte de markt in
en vanaf januari 2009 begon de werktijdverkorting en later
de deeltijd-ww, dat ook flink te voelen was in de portemonnee.
In mei 2009 was ik begonnen aan een nieuwe baan, waar
ik 4x 9 uur werkte en iedere dinsdag een vrije dag had.
Heerlijk dacht ik, kan ik lekker gaan hobbyen en klussen.

In een jaar tijd staat de tuinkamer helemaal vol met een
groot wisselend assortiment van brocante en nieuwe artikelen voor in en om het huis en heeft het gezorgd voor
een beetje extra inkomen en heel veel plezier.
Ook heb ik onlangs samen met mijn moeder Toos een flink
aantal geurzakjes zelf gemaakt, die ook gretig aftrek hebben; we hebben het gezellig met zijn tweetjes en zo verdient zij zo ook nog iets bij; werkgevers zijn helaas niet zo
happig op het aannemen van mensen met reuma helaas.
Lekker rommelen en decoreren met mooie woonaccessoires, brocante en tuinspulletjes, foto’s maken, pakketjes en
cadeautjes inpakken, superleuk om te doen!!! Om nog
maar niet te spreken over de leuke mailcontacten die je
met mensen van door heel Nederland en soms ook België
hebt! Ook komen mensen regelmatig spulletjes ophalen
die ze besteld hebben via de website en snuffelen vaak
dan nog even rond, heel gezellig allemaal!!!
Voor de toekomst hebben we plannen om De Brocante
Tuinkamer te verhuizen naar een grotere locatie ergens in
ons gezellige Tongelre en 1 of 2 dagen in de week een
“echt” winkeltje te openen.
Wat ik hiermee ook wil zeggen is het volgende:
Blijf niet te lang stilstaan bij de tegenslagen financieel, fysiek, of mentaal, maar maak gebruik van je eigen creativiteit en vaardigheden. Hoe moeilijk je het ook hebt, iedereen heeft wel iets creatiefs in zich, vraag het anders aan je
omgeving. Ga aan de slag, ga naaien, haken, bloemschikken, kransen maken, schilderen, kleien, fotograferen of
iets anders doen wat jij goed kunt!!! En als je vervolgens je
zelfgemaakte of verzamelde spullen op bijvoorbeeld
Marktplaats zet en je krijgt hierop reacties, dan kun je daar
nog leuke contacten aan overhouden ook!!!!
Mocht je een leuk idee hebben maar je weet niet helemaal
hoe het uit te voeren, dan stuur me maar een mailtje via
de site, ik ben altijd bereid je te helpen en wie weet waar
dat toe kan leiden…..alles is mogelijk!!!!!
Groetjes,
Sylvia Louwers-Cox

Maar omdat we het voorgaande jaar nogal wat financiële
tegenslagen te verwerken hadden gehad, kwam daar in
eerste instantie ook niet erg veel van, totdat…. Arno voor
de zoveelste keer over een paar dozen in de tuinkamer
struikelde (gevuld met allemaal woonaccessoires en brocante, zonde om weg te gooien maar geen plekje meer
voor in huis) en geïrriteerd riep “wanneer ga je nou eens
iets met die brocante tuinkamer van je doen” zag ik het
licht; De Brocante Tuinkamer was geboren.
Om ruimte te maken in huis ben ik een webwinkel gestart
www.brocantetuinkamer.come2me.nl
Het is begonnen met een aantal tweedehands artikelen
van ons zelf en 2 kratten met gekregen spulletjes. Vanwege de uitbetaling van mijn vakantiedagen bij mijn oude
werkgever had ik een beetje geld over en daarmee ben ik
wat meer artikelen in gaan kopen, want de paar dozen en
2 kratten waren zo verkocht!!
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Jong of oud, groene vingers of helemaal niet: voor
iedereen is er bij het Wasven genoeg te doen. De
komende weken kunt u bijvoorbeeld leren etsen of
aan de slag met Duurzaam Tuinieren. Voor kinderen hebben we verschillende themamiddagen en ze
kunnen ook ’s avonds een spannende excursie
naar het Eckartse Bos maken. Uitrusten kan zoals
altijd bij de Gasterij, het restaurant van het Wasven. Genoeg te doen dus en graag tot ziens bij het
Wasven!
Pinksteren: Genieten bij de Gasterij
Natuur Thema Avond: Eckartse
Bos en de Bogten

23 en 24
mei
28 mei

Duurzaam Tuinieren: Eetbare
Bloemen
Workshop Etsen

3 juni

Kuieren in Tongelre: Collse Watermolen en de Zeggen

6 juni

Kinderthemamiddag: Actief in het
Groen
Bakmiddag voor kinderen

6 juni

Knorren in het Groen

17 juni

Expositie Thea Koot

Tot 30 juni

5 juni

9 juni

Natuur Thema Avond
Op de natuurthema-avond van 28 mei gaan we
een uitstapje maken. We gaan naar het Eckartse
bos en de Bogten, een natuurgebied bij ons in de
buurt waar heel veel te zien en te beleven valt. En
we gaan op een bijzondere manier! Ga je mee?
Kom dan op 28 mei naar de Schop en trek stevige
schoenen aan en een trui of shirt met lange mouwen.
De avond is van 19:00 tot 21:00 uur. De kosten
bedragen 1,50 euro en iedereen tussen de 6 en 12
jaar is van harte welkom!

De avond is op donderdag 3 juni van 20:00 tot
22:00 uur in de Schop van de Wasvenboerderij. De
toegang bedraagt € 7,50 per persoon en dit is inclusief koffie/thee en recepten!
Noteer ook alvast de thema-avond van 8 juli over
Biologisch Bestrijden.
Workshop en expositie Thea Koot
Op de Overloop van de Wasvenboerderij vinden
tentoonstellingen plaats van lokale kunstenaars. In
mei en juni zijn dat 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 gemaakt.
Op zaterdag 5 juni geeft Thea een workshop etsen
bij het Wasven. Deze workshop is geschikt voor
zowel kinderen als volwassenen. Tijdens de workshop worden de beginselen van het etsen uitgelegd
en kunt u het zelf toepassen. U leert een (plastic)
plaatje te bewerken: een plaatje of eigen ontwerp
wordt ingekrast en vervolgens wordt in de groeven
drukinkt gewreven. Hiervan worden afdrukken gemaakt die u mee naar huis mag nemen. Tekentalent is welkom maar niet nodig: de ervaring leert
dat iedereen etsen kan maken: ook bestaande
plaatjes kunnen worden gebruikt!
De workshop is op 5 juni van 13:00 tot 15:30 uur
in de Schop van de Wasvenboerderij. Iedereen,
jong en oud, is welkom. De kosten bedragen €
10,00 per persoon en hierbij zijn alle materialen en
koffie of thee inbegrepen.
Aanmelden kan via boerderij@wasven.nl ovv
naam, adres, leeftijd en telefoonnummer.

Duurzaam Tuinieren: Eetbare Bloemen
Duurzaam Tuinieren is de titel van thema-avonden
van de eigen tuinder van het Wasven. Rode draad
bij deze thema-avonden is de moestuin die bij het
Wasven wordt aangelegd. U leert stap voor stap
hoe u zelf een ecologische moestuin kunt beginnen
en u krijgt uitleg over interessante onderwerpen.
Op donderdag 3 juni gaat het over Eetbare Bloemen. U krijgt uitleg over welke bloemen eetbaar
zijn en hoe u ze kunt verwerken. Met een beetje
geluk hebben we dan ook al oogst uit de eigen
moestuin. Zeker is dat u recepten mee krijgt waardoor u het thuis toe kunt passen!
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nu bij Tussen de Molens, de bakker van het Wasven. 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 ingepakt mee
naar huis!
De themamiddag is voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De volgende bakmiddag is op woensdag 9 juni en duurt van 13:30
tot 15:30 uur. De kosten bedragen € 5,00 per persoon en je
kunt je opgeven bij boerderij@wasven.nl.
Kuieren in Tongelre: Collse Watermolen en de
Zeggen
Zondag 6 juni kunt u met de Wasvengids wandelen
vanaf de Collse watermolen. We maken een tocht
door het territorium van de ijsvogel, de grote gele
kwikstaart en veel meer schoonheden uit de natuur.
Het is een wandeltocht langs de Kleine Dommel
naar Geldrop en via de Nuenense kant weer terug.
De wandeling duurt ongeveer 1½ uur en gaat
soms over drassige stukken. Stevige waterdichte
schoenen zijn daarom waarschijnlijk wel nodig!
Let op: we verzamelen bij de Collse molen aan de
Collse weg (de weg richting Eeneind). We vertrekken om 10:30 uur. U kunt zich opgeven voor deze
wandeling via natuurwerkgroep@wasven.nl of via
06 1117 8637. Het meelopen kost € 2,50 per persoon inclusief een drankje (koffie/thee/limonade)
en kuierkoekjes na afloop bij de Collse Watermolen.
Kinderthemamiddag
Beleef samen met het Wasventje elke eerste zondag van de maand te gekke groene activiteiten in
en rondom de Wasvenboerderij. Telkens staat en
ander spel of thema centraal. Bij goed weer is het
buiten maar we kunnen ook altijd naar binnen in
de Schop. Wat we 6 juni gaan doen is een verrassing, maar het wordt zeker leuk! Doe voor de zekerheid buitenschoenen aan en makkelijk zittende
kleding.
De activiteiten vinden plaats tussen 14 en 16 uur
en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar. De
kosten bedragen € 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 contactgegevens en je leeftijd.
Bakmiddag
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan vanaf

Tip: ook voor ouders en iedereen die stiekem jaloers is op deze leuke activiteit voor kinderen is
het mogelijk zo’n workshop te volgen. Informeer
eens bij Tussen de Molens!
Knorren in het Groen
Bij het restaurant van het Wasven, Gasterij in ’t
Ven, wordt Bourgondisch èn Biologisch gekookt.
Het biologische varkensvlees wordt geleverd door
de biologische boerderij De Blije Big. Deze boerderij heeft zich gespecialiseerd in het biologisch houden van varkens en stieren. Gasterij in ’t Ven deelt
met deze leverancier het welzijn van dieren en de
liefde voor het Bourgondisch Brabant.

Daarom organiseert Gasterij in ’t Ven samen met
De Blije Big een proeverij met lekkers van varkensvlees. U hoort alles over de boerderij en hoe
zij naast het houden van varkens ook biologische
tuinbouw en natuurbeheer toepassen. En u kunt
zelf proeven!
De avond is op 17 juni, de kosten bedragen € 7,50
per persoon en het is van 19:00 tot 21:00 uur in
Gasterij in ’t Ven in de Wasvenboerderij. U kunt
zich aanmelden via 040 787 07 07 of via gasterij@wasven.nl
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Babysithoek
Tongelre Toen en Nu … is een nieuwe rubriek,
waarin een plek of onderwerp in Tongelre
wordt getoond zoals het vroeger was en nu is.

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

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

Wat een verschil de omgeving kan maken ziet u
op deze foto´s. Boven het woonhuis van de laatste
burgemeester van Tongelre, J. van Engeland, als
een chique en statig pand, landelijk gelegen aan
een nog onverharde doorgangsweg. Het werd in
het begin van de vorige eeuw voor 8000 gulden
gebouwd. Op de foto het dienstmeisje met de
dochters Cor en Etta.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
Berckelhof en andere tehuizen

In 2010 kunt U dit huis terugvinden aan de Tongelresestraat 443 tussen de Oosterse cateringservice en de achteringang van de voormalige jongensschool.

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of
haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na
afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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Boeken-/vrijmarkt, zaterdag 29 mei
Op zaterdag 29 mei vindt er op Saltoschool
’t Karregat een boeken-/vrijmarkt plaats.
De boekenmarkt zal in de school plaatsvinden.
De opbrengst van de boekenmarkt zal grotendeels gaan
naar het dierenasiel Doornakkers en voor een klein deel
naar de school.
We kunnen nog steeds boeken gebruiken! Heeft u nog
boeken die verkocht kunnen worden? In de week van 17
tot en met 21 mei kunnen er nog boeken geschonken
worden.
Naast de verkoop van boeken, is er de vrijmarkt. Dat
houdt in dat kinderen eigen spulletjes op een kleedje
voor de school mogen verkopen. Dat mag alleen of met
een vriendje, vriendinnetje, broertje of zusje.
Het geld wat de kinderen daarmee verdienen mogen ze
zelf houden.
Tevens hebben de leerlingen deze dag de kans om mee
te doen aan een dansles, verzorgd door Splendid.

Groep 6 - Basisschool De Boog
Groep 6 is een hele leuke klas.
Juf Sanne en juf Joyce zijn de
juffen van groep 6. Het zijn hele
leuke juffen vinden de kinderen.
In deze groep zitten 30 kinderen dan zul je denken
wat veel, dat is ook zo. Maar de kinderen uit groep
6 gaan goed met elkaar om. Voor Moederdag zijn
we met techniek bezig. Het wordt erg mooi. We
doen met Moederdag iets met techniek. De kinderen vinden het erg leuk om het te maken. Het is
van hout gemaakt, en je moet er gaten in boren
als je daar stokjes doorheen doet en van die rondjes aan de achterkant doet en daar nog z'n plankje
op doet kun je aan een stokje draaien. Op de
voorkant van het stokje doen we een klein vierkantje. Thuis mag je een foto meenemen en op
dat vierkantje plakken. Je mag het vierkantje ook

Project Muziek en Dans
De afgelopen maand heeft Saltoschool ’t Karregat in
het teken gestaan van muziek en dans. Een groots opgezet project waarbij kinderen kennis hebben gemaakt
met verschillende muziek- en dansvormen zoals Linedance, streetdance, hiphop en body-pack.
Ook was er een daverend optreden van Debrah Jade,
een oudleerlinge van ’t Karregat.
Het project werd afgesloten door een vrolijke viering
waarin alle kinderen lieten zien wat ze in huis hadden.
Veel dans, mooie muziek en zelfs spetterende, zelfgemaakte muziekclips!

wel versieren als je geen foto hebt, of niet wil
meenemen. Voor de rest moet je het plankje sowieso versieren, je mag plakken en tekenen. Nu
gaan we het weer over onze groep hebben. Zoals
we al zeiden, het is een leuke groep. Als je iets
niet snapt mag je het gewoon aan de juf vragen.
Er zitten 8 jongens in de klas en 22 meisjes. Dat is
gewoon raar maar ja. Onze school bestaat dit jaar
25 jaar. En omdat onze school basisschool De
Boog heet hebben alle groepen een kleur, groep 6
heeft de kleur roze, bijna alles in de klas is nu roze. En omdat onze school 25 jaar bestaat hebben
we na de mei vakantie een feestweek, de hele
school gaat in die week op schoolreisje. Leuk hé,
maar dit was het.
EINDE
(geschreven door Zoë van der Cammen en Jennifer Olmanst)
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AANGESTERKT
ACHTERSTE
AFGEVEN
ANTICONCEPTIE
DAGTOERISME
ESCAPADE
ETAGE
ETHER
EXPLOITANT
GIGAWATT
GRIES
GROOTVISSERIJ
HARPISTE
HEENSTAPPEN
IJZERVLECHTER
IMPALA

INDENKEN
INSTINCT
JOBSTUDENT
KAMERAAD
KARTONNAGE
KLASSENHAAT
MAJESTEITELIJK
MARETAK
MASTIEKEN
NAAKT
NAAMTEKEN
NOPPES
ONTSLAG
PAALFUIK
PROCEDE
SAMENHECHTING

SCHUIFTROMPET
SJOEGE
SLACHTBEEST
SOLOKLASSE
STAATSDIENAAR
STEEDS
STRAATGEVECHT
TESTEN
TESTMATCH
THANS
TRANCE
VETVANGER
VINGERHOED
ZEILORDE

De overgebleven letters vormen een 17E-EEUWS BOUWWERK IN NOORD-INDIA
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 juni 2010 in
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het
wijkblad.

Oplossing van vorige maand is:
Guadeloup
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Fam. Buise-Wielenga
Schans 41
De prijs is beschikbaar gesteld door:

Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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