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Is er nog leven na de …? 
 
Als we vooruit kijken komen er dit jaar vele nieuwe, leuke en bijzondere 
dingen op ons af.  Neem nou ‟t Oude Raadhuis, een schoonheid die 100 
jaar geleden uit liefde is geboren (zie het boek Tongelre te Kijk) en nu 
een facelift ondergaat om de Tongelrese bevolking de komende decennia 
van dienst te kunnen zijn. Met haar buurman, de prachtige gerestau-
reerde „boerderij van Van Poppel‟ leven we nog in het ongewisse. Als het 
aan de bestuurders van ‟t Oude Raadhuis lag zou deze „éminence grise‟ 
het beste als rechterhand van zijn 100-jarige buurvrouw kunnen functio-
neren. Maar ja, de gemeente heeft haar tijd nodig bij het „wikken en 
wegen‟.   
Een andere prachtige herrijzenis is het Groendomein Wasven. Na acht 
jaar is de reconstructie van het Wasven afgerond. De schakel tussen het 
eeuwenoude landgoedbos en de monumentale Wasvenboerderij. Dit al-
les is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Eindhoven 
en de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers. 
Dit alles wordt op 19 maart op een feestelijke wijze symbolisch geopend 
door de nazaten van jonkheer Smits van Eckart, die kasteel ‟t Hof liet 
bouwen en het in 1873 betrok. 
  
Verder staat de „reïncarnatie‟ van het Karregat voor de deur. Na vele 
verbouwingen, al dan niet met succes, is het de bedoeling dat het nu 
gaat voldoen aan de behoeftes en wensen van de huidige tijd. In 2012 
zal het vernieuwde Karregat zijn deuren openen. We zijn benieuwd?  
 
Het laatste recreatieve project ligt op de rand van Tongelre en Nuenen, 
namelijk de Opwettense watermolen. Deze huidige molen stamt uit 1764 
en is na jaren verbouwen in de staat van eertijds teruggebracht.  
Onder de bezielende leiding van de Tongelrese molenaar Martijn Coen-
raads gaat de molen weer malen en zal dan voor publiek toegankelijk 
zijn. De voormalige oliemolen (later zagerij) gaat dienst doen als  
(trouw-)zaal en de in ere herstelde volmolen zal gaan functioneren als 
grand-café en restaurant. Dit alles gaat hoogstwaarschijnlijk eind april 
van start. 
Samen met de komst van het voorjaar geeft dit de burger de moed om 
er weer eens op uit te trekken. 
 
En zo zie je maar dat er nog 
„leven‟ is na de winter. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  5 

Tuintip voor maart:  
Aan de slag! 

Door Jeroen Soontiëns 

HOERA LENTE! 
 

Eindelijk is het zover, de lente is begonnen. 
Houdt u ook zo van vlinders? 
Als dat zo is moet u zeker geen vogelnestkastje op han-
gen. Als daar familie mees komt te wonen, zult u ver-
steld staan dat pa en ma mees tijdensde gehele op-
groeiperiode enkele duizenden rupsjes voor de kroost 
bij elkaar verzamelen. En dan moeten ze zelf ook nog 
eten. Ja, een rups kan een vlinder worden, behalve als 
ze opgevreten wordt. Maar in de natuur is het allemaal 
goed geregeld hoor. De meeste rupsen zijn van vlinder-
soorten die heel veel nakomelingen krijgen. Dit om de 
soort in stand te houden. Ze hebben dus veel vijanden. 
 
Mezen zijn uitstekende rupsen- en andere insectenbe-
strijders. Hoe biologisch kan het zijn. 

Als je een broedkastje in je tuin hangt, is het wel zo 
verstandig om het zo op te hangen, dat de katten en 
andere rovers er niet bij kunnen. De invliegopening kun 
je beter niet naar het zuiden of zuidwesten hangen, 
omdat daar de meeste slagregen vandaan komt. Inre-
genen van een nestje is niet zo best. Pal in de zon is 
ook niet bevorderlijk voor het broedsel. Dus Oost of 
Noordoost, of beschut onder een afdak.  
De invliegopening voor bijvoorbeeld een pimpelmees is 
28 mm. Voor een koolmees is deze 32 mm.  

Dit zijn de mezensoorten die het meest in onze tuinen 
voorkomen. Uiteraard vinden vogels een tuin met veel 
beschutting van struiken en bomen het prettigst. Dit 
zijn de plaatsen waar insecten zijn te vinden. Het is 
hartstikke leuk als je een kastje ophangt en het wordt 
ook nog eens gekraakt door een mezenfamilie. Ze bren-
gen lente en bedrijvigheid in de tuin en het is leuk om 
te zien. 
Voor meer info over broedkastjes is er op het internet 
genoeg te vinden. Op www.beleefdelente.nl kun je live 
beelden van verschillende vogelnesten volgen. 
 
Op de lente. 
Met groengroet, Kees van Grevenbroek 

Foto: jonge pimpelmezen 

Foto: koolmees 

De maand maart is voor de tuinliefhebber de start van 
het tuinseizoen. De echte winter is voorbij en hoewel 
het buiten nog koud kan zijn, kunt u op zonnige dagen 
heerlijk in tuin aan de slag. Er is in maart veel te doen! 
 
Vaste planten verplanten 
Wanneer een vaste plantenborder een aantal jaren oud 
is, kan de groeikracht verdwenen zijn. U kunt deze 
planten weer nieuw leven inblazen. Dit doet u door de 
planten op te nemen, eventueel te scheuren/delen en 
opnieuw aan te planten. Maart is hiervoor een uitste-
kend tijdstip omdat de planten zich, nu het groeiseizoen 
begint, direct kunnen herstellen. Sommige soorten deelt 
u het beste met de hand, maar voor stevige pollen, zo-
als hosta‟s, gebruikt u een spade. Voordat u de planten 
weer in de grond zet, verbetert u de grond met com-
post en voedingsstoffen. Hebt u gemerkt dat de grond 
in de zomer erg uitdroogt dan kunt u het beste ook klei-
granulaat gebruiken. Binnen één seizoen heeft uw bor-
der weer een gezonde uitstraling. 
 
Naar een groen gazon 
Het gazon verdient in maart speciale aandacht. Veel 
gazons komen met een beschadigde grasmat de winter 
uit. Met veel mos in het gazon is het verstandig om te 
verticuteren. U verwijdert hiermee het mos en brengt 
lucht in de bodem. Wanneer u nog geen kalk heeft ge-
strooid is dit een goed moment om het alsnog te doen. 
Nog meer van belang is de eerste bemesting van het 
gras om het een groei-impuls te geven. Heeft u veel 
last van mos dan kunt u een gazonmest met mosbe-
strijding gebruiken. De bemesting kan gelijktijdig met 
de kalk worden gestrooid. Met de juiste verzorging kan 
het gras er binnen enkele weken weer frisgroen uitzien. 
 
De tuin inrichten 
Bent u nog van plan om bomen of struiken aan te plan-
ten? Doe dit dan voor begin april. De meeste planten 
zijn nu nog in winterrust en kunnen met weinig risico 
worden aangeplant. Denk hierbij ook aan leibomen, ha-
gen en fruitbomen. De keuze en beschikbaarheid is nu 
optimaal. 
 
Zomerbloeiende bollen mogen vanaf deze maand ook 
weer de grond in. Met vorstgevoelige soorten zoals de 
dahlia moet u nog even wachten. U kunt ze wel bin-
nenshuis alvast opkweken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnolia kobus -  
stermagnolia 
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Door:  Henry Helmich 

 
Van Tiny Peters heb ik de Wisselpen gekregen en 
in eerste instantie dacht ik “no way”, maar al vor-
derende het gesprek werd ik wel wat gematigder 
en dus stemde -of beter gezegd hapte- ik toe. 
 

 
Foto: Henry Helmich 

 
Ik ben Henry Helmich 63 jaar en ben al 41 jaar ge-
lukkig getrouwd met Nelleke, samen hebben wij 

twee kinderen Barbara en Floris, die hier natuurlijk 
in de wijk zijn opgegroeid. 
In 1973 zijn wij, nadat we twee jaar in de nieuwe 
flats tegenover het DIAC aan de Kennedylaan ge-
woond hadden, naar de Kaartmakersring verhuisd. 
Daar hebben wij dertien jaar gewoond en nu wo-
nen wij al 24 jaar in de Kluizenaarstraat. We zijn 

de achterburen van onze goede vriend en vriendin 
Tiny en Mieke Peters. Vandaar ook die Wisselpen 
(hoefde hij niet zo ver te lopen). 

 
Mijn opleiding 
Na mijn schoolopleiding, die ik in Amsterdam heb 
gevolgd, ben ik naar de Luchtmacht gegaan, waar 
ik in Arnhem veel mooie technische opleidingen 
heb gekregen. Daarna werd ik geplaatst op de 
vliegbasis Eindhoven. Ik heb daar jarenlang een 

fijne job gehad als vliegveiligheidsspecialist. Para-
chutes, vliegeruitrusting en schietstoelen waren 
mijn specialisme. In dit vak heb ik mij op technisch 
gebied behoorlijk kunnen uitleven. Onder andere 
heb ik samen met TNO voor de vliegers een strijd-
gasbestendige vlieguitrusting ontwikkeld. Daar 

kwam mijn hobby weer goed van pas. 
 
Vanaf mijn vroege jeugd in Amsterdam was ik een 
vliegtuig modelbouwer en deed ik mee aan natio-
nale en internationale wedstrijden. 
Ik bouwde en ontwikkelde mijn eigen vliegtuigen 
en met andere bevriende modelbouwers bouwde ik 
een eigen modelmotor, waar wij hoge ogen mee 
gooiden op de wedstrijden. Vrienden werden zelfs 
wereldkampioen met de eigen ontwikkelde spullen. 
Logisch dat ik toentertijd al een mooie draaibank 
had, die ik nu nog steeds heb en veel gebruik.  
 
Met het bouwen van de modellen leerde ik ontzet-

tend veel extra‟s, werken met kunststoffen, glasfi-
ber, koolstof, hout en metalen, leverde veel erva-
ring op. In de vroege jaren zeventig kwam een 
nieuwe hype uit Amerika overwaaien, dit was het 
zgn. hanggliden of het deltavliegen. 
 

Mijn eigen delta. 
Dat leek mij wel wat en zo begon ik een eigen del-
ta te bouwen en samen met een aantal Lucht-
machtcollega‟s ging ik meedoen met „Vlieg er eens 
uit‟ van de Tros en ja hoor wij wonnen de wedstrijd 
Onze piloot (hij was de lichtste) kreeg een mooie 
vliegopleiding. Daarna heb ik vele toestellen ge-
bouwd en ermee gevlogen. Het gebeurde vaak dat 
ik samen met mijn „lichte collega‟ naar België, 
Duitsland of Limburg ging om daar te vliegen. Dat 
had tot gevolg dat ik een bedrijfje oprichtte en een 
industriehal huurde bij de Doornakkers naast Adri-
aanse. Daar werkte ik met vrienden in de avond-
uren en weekends aan hangglider zeilen, die dan 

door hun echtgenotes overdag in elkaar genaaid 
werden.  
 
Het scala werd uitgebreid met het maken van ultra 
lichte vliegtuigen, onderhoud aan allerlei toestellen 
en het herstellen van zeilboot zeilen, want ook de 
zeilers hadden inmiddels mijn bedrijf gevonden. Zij 
brachten in de winter hun kapotte zeilen, die ik 
dan repareerde. Maar ook dat bedrijf had niet het 

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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Foto: Henry in zijn werkplaats 

eeuwige leven, dus toen een aantal afnemers van 
zeilen failliet ging, moest ik mij terugtrekken uit de 
hal en ging weer in mijn eentje verder op de zolder 
van het huis aan de Kaartmakersring.  

 
De reddingsparachutes 
Daar begon ik met de ontwikkeling van reddings-
parachutes voor de hanggliderpiloten. Het was in-
middels verplicht geworden voor die piloten een 
reddingsscherm bij zich te hebben. Dus sprong ik 
in dat gat en er werden vele parachutes gebouwd. 

Dat heb ik meer dan twintig jaar gedaan. Onder-
tussen had de Luchtmacht mijn kwaliteiten wel ge-
zien en bood mij een baan aan bij de Staf in Den 
Haag om daar als vakdeskundige voor de inkoop 
van de vliegeruitrusting verantwoordelijk te zijn. 
Hoewel dat een prachtige baan is met veel reizen 
en vaak van huis heb ik dat toch niet gedaan om-

dat ik het in Tongelre toch behoorlijk naar mijn zin 
had.  
Ook mijn vrouw voelde daar niet veel voor. Met 
opgroeiende kinderen en een leuke baan voelde 
ook zij er weinig voor om naar het Haagse te ver-
huizen. Heen en weer reizen vond ik geen optie. Ik 

werkte toen gemiddeld zo‟n 60 á 70 uur per week 
en dat reizen nam veel tijd in beslag.  
 

 
 
Een jaar later verplaatste de Luchtmacht mij naar 
de vliegbasis Gilze Rijen om daar chef te worden 
van de werkplaats Vliegeruitrusting. Dat resulteer-
de erindat ik mijn laatste 20 jaar op Gilze heb ge-
werkt en vanuit Tongelre met collega‟s op en neer 
pendelde. Mijn laatste tien jaar op Gilze heb ik de 
technische sector verlaten en ging bij de Staf wer-
ken als voorlichter. Een hele omslag kun je wel 
zeggen, maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zo 
kon ik bezoekende groepen over de hele vliegbasis 
rondleiden en als we in een hangaar kwamen kon 

ik daar mijn verhaal kwijt, menige buur kan daar 
over meepraten. 
 
Naast het bouwen van de parachutes als kleine 
ZZP‟er bleef ik maar construeren en heb ik in de 
weekends ook nog vaak gezweefvliegd en in het 
verlengde daarvan met een aantal vrienden vier 
motorzweefvliegtuigen gebouwd.  
De bedoeling was natuurlijk om daar na verloop 
van tijd mee te gaan vliegen samen met mijn 
zoon, maar dat nam een andere wending. Ik stap-
te uit het project, verkocht mijn deel en zo begon 
ik een nieuw „leven‟ als monteur van mijn zoon die 
het karten erg leuk vond.  
 
De kitcar 
Samen op stap, hij racen en ik lekker sleutelen, 
totdat na 4 jaar hij het wel genoeg vond. Wij be-
sloten toen de renstal te verkopen en van het geld 
een kitcar te kopen. In mijn Amsterdamse jeugd 

zag ik al van die auto‟s rijden. Het zijn de 
sportauto‟s die door de Lotusconstucteur Colin 
Chapman ontworpen waren voor de racesport, de 
Lotus Seven.  
Wij woonden toen in dezelfde straat als Rob Slo-
tenmaker en hij reed in zo‟n auto. Dus toen dacht 
ik, eens zal ik ook met zo‟n auto rijden, niet we-

tende dat je hem zelf moest bouwen. 
 
 
 
 
 

 
 
 Lees verder op pagina 8 

Foto: ASGS11 opening 3 
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Foto: Tiger R6 

 
Samen hadden wij er wel oren naar en zo begon-
nen wij na een zoektocht langs veel importeurs 
met de bouw van een echte sportauto. De bedoe-

ling was dat wij er later mee op de weg zouden 
gaan rijden en niet racen!!. De wilde haren had 
Floris al verloren op het kartcircuit en ik hoefde 
niet zo nodig hard te rijden.  
 
Het bouwen was veel leuker en zo heb ik samen 
met Floris drie van die auto‟s gebouwd en alle 

auto‟s staan netjes op kenteken en rijden nog 
steeds in Nederland en België rond. Op de dag van 
vandaag ben ik nu de aangewezen persoon voor 
het maken van dakjes en deurtjes voor deze auto‟s 
in Nederland en met grote regelmaat wordt onze 
straat door een of andere „Seven‟ bouwer met zijn 

auto bezocht om er een dakje of een setje deuren 
op te laten monteren. Ik maak dan in mijn garage 
voor hem een mooi setje. Hier komen mijn machi-
nes zoals draaibank, naaimachines en lasapparaat 
goed van pas.  
 
Daarnaast begeleid ik een aantal klassen met leer-
lingen van het ROC Ter AA. Ik doe dat één dag in 
de week op de Automotive Campus in Helmond. Zij 
bouwen daar in het kader van hun opleiding ook 
een dergelijke sportauto. 
 
Inmiddels heb ik de Luchtmacht verlaten, ben al 
weer zes jaren thuis en heb nog geen moment van 

verveling gekend.  
Sterker nog, Nelleke, die als hobby glasfusing 
heeft, heeft mij ook met het „glas‟virus besmet, zo-
dat ik nu ook aan het glassnijden ben geraakt. 
Glasfusing is het maken van kunstobjecten in glas, 
die in een oven aan elkaar gesmolten worden. Sa-

men zitten wij dan uren op zolder en maken daar 
mooie glasobjecten, die we dan in de oven doen 
om te versmelten. En natuurlijk is dit niet zo maar 
een oven, met mijn handigheid (wat ook wel eens 
een handicap is) heb ik natuurlijk mijn eigen ovens 
gebouwd. Natuurlijk ben ik daar ook weer in ver-
der gegaan en zo maak ik nu voor een zaak deze 
ovens, die ze dan weer doorverkoopt aan andere 
hobbyisten.  

Hier komen ook weer de aspecten van metaal, 
elektrotechniek, lassen etc. tot hun recht en zo 
blijf ik maar van de straat. Maar het steeds vinden 
van nieuwe uitdagingen is wel iets wat mij aan-
staat. 
 
Inmiddels hebben wij behoorlijk wat kunstwerkjes 
gemaakt en menige vriend of buur verblijd met 
een mooie schaal of ander object van glas. Vaak 
krijgen wij te horen: “Je moet die dingen expose-
ren of een kunstmarkt bezoeken met je mooie 
schalen”, of zoiets dergelijks, maar wij zijn er nog 
aan het over nadenken hoe wij dat moeten aan-
pakken. Op dat gebied ben ik- maar ook Nelleke- 

een echte beginner. Als lezers hierover goede sug-
gesties hebben, dan houden wij ons van harte aan-
bevolen. 
 
Dit is in een notendop wat er over mij te vertellen 
valt. Ik hoop dat het in de smaak is gevallen en als 

iemand een advies op mijn gebied kan gebruiken, 
ben ik altijd bereid te helpen zover dat in mijn ver-
mogen ligt. 
 
Ik geef de Wisselpen door aan:  
Toon Dekkers 
 

 
 
 

BERICHT VAN HET ‘SINT MARTINUSKERKHOF’. 
 

Als het weer het toelaat gaan we maandag 4 april 
2011 weer van start om het onderhoud op het 

Martinuskerkhof op te pakken.  
 

Wij zijn nog op zoek naar enkele vrijwilligers  
die ons willen komen helpen met schoffelen,  

harken en t.z.t. bladruimen. 
  

De laatste jaren hebben we helaas van enkele me-

dewerkers afscheid moeten nemen door overlijden. 
Ook anderszins zijn er enkelen mee gestopt. 

 
Wie heeft er op maandagmorgen  

van 9.00 tot 12.00 uur  
tijd om onze groep te komen versterken? 

 
U kunt u aanmelden bij:  
 
T.Verhulst-Gudden,  
Merckthoef 9,  
5641GE Eindhoven. 
 
Telefoon:040-2812920 of per e-mail: 
b.verhulst@onsneteindhoven.nl 

9 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 
De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt ge-
houden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzen-
de stiltecentrum is dagelijks geopend en voor 

iedereen bereikbaar via de hoofdingang van  
Berckelhof. U kunt daar een kaarsje opsteken voor 
Maria, de moeder Gods. Ook kunt u de ruimte ge-
bruiken voor een gebed. 
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur 
een ochtenddienst met aansluitend een communie-
dienst. 

Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendvie-
ring in de zaal van het restaurant.  
 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de An-
toniuskerk „s morgens om 9.30 uur een gebeds-

dienst gehouden ter ere van het H.Hart. Daarna is 
er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
 
Op zondag 1 mei wordt (bij goed weer) de traditi-
onele openluchtmis gehouden bij het kapelletje 
aan de Loostraat. Het Martinuskoor verzorgt de 
zang . 

 

FAMILIEBERICHTEN 
Overledenen: 
Bertien van Dam-Vluggen, 92 jr., Antwerpsebaan 
Marcel Hoeven,87 jr., Castiliëlaan 15 
Ben Deitmers, 79 jr., Mignot en de Blockplein 
Jan Engels, 72 jr., Picushof 
Piet van de Ven, 87 jr., van der Helststraat 
 
Gedoopt: 
Thijs Bloks 
Thijn Broers 
Noa van Bree 
Fleur van Hoof  
 

BIJBELGROEP 

Samen een Bijbelverhaal lezen is heel anders dan 
alleen lezen. Het heeft echt meerwaarde: een an-
der merkt dingen op die jij over het hoofd ziet; jij 
herkent dingen in je eigen leven en geeft zo een 
ander een nieuwe kijk op het verhaal. 
Heb je zin en tijd? Je bent welkom op woensdag 23 

maart, om 20.00 uur in de zijzaal van de Antonius-
kerk, om het verhaal van Abraham en Sara te le-
zen. 
 

Kaya van Heiningen 
T 281 13 24,  

kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl  

 

VERTREK OUD-KATHOLIEKEN BRENGT VISIE 
OP TOEKOMST DICHTERBIJ 

Vrij onverwacht en ook snel hebben de Oud-
Katholieken de voormalige Pauluskerk aan de Bo-
schdijk gekocht. Begin februari waren we met een 

kleine vertegenwoordiging aanwezig bij hun laatste 
viering in onze Antoniuskerk. Daarmee kwam een 
eind aan heel wat jaren samen optrekken op zon-
dagmorgen. 
Elke zondag wanneer we vieren in de Antonius-
kerk, zie je de aanwezigen rondkijken. Tellen met 

hoeveel we zijn. Soms zijn er dat 25, een enkele 
keer boven de 35, en een heel enkele keer zit het 
kerkje bijna vol. Iedereen voelt en weet dat dit niet 
eindeloos kan duren natuurlijk. Maar toch, door het 
verdelen van de lasten, was er nog geen noodzaak 
om een besluit te nemen. 
Tegelijk zijn we bezig met de voorbereiding van de 
grote samenwerking met Woensel Oost en Nuenen. 
Op zich loopt dat goed en gestaag. Zeker de pasto-
res zijn goed in gesprek met elkaar. En in afwach-
ting van die ontwikkeling ontstaan er plannen voor 
intensiever samenwerken, ook op bestuurlijk vlak. 
Met het oog op die toekomst, wilde het bestuur het 
besluit over de gebouwen uitstellen totdat dat in 

dat brede verband aan de orde zou komen. Het 
standpunt van het bisdom is erg duidelijk: kerken 
sluiten en in elke nieuwe parochie één hoofdkerk 
overhouden. 
Daarom nodigt het bestuur betrokkenen uit om op 
13 april om 20.00 uur in de Antoniuskerk met el-
kaar van gedachten te wisselen over de toekomst 

van deze kerk. Een eerste aankondiging leverde al 
verschillende reacties op voor nieuwe huurders, 
andere bestemmingen. Het is goed om hier samen 
over na te denken. 
 

WERELDMAALTIJD EN VASTENACTIE 

Diezelfde avond, woensdag 13 april, maar dan om 
18.00 uur houden we in diezelfde Antoniuskerk een 
Wereldmaaltijd. Vorig jaar had ik het al een keer 
geprobeerd, maar afgelast vanwege te weinig aan-
meldingen. En toen op de valreep kwamen er wel 
deelnemers. Niet handig van mij dus. 
Daarom deze nieuwe poging. Een maaltijd die zo is 
samengesteld, dat de hele wereld dit zou kunnen 
eten, en dat er dan genoeg voedsel zou zijn. Veel 

Parochiecentrum Tongelre 
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603 
www.parochietongelre.nl 

E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur 

Normale 
diensten 

Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 

Antonius Martinus 

Eucharistievie-
ring of woord- en 
communiedienst  

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed 
met communie-
dienst 

09.00 uur 
(in stilte-
centrum) 
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vlees eten is bijvoorbeeld een aanslag op de eer-
lijke verdeling van voedsel. Want veel waardevol 
eten is eerst al door die dieren genuttigd. Zo'n 
maaltijd laat zien hoe gevarieerd en lekker je kunt 
eten, terwijl het toch gelijke kansen biedt aan alle 
mensen. 
Voor die avond heb ik Wim en Dorothé van Dijke 

ook uitgenodigd. Ze zullen ons tijdens de maaltijd 
wat bijpraten over het project in Gambia. Ook dit 
jaar willen we hun project graag steunen met de 
opbrengst van de vastenactie. 
 
Er kunnen 20 mensen aanschuiven aan tafel. Wie 
het eerst komt.... Er is een vrijwillige bijdrage, de 

meeropbrengst gaat naar het vastenproject. Aan-
melden kan door te bellen naar het parochiecen-
trum: 281 13 24. Doe dat zo snel mogelijk alstu-
blieft. En... ik zoek nog drie mensen die het leuk 
vinden om de maaltijd te bereiden. Eén persoon 
heeft zich al spontaan gemeld, na de vermelding 
in het vorige parochieblad. Wie zin heeft om te 
koken kan zich ook bij het parochiecentrum mel-
den of een mailtje sturen naar:  
willem.brok@gmail.com 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Voorganger: J.J. Swinkels 
Telefoon: 040-2816645 
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl 
www.jozuagemeenteeindhoven.nl 
 
De kracht van God werkzaam zien worden in mensen 
door liefde, aanvaarding en vergeving 
 
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur  
in de dependance van ‘t Oude Raadhuis. 
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. 
U bent van harte welkom! 
 
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond. 
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze wijk, 
onze stad, ons land en andere zaken. 
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven.  
Aanvang: 20.00 uur. 

 

dag datum voorganger 

Zondag 27 mrt Ds. Van Dam 

Zondag 3 april Ds. Mondt 

Zondag 10 april Ds. Van Sluijs 

Zondag 17 april Ds. van Sluijs 

Zondag 24 april Ds. van Sluijs 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 

ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 54 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur. 

Op 1 mei 2011 is de afscheidsdienst van 
Ds. Van Sluijs 

FILM IN DE ONTMOETINGSKERK. 

 
Op woensdag 30 maart zal er in de Ontmoetings-
kerk (Meerkollaan 3) een film worden gedraaid. 
Dit is de Oscarwinnende film: „Babette's feast‟ ge-
regisseerd door Gabriel Axel. De film is gemaakt 
naar het gelijknamige boek van Karen Blixen.  
 
Aan de verlaten kust van Denemarken wonen 2 
zussen, die het leiderschap van de streng religieu-
ze sekte van hun vader hebben overgenomen. De 
leden van deze groep keuren elk aards genot af. 
De sfeer binnen de sekte is ver te zoeken. Er is 
ruzie, haat en nijd. Op een dag besluiten de zus-

sen onderdak te geven aan een vluchtelinge uit 
Frankrijk in ruil voor het verrichten van huishou-
delijk werk. Onverwachts wint ze een loterij en 
verdient een grote som geld. Met dit geld besluit 
ze de sekteleden op een enorm feestmaal te trak-
teren. En dan gebeurt er een wonder. 

 
Een indrukwekkende film met zowel religieuze als 
ook maatschappelijke diepgang. Deze film wordt 
van harte bij u aanbevolen. U bent dan ook van 
harte uitgenodigd om de film te komen bekijken in 
de Ontmoetingskerk.  
 
De toegang is gratis.  
Datum: 30 maart.  
Aanvang: 20.00 uur. 
Voor meer informatie:  
Ds. Ellen van Sluijs  
tel: 0402442889 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

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

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00—11.30 

⌚ Maandagmiddag 

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

⌚ Dinsdagmorgen 

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

⌚ Dinsdagmiddag 

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

⌚ 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.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

WAT STAAT ER IN DE KOMENDE TIJD TE GE-
BEUREN IN EN ROND ’T OUDE RAADHUIS? 

 
24 maart 

Voorlichting Vriendschapscursus 
Aanvang 14.00 uur in ‟t Oude Raadhuis 

 

25 maart 
Feest Oma’s aan de Top 

Aanvang 19.30 uur in ‟t Oude Raadhuis 
 

17 april 
Familiefietstocht 

Op zondag 17 april organiseren we de familie fietstocht.  
Hier kan het hele gezin aan deelnemen,  

dus ook de kleintjes. 
Iedereen fietst op zijn gemak en op eigen tempo. 

Onderweg kunnen spelletjes gedaan worden  
als u daar zin in heeft.  

Daar staan enkele vrijwilligers klaar om uitleg te geven en 

u kunt er een kop koffie of thee krijgen of een frisdrank-
je. Inschrijfgeld inclusief route €2,- per persoon. 

 
25 april 

Paasbrunch 
2e Paasdag in ‟t Oude Raadhuis 

 

23-24-25-26 mei 
Avondwandelvierdaagse 
Vet de kuiten maar in en  

begin maar vast te trainen! 
 

Ook staat er een heuse zeepkistenrace op ’t 
programma! Voor meer informatie zie pagina 21. 
 

Hopelijk zien we u ook bij een van deze 
activiteiten. 

‘KIENEN KIENEN KIENEN’! 
Maak kennis met ‘stuivertjes kienen’.  

 
Per ronde € 0,50, 10 rondes,  
dus maar €5,00 per maand. 

 
Gezellig met mensen uit de buurt. 

Kom, doe gezellig mee! 
(elke 3e woensdag van de maand) 

 
Aanvang:  20.00 uur  Zaal open:  19.45 uur 

 
Wij zien u graag komen. 

De kiendames 

Rectificatie van ’t Oude Raadhuis!!!! 
 

Foutieve datum voor het feest van Oma‟s 
aan de Top voor hun 5-jarig bestaan en het 
100-jarige Raadhuis. 
In het vorige nummer is een foutieve datum 
vermeld. 
 

De juiste datum is: vrijdag 25 maart 
Zie ook pagina 14. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  14 

Vrijdag 25 maart om 19.30 uur 

 

Groot feest ter gelegenheid van het 100-jarig 

bestaan van het Oude Raadhuis in Tongelre. 
 

De Oma’s aan de Top treden voor u op 

met een lenteprogramma 

‘voor elk wat wils’ 

------------------ 
Als gasten hebben wij o.a Marieke en Leanne die in 

‘Holland’s Got Talent’ 

hoge ogen gooiden met hun 

Ierse Riverdance. 

Samen met een gastdanseres laten zij zien  

hoe mooi en elegant de Riverdance is.  
 

In de pauze 
Gratis speciaal voor u 

een drankje en een hapje 
-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Voor een zeer goed doel een loterij: speciaal om onze geliefde ouderen die thuis 
wonen een gratis feestmiddag te bezorgen in Hotel Cocagne.  

Doet u mee? Er zijn prachtige prijzen te winnen. 
 

Oma’s aan de Top zullen iemand 

een speciale ode brengen. 

 
Plaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Info www.omasaandetop.nl  

‘

http://www.omasaandetop.nl/
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VERJONGINGSKUUR  

VAN EEN 100-JARIGE 

Fier richt het windvaantje zich weer op de wind. 
Goudkleurig schittert de bol weer op het torentje. 
't Oude Raadhuis begint er zachtjesaan weer goed 
uit te zien. 
Nog even en het staat er weer in volle glorie. 

Tot die glorie gaat ook de nieuwe klok bijdragen. 
Links op de foto het klokje dat jarenlang heeft 
opgeroepen om donderdag „s morgens naar het 
koffie-uurtje te komen. 
Rechts de nieuwe klok die binnenkort wordt inge-
hangen en die nog welluidender dan de vorige, de 
wijkbewoners zal uitnodigen om elkaar in het 
buurthuis te ontmoeten. 
 
Het bovenstaande plaatsten we op de website van 

't Oude Raadhuis rond 20 februari. Als u dit leest, 
zal het gebouw een maand later waarschijnlijk 
weer zonder steigers zichtbaar zijn; de buitenkant 
in volle glorie hersteld: torentje, dakgoten, ge-
vels, ramen (ziet u het verschil met voorheen??). 
En dan naar de binnenkant: daarover een volgen-
de keer.  
 
Het kleine klokje krijgt ook een goede bestem-
ming.  

De overbuurman, wonend in de oude pastorie, is 
voornemens om het klokkentorentje weer op zijn 
huis terug te plaatsen en wij hebben hem het 
klokje daarvoor toegezegd. 
Het straatbeeld van 't Hofke wordt er vast mooier 
door! 

DIT HEBBEN WE MET Z’N ALLEN BEREIKT: 
 

Met financiële steun van heel veel Tongelrenaren 
heeft het echtpaar Van Dijke met hun stichting 
„Seig‟ al heel wat kunnen realiseren in het arme 
West-Afrikaanse Gambia: 
 

 Nieuwe klaslokalen en toiletten op de ba-

sisschool in Pakau Njogu 
 Een bibliotheek en schoolmeubilair  
 Reparatie van schooldak en vloeren  
 Bijdrage aan de bouw van een kleuter-

school in SamMbollet 
 Toiletgebouw bij de scholen in SamMbollet 

en in Mariamakunda 
 Bijdrage aan een waterput. 

 
In de week voor Pasen zal een aantal collectanten 
weer met de collectezakjes van 

 >> Samen Verder >> in Tongelre op pad gaan. 
De opbrengst van dit jaar zal besteed worden aan 
de bouw van een overdekte groentemarkt. Hier 
kunnen de vrouwen van het kleine arme dorpje 
Jenoi, 190 km. landinwaarts, hun groenten verko-
pen zodat ze wat inkomsten hebben om hun kin-

deren naar school te laten gaan. De oude markt is 
totaal vervallen en ingestort. (zie foto) 

Dorothé en Wim van Dijke hopen dat u hen ook 

dit keer weer zult helpen om dit project tot een 
groot succes te maken. 
Meer info is te vinden op www.seig.nl 
 
We kunnen nog enkele collectanten gebrui-
ken. 

Aanmelden via 040-2481107 of via info@seig.nl 
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KOELPLEISTER ‘NXT COOLIT’ WINT TU/E 

INNOVATIE PRIJS TIJDENS BENELUX FINALE! 

 
De kinderen van het NXT generation team van Stichting Groendo-
mein Wasven uit Eindhoven, wonnen zaterdag 19 februari de  
TU/e projectprijs met hun innovatieve oplossing. Zij wonnen  
deze prijs tijdens de Beneluxfinale van de First Lego League in 
Kerkrade.  
 
De First Lego League is een techniek wedstrijd voor kinderen in de  
leeftijd van 8 tot 15 jaar en bestaat uit 2 delen. Teams moeten een lego 
robot bouwen die een aantal vooraf geprogrammeerde missies uit moet 
voeren en ze moeten onderzoek verrichten naar een probleem en hier-
voor een innovatieve oplossing bedenken. De oplossing moeten de kin-
deren delen met hun omgeving en tijdens de finale presenteren aan een 
vakjury.  
 
De challenge van dit jaar was „Body Forward‟, technologie ontmoet  
geneeskunde. De uitvinding van NXT generation is bedacht naar  
aanleiding van een artikel over een cryogenic microcooling systeem. Dit 
systeem wordt gebruikt om telefoons en computers te koelen en is zo 
klein als een vingernagel. Ze hebben het idee van de koeler in een soort 
van pleister geplaatst die op de hals wordt geplakt. In de hals lopen 2 
grote slagaders die het bloed rechtstreeks naar de hersenen brengen. 
Door de microkoelers op de slagaders te plakken, worden de hersenen 
direct gekoeld, waardoor de kans op hersenbeschadigingen na een hart-
stilstand aanzienlijk kleiner wordt. Het idee is voorgelegd aan verschil-
lende specialisten en deskundigen. Een cardioloog vond het een prachtig 
en niet ondenkbaar idee. Het mooiste compliment kregen ze echter van 
het Regionale Ambulance Vervoer. De teamleider vertelde het team dat 
ze op deze oplossing zitten te wachten. Als het morgen te koop is zouden 
ze het direct gebruiken. Reanimeren blijft natuurlijk het allerbelangrijkste 
maar samen met het defibrilleren zou de NXT COOLiT pleister aange-
bracht kunnen worden en dan zou het wel eens het verschil kunnen  
uitmaken tussen leven als een kasplantje of een gezond mens. 
Aan de Benelux finale deden 42 teams mee. Het NXT generation team is 
daarom ook super trots dat de jury onder de indruk was van hun 
innovatie oplossing, de NXT COOLiT en dat zij de TU/e project prijs 
gewonnen hebben. Het team gaat zich nu vol enthousiasme 
voorbereiden op het nieuwe First Lego League seizoen met als thema: 

 
 
„Houd voedsel veilig‟ 
 
 

De teams wordt dit keer gevraagd of zij de kwaliteit van voedsel kunnen 
verbeteren door manieren te vinden om voedselbesmetting te 
voorkomen. Met het onderwerp van voedselveiligheid verkennen en 
onderzoeken de teams de mogelijke punten van besmetting van ons 
voedsel - van blootstelling aan insecten en dieren, tot onsteriele 
verwerking en transport, tot onhygiënische bereiding en de opslag - om 
vervolgens manieren te vinden om vervuiling te voorkomen of te 
bestrijden.  
Een nieuw seizoen, een nieuwe uitdaging met nieuwe kansen en dat 
allemaal met een groot aantal nieuwe teamleden.  
 
Hopelijk tot ziens bij  
de challenge van 2011-2012 „Food Factor‟. 
 
 

Celebeslaan 30 

5641 AG  Eindhoven 
040 – 2815 813 

angelawellink@wasven.nl 

www.wasven.nl 

Brainport 2020 

NXT Generation 2011 

Project presentatie 

Robot ronde 

Tussenstand robotronde 

Demo proto type 
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Groendomein Wasven maart/april 2011 
 

Als u dit leest, is de landelijke actiedag voor vrij-
willige activiteiten, „NL Doet‟ op 19 maart, aan de 
gang of net voorbij. In heel Nederland zijn aller-
hande activiteiten om lekker aan de slag te gaan. 
Ook om de hoek bij het Wasven is genoeg te doen! 
Spijt dat u niet bent geweest? Wij kunnen altijd 
vrijwilligers gebruiken. Bijvoorbeeld één keer per 

maand bij de bakmiddag. Of wat intensiever bij de 
natuurwerkgroep of de communicatiewerkgroep. 
Kom eens langs of mail naar  
communicatie@wasven.nl. 

 
 
Expositie: beelden en aquarellen 
Op de Overloop van de Wasvenboerderij is in april 
een wel heel interessante duo-expositie te zien: 
beelden en aquarellen van Mia en Tineke Koene-
man uit Tongelre. De zussen zit creativiteit in het 
bloed “meegekregen door ons moeder”. Dit kunt u 
zelf bekijken: van Tineke zijn beelden te zien en 
van Mia aquarellen. De beelden zijn min of meer 
abstracte vormen waarbij tijdens het beeldhouwen 
pas de vorm ontstaat, geïnspireerd door emotie 
maar ook door kleur en tekening in de steen. De 
serie aquarellen is gemaakt op basis van het the-

ma Bloemen. Een aantal ervan zijn uitvergrote de-
tailopnames die een nieuwe beleving oproepen. 
Verder is er werk dat gemaakt is op chinees papier 
en weer ander werk gemengd met pastelkrijt. 
 
De expositie is tot 1 mei te bezichtigen op De 

Overloop van de Wasvenboerderij tijdens ope-
ningstijden van het restaurant. 
 

 
 
Opening Hof van Tongelre 
Na acht jaar is het dan zover: het groendomein 
Wasven is weer één geheel. Wat ooit begon met 
het redden van het Beukenlaantje is uitgegroeid 
tot het redden en reconstrueren van de Wasven-
boerderij en het omliggende gebied. Met een 
prachtig resultaat en dat mag gevierd worden! 
Op zaterdag 19 maart 2011 wordt daarom op fees-
telijke wijze het Hof van Tongelre geopend: dit is 
het gebied dat bestaat uit de ruïne van de voorma-
lige boerderij en het aangebouwde kasteel ge-
naamd het „Hoffken te Tongelre‟. In de groene 

boerderijruïne is een duurzame, houten speeltuin 
verrezen terwijl in het kasteel een jeu de boule- en 
beugelbaan is aangelegd.  
Omdat dit voor het grootste deel door de inzet van 
vele vrijwilligers is bereikt, combineren we dit met 
de landelijke NL Doet Dag. En we leggen gezamen-

lijk de laatste hand aan boerderij en gebied.  
‟s Ochtends wordt geschilderd, worden gordijnen 
gemaakt en laatste bomen aangeplant. Daarna 
hebben we een gezamenlijke lunch. 
‟s Middags is het feest en zijn er allerlei activitei-
ten. De start is om 14.00 uur met de onthulling 
van het informatiebord over de historie van het 

gebied. Vervolgens zijn er van 14.00 tot 16.00 uur 
allerlei activiteiten zoals een demonstratie Action 
Saw (kettingzagen van houtsculpturen) en een 
Beugelworkshop. Ook wordt iemand in het zonne-
tje gezet met de uitreiking van het Gouden Beu-
kennootje. En er is een verrassend bezoek van his-
torische figuren! 
 
 

Expositie beelden en 
aquarellen 

tot en met 1 mei 

NL Doet: 4 activiteiten 
bij het Wasven 

19 maart van 09.00 
tot 13.00 uur 

Opening Hof van Ton-
gelre 

19 maart vanaf 14.00 
uur 

Natuurthema-avond: 
Blad zoekt boek 

25 maart vanaf 19.00 
uur 

Met de haan op stok bij 
de bakmiddag 

13 april van 13.30 tot 
15.00 uur 

Proeverij 20 april vanaf 19.00 
uur 

Natuurthema-avond: 
Hoor, wat zingt daar? 

29 april vanaf 19.00 
uur 

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl 

Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Overzicht activiteiten, data en tijden: 
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Blad zoekt boek 
 
 
 

Het klinkt leuk, Blad zoekt Boek, maar wat gaan 

we eigenlijk doen? Dit wordt heel speciaal: we ma-
ken een herbarium! Dit is een boekwerk van aller-
lei verschillende bladeren. Iedereen maakt een ei-
gen boek. De bladeren verzamelen we in de loop 
van de thema-avonden. Elke keer gaan we een 
boom of struik bekijken zodat jullie straks heel 
veel hier vanaf weten en het bos op je duimpje 

kennen! De bladeren moet je drogen en in een 
boek plakken dat je van ons krijgt. 
 
De avond is op 25 maart van 19.00 uur tot 21.00 
uur in de Schop van onze boerderij. Het is voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar en de kosten zijn 2,00 
euro per kind. 
 
Bakmiddag: met de haan op stok 
Is de bakker de weg kwijt? We gaan toch immers 
met de kippen op stok? 
Normaal wel inderdaad, maar omdat het bijna Pa-
sen is, doen we het bij het Wasven anders. Met 

Palmpasen wordt immers altijd een haan op de 
paasstok gezet. Tijdens de bakmiddag gaan we 
met paaslekkernijen aan de slag. En als het lek-
kers de oven in gaat, wordt er een leuk spel geor-
ganiseerd en is er groene limonade. Het resultaat 
mag mee naar huis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De middag is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Jon-
ger gaat echt niet! We beginnen om 13.30 uur en 
om 15.00 uur zijn we klaar.  
De kosten bedragen 5 euro per kind en je kunt je 

melden in de Schop van de boerderij. 
 
 
 
 
 Proeverij 
 

 
Bij het restaurant van het Wasven, Gasterij in ‟t 
Ven, wordt Bourgondisch èn Biologisch gekookt. 
Bij de maandelijkse thema-avond laat het team 
van de Gasterij u proeven en leggen ze uit wat bio-
logisch koken betekent. De recepten krijgt u mee 

zodat u ook thuis aan de slag kunt!  
 

Op 20 april is het thema „Aardappelen zijn meer 
dan friet!‟ 
Aardappelen: we kennen ze allemaal en de mees-
ten vinden ze niet echt spannend. Maar dat gaat 
na de lezing veranderen! Ook aardappelen hebben 
een grote variëteit aan smaken. Dit wordt veroor-
zaakt door de teeltwijze en de grond waarin ze 

staan. Een deskundige vertelt u hier alles over. 
Tijdens de lezing krijgt u allerlei heerlijke en ver-
nieuwende gerechten voorgeschoteld zodat u ook 
kunt proeven van de vele mogelijkheden. De re-
cepten krijgt u mee zodat u ook thuis met aardap-
pelen aan de slag kunt! 
 
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50. De 

proeverij duurt van 19.00 tot 21.00 uur en is in de 
Gasterij. 
 
Hoor, wat zingt daar? 
Tijdens de natuurthema-avond gaan we zingen. 

Maar niet zelf hoor! We gaan op zoek naar zingen-
de vogels in het Wasvengebied. Zij zingen hun 
mooiste deuntjes waar we naar gaan luisteren. Bij-
voorbeeld de tjiftjaf, net terug uit het warme zui-
den. Of de zwartkop, een typische Wasvenbewo-
ner. We kunnen nog veel meer vogels horen: de 
kunst is wel om héél stil te zijn als we het bos in 
gaan. Daar staat ook een boom die we gaan bekij-
ken voor jullie eigen Wasven-natuurboek. Tot slot 
doen we ook nog het vogelspel. 
 
Doe je mee? Kom dan op 29 april naar de Schop 
en neem je verrekijker mee! 
De avond is van 19.00 uur tot 21.00 uur in de 

Schop van onze boerderij.  
Het is voor iedereen van 6 tot 11 jaar en de kosten 
zijn 2,00 euro per kind. 

 

Groenling (zingt die ook?) 

Broodhaantje 
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VROEGE VOGELWANDELING  

OP ZONDAG 17 APRIL 
MET EEN NATUURRIJK ONTBIJT. 

 
Hou je van vogels en van hun prachtige melodie-
ën? Dan is er nu de uitdaging om mee te lopen 
door het vogelbos Eckart en de Bogten. Je moet 
wel vroeg uit de veren, want we gaan ons om 6 
uur in de ochtendstond verzamelen bij de parkeer-
plaats aan het Aalbersepad. Neem een verrekijker 
mee, want het is wel zo leuk de zangers te kunnen 
ontdekken tussen het ontluikende groen. Uiteraard 
gaat er een vogelkenner mee als gids. Oh ja, wa-

terdicht schoeisel is geen overbodige luxe. 
Als groendomein bieden we u ook de kans om deel 
te nemen aan het ontbijtarrangement in de boer-
derij; dat zal rond de klok van 8.30 uur zijn. Het is 
niet zomaar een ontbijt, u heeft keuze uit heerlij-
ke/eerlijke streekproducten. Verschillend brood, 
gemaakt van meel van de Collse molen. Jam van 

een bekende bessenteler. Zowel de eieren als het 
vlees-/kaasbeleg komen uit onze eigen buurt. 
Duurzamer kan het niet. 
Na de wandeling kunt u dus een ontbijtje gebrui-
ken en natuurlijk nog even napraten over de ge-
vleugelde vrienden die we hebben gehoord. 
De kosten bedragen € 10,00 per persoon. Mee-

wandelen zonder ontbijt €1,50 per persoon.  
Opgeven graag van tevoren bij  
natuurwerkgroep@wasven.nl of via  
tel.nr. 0611178637. 
 
Laat je verrassen in en door de Tongelrese natuur. 

 
 
 

WIE WIL ER OP DE FOTO IN TONGELRE –  
EN DAT GRATIS EN VOOR NIKS? 

 
Al vele jaren is fotografie mijn hobby. Na mijn pen-
sionering heb ik die hobby zelfs nog verder uitge-
bouwd. Daarom ben ik alsnog begonnen met de 
opleiding tot vakfotograaf. Het liefst fotografeer ik 
architectuur en mensen in hun eigen vertrouwde 
omgeving óf mensen die ergens mee bezig zijn. 
Vooral in het fotograferen van mensen wil ik mij 
verder bekwamen. Ik heb het al heel wat keertjes 

gedaan, maar voor mijn opleiding moet het nog 
vaker, moet ik er veel meer handigheid in krijgen.  
 
Nu is mijn aanbod aan alle lezers van "Rond 't Hof-
ke" dat ik je fotografeer, gewoon bij je thuis of op 
een plekje in Tongelre waar je graag gefotogra-

feerd wilt worden. Dat kost je alleen maar tijd, een 
beetje geduld dus – verder niks.  
 
Daarvoor krijg je dan een cd met de goede foto's 
én één foto afgedrukt op formaat A4 (21 cm bij 
29,7 cm). Als tegenprestatie van jouw kant mag ik 
die foto's dan gebruiken voor mijn opleiding. We 
maken dan samen een eenvoudig contractje op 
waarin staat wie wat mag. Aan het eind van mijn 

opleiding tot vakfotograaf moet ik dan uit al die 
foto's een tentoonstelling samenstellen. Als het 
lukt om voldoende deelnemers te vinden, ga ik 
proberen om ergens in Tongelre een expositie in te 
richten. Wie weet komt jouw foto daar dan te han-
gen. 
 

Wie wil ik vastleggen op de plaat? Iedereen, 
echt iedereen! Als je minderjarig bent moet er een 
van je ouders bij zijn of er tenminste uitdrukkelijk 
toestemming voor geven – verder maakt het me 
niet uit, jong en oud, man of vrouw, autochtoon of 
allochtoon. Iedereen is welkom. In beginsel geldt 
het aanbod tot eind september, tenzij het zo storm 

loopt dat ik het werk niet aankan. 
Voel je ervoor, neem dan even contact met me op 
en dan maken we een afspraak. 
 
Ben van Veelen 
Olivierlaan 8 
040 – 2810562 
06-36316510 
 
je kunt me natuurlijk ook een mailtje sturen: 
ben@bouw-in-beeld.nl 
of kijk eens op mijn websites: 
www.bouw-in-beeld.nl of 

www.bernardfoto.nl 
 
 

 
Schimmel op siliconenranden kunt u schoonmaken met 
nagellakremover. 

 

Babysithoek 

Jongens en meisjes,  geef je bij de redactie op a ls 

babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!  

Sebast iaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  

Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar  een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar  wie u op zoek bent!  

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.  

Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz 

Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij 
kunt u goed vertrouwen. 
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DIAKEN WILLEM BROK. 
 
Door: Francis en Riet 
 

Een jaar is Willem Brok nu diaken in onze pa-
rochie en dat leek ons een goed moment om 
eens wat nader kennis met hem te maken. 

 
Wie is Willem Brok? 
Willem Brok (1953) is geboren in Twente in het 

plaatsje Enter. Via diverse omzwervingen is hij in 
Eindhoven terecht gekomen. Hij is getrouwd en 
vader van 3 kinderen die inmiddels het huis uit 
zijn. Samen met zijn vrouw Leonie woont hij in de 
wijk Meerhoven in Eindhoven. 
 
Op jonge leeftijd wist hij al, dat hij niet in de voet-
sporen wilde treden van zijn vader, die aannemer 
was. Hij wilde priester worden, maar naarmate hij 
ouder werd kwam hij al snel tot de conclusie dat 
het celibaat niets voor hem zou zijn. 
 
Nadat het gezin Brok in 1973 verhuisd was naar 
Eindhoven ging Willem hier naar de PABO, gelijk-

tijdig studeerde hij in de weekenden theologie in 
Tilburg.  
Hij gaf tien jaar godsdienstles, maatschappijleer, 
Nederlands e.d. op middelbare scholen in Eindho-
ven, Valkenswaard en Dongen.  
 
“Les geven vond ik heerlijk,” vertelt Willem, “maar 
ik wilde ook graag richting pastoraal werk. Daarom 
volgde ik na mijn MO theologieopleiding het kop-

jaar voor pastoraal werker en vervolgens ging ik 
naar Den Bosch naar de opleiding voor diaken aan 
het St. Janscentrum. Dit waren avondopleidingen, 
dus het was steeds studeren naast een fulltime 
baan! Het waren wel heel drukke, intensieve ja-
ren.” 
 

Na zes jaar pastoraal werk in het instituut voor 
doven en slechthorenden in Sint Michielsgestel 
werd Willem Brok tot diaken gewijd.  
Na nog een pastoraat in Goirle en Tilburg kwam hij 
in Tongelre terecht. 
 
Wat is er zo mooi aan de functie van diaken? 

“Het is een enorm brede functie, want in elke le-
vensfase kunnen mensen een beroep op je doen, 
bij doop en huwelijk maar ook in moeilijke tijden. 
Ik ga ook op ziekenbezoek, probeer voor mensen 
iets te betekenen aan hun sterfbed en verzorg be-
grafenissen. Naast al dit pastorale werk mag ik het 
aansturen van de vele vrijwilligers, die onze paro-
chie rijk is, niet vergeten. 
Ja, ik vind deze verscheidenheid heerlijk.”  
 
Waarom in Tongelre? 
“Voor mij is het een uitdaging om een aantal on-
derdelen binnen de parochie nieuw leven in te bla-

zen. In de parochie Tongelre kan, tengevolge van 
de vergrijzing, wat dat betreft nog wel het een en 
ander gebeuren en ik hoop dat ik daar een zinvolle 
bijdrage aan kan leveren.” 
 
Wat is er leuk aan? 
“Om de kerk toch levendig te houden is het nodig 
de jeugd erbij te betrekken en jonge mensen te 
laten voelen dat het geloof van alle tijden is. Alle 
verhalen over Jezus zijn boeiend om te vertellen 
mits je ze relateert aan deze tijd.” 
 
Ik vind het ook belangrijk om bij ouders van jonge 
kinderen,de betrokkenheid bij de kerk te stimule-
ren en ze handvatten te geven om hiermee om te 
kunnen gaan. Inmiddels hebben we een eerste 
KleuterKerkviering gehouden waarin ik ouders en 
kinderen bij de hele dienst betrek. Dit spreekt de 
jonge ouders erg aan en een aantal van hen was 
zo enthousiast dat ze zich al aanmeldden als vrij-

williger.” 
 
Hebt u last van alle negatieve publiciteit over 
de katholieke kerk? 
“Ja, dat doet zeer. De standpunten over homosek-
sualiteit, daarmee wordt zoveel pijn gedaan aan 
ouders van kinderen die homo zijn. En nergens in 

onze samenleving mag misbruik voorkomen en 
zeker niet binnen de katholieke kerk. We hebben 
daar afgelopen jaar veel gesprekken over gevoerd. 
Dat is goed.” 
 
Hebt u nog tijd voor hobby’s? 

“Ik heb een zeer drukke, veelzijdige maar dankba-
re functie. Veel werkzaamheden laten zich echter 
niet plannen en worden na de normale werkuren 
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uitgevoerd. Dat wil echter niet zeggen dat ik geen 
tijd heb voor hobby‟s.  
Mijn grootste hobby is zeilen in de binnenwateren, 
in Zeeland en op het IJsselmeer.  
Maar ook muziek is een van mijn passies. Ik be-
speel diverse muziekinstrumenten zoals o.a. klari-
net. Verder ben ik een grote liefhebber van klas-

sieke muziek én een fervente verzamelaar van alle 
uitvoeringen van het Avé Maria.” 
 
Tot slot! 
We nemen afscheid van Willem Brok. Tijdens dit 
gesprek hebben wij hem leren kennen als een ai-
mabele man die dicht bij de mensen wil staan om 

samen met iedereen die dat wil- de parochie in de 
breedste zin van het woord nieuw leven in te wil 
blazen. Wij wensen hem daarbij veel succes! 
 
Red.: Wilt u meer informatie over de parochie Tongelre, ga dan 

eens naar de vernieuwde website van de parochie  

www.parochietongelre.nl 

 

Houd zaterdag 28 en zondag 29 mei 2011 vrij want dat 

wordt een echt feestweekend rondom ’t Oude Raadhuis 

met diverse activiteiten.  

Zo zal er op zondag 29 mei een heuse Zeepkistenrace 

plaatsvinden en iedereen kan hier aan meedoen! Je 

bouwt zelf je ‘racezeepkist’ en dan kun je meedoen aan 

de race van het jaar in het kader van het  

100 jarig bestaan van ‘t Oude Raadhuis. 

 

Hoe je een racezeepkist moet bouwen, hoe je aan een 

bouwtekening komt, hoe je aan materialen kunt komen, 

wanneer de werkplaats geopend is voor bouwtips en nog 

veel meer word je verteld in de eerstvolgende editie 

van ‘Rond ’t Hofke’.  

 

Mocht je je nu al willen inschrijven om zeker te zijn van 

een deelnemersplaats in deze unieke race dan kun je dit 

doen via de mail: 

zeepkistenraceouderaadhuis100jaar@hotmail.com 

Vermeld dan je naam, je leeftijd en wie er nog meer in 

je team zit. 

LE(D/T)S DO IT! 
 

In Eindhoven branden tussen 18 september en de 
2e zondag van oktober zo’n 113000 lampjes extra. 
Voor 1969 hingen die ook in Tongelre, in bijvoor-
beeld de Kempensebaan en de Tongelresestraat. 
Een aantal bewoners vroeg zich af of dat weer te-

rug kon komen. 
Leds do it! De gloeilampen van weleer zijn al voor 
een groot gedeelte vervangen door LED-
verlichting. Dat scheelt zo‟n 85-90% in de stroom-
kosten. 

Lets do it! Als er een klein groepje vrijwilligers in 
Tongelre te vinden is, kun je met steun van de 

Stichting Lichtjesroute een eigen stukje lichtroute 
scheppen! Natuurlijk niet van de ene op de andere 
dag!! 
 
Gevonden op „Eindhoven in Beeld‟: 

In eerste instantie wil ik kijken of er genoeg be-
langstelling is voor een lichtroute in Tongelre. Er 
moet natuurlijk genoeg draagvlak in de wijk zijn, 
anders moet je er niet aan beginnen! 
En het hoeft niet beperkt te worden tot Doornak-
kers, ook Lakerlopen / Villapark en „t Hofke / Gees-
tenberg horen er bij. Klein beginnen en bij succes 

uitbreiden. 
 
Volgens de stichting is het handig dat er minstens 
één contactpersoon in de groep zit die handig is in 
het bij elkaar sprokkelen van gelden en het onder-
houden van contacten, iemand met verstand van 

elektrotechniek, iemand die handig is met metaal 
en 2 personen die gewoon de handen flink uit de 
mouwen willen steken. 
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De Stichting Lichtjesroute kan alleen maar be-
staan bij de gratie van vrijwilligers (een harde 
kern van zo‟n 30 personen, met in de piektijd zo‟n 
80 stuks). 

Laat maar horen: via  
wijkblad@onsneteindhoven.nl of telefonisch  
(T 281 16 25, Thijs Richter). Dan verspreiden wij 
de namen van de belangstellenden over de hele 
groep en kunnen we dit voorjaar bij elkaar komen 
om te kijken hoe we dat gaan aanpakken. 
Dit jaar heeft de gemeente en de SRE bovendien 

een project lopen om met een groep basisschool-
kinderen een ornament te ontwerpen en te maken 
voor de route. Basisschool On Line (in Woensel) is 
daar nu mee bezig. Misschien dus ook iets voor de 
Tongelrese basisscholen op termijn?? 

 
www.lichtjesroute.nl 

 

 
 

Thijs Richter, wijkblad Doornakkers 

LAUWER DAN WARME AARDAPPEL SALADE 

(lauwwarme aardappelsalade) 
2 personen 

Ingrediënten: 

 400 gram geraspte krielaardappeltjes 
 1 sinaasappel 
 1 eetlepel witte wijnazijn 

 1 eetlepel grove mosterd 
 2 eetlepels olijfolie 
 1 eetlepel verse tijm 
 zeezout en vers gemalen peper 
 3 bosuitjes 
 2 plakjes beenham 

 
Bereidingswijze: 
 Kook de aardappeltjes in ± 10 minuten gaar. 
 Pers de sinaasappel uit en roer de azijn, de 

mosterd, de olijfolie en tijm door het sap. 
 Voeg naar smaak wat verse peper en zout 

toe. 
 Snijd de bosuitjes in dunne ringetjes en de 

beenham in reepjes. 
 Giet de aardappeltjes af en schep ze met de 

bosuitjes en de reepjes beenham door het 
sausje. 

 Laat de salade nog ± 15 minuten staan. 
 Breng daarna nog op smaak met wat peper 

en zout. 
 SMAKELIJK ETEN!!! 

Tim van Wijk  

Gasterij in ‟t ven. 

Mijn moeder Annie van Bokhoven-Verhoeven 
komt uit de Kempensebaan. Mijn opa Ries Ver-
hoeven was de oprichter van de lichtjesroute in 
de Kempensebaan en heeft samen met de toen-
malige Burgemeester Kolfschoten de lichtjesrou-
te geopend. 
Bij mijn opa thuis en op de achterplaats werden 
de voorbereidingen getroffen en de materialen 
gemaakt, mijn oma was druk in de weer met 
koffie zetten etc, later is er achter het huis van 
opa op de Kempensebaan een grote hal gekomen 
en daar werd alles gemaakt. Ze waren toen met 
4 personen, het was heel klein opgezet. 
Na de bevrijding werd er in de straat ook ge-

danst, het was al met al een groot succes. 
 
Anja van Bokhoven 

(Bosboomstraat, foto van Tonny v.d. Boomen) 
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PRANA YOGA STUDIO 

 

 
Yoga en herstel 
Yoga is een manier om meer in contact te komen met 
de signalen van het lichaam. Het integreren van de 
binnenwereld met de buitenwereld. De rijkdom ont-
dekken diep binnen in je. De belangrijke aspecten 

van Yoga zijn: 
 Het luisteren naar het lichaam 

 In contact komen met jezelf 
 Het versterken van de fysieke stabiliteit 

 Het versterken van de innerlijke rust 
 Vergroten van vitaliteit en fitheid 

 Soepelheid en levendigheid 
 Loskoppelen van emoties 

 Ervaren van een vredige rust 
 Contact maken met de adem 

 
Door bewust de aandacht te richten komen we in 
contact met de levenskracht in onszelf, ook wel  

levensenergie of Prana genoemd. 

Naast de wekelijkse groepslessen en workshops start 
woensdagochtend 6 april om 10.15 uur een speciale 
workshop van 10 lessen gericht op herstel en verbe-
tering van de algehele conditie. Binnen de yoga is dit 
een bijzondere vorm om na zware fysieke belasting, 

denk aan hartfalen, burn-out of andere klachten, tot 
herstel te komen.  
Oefeningen gericht op mindfulness en hartcoherentie 
vormen de basis voor deze lessen. We gaan oefenen 
om de adem te verdiepen en een rustig adempatroon 
aanleren. Wat is hartcoherentie? Positieve gevoelens 
van liefde, zorg, waardering en empathie creëren een 
evenwichtig en harmonieus hartritme. Mensen voelen 
liefde in hun hartstreek. Het fysieke hart reageert op 
liefde, waardering en positieve gevoelens. Het pa-

troon van de hartcurve ziet er glooiend uit als je het 
zou registreren met hulp van biofeedback apparatuur.                                              
We noemen dit hartcoherentie, een bijzondere toe-
stand, waarin het hart functioneert met regelmatige, 
ritmische en sterke versnellingen en vertragingen. 
Als een kind of volwassene zich gefrustreerd, boos, 
bezorgd, angstig of gespannen voelt, raakt zijn hart-
ritme uit balans en wordt het onregelmatig, zo is in 
de cardiologie ontdekt. 

Het hartritme ziet er dan uit als opgejaagde bergpie-
ken. (Ook TV kijken of achter de computer zitten, laat 
een chaotisch hartritme zien bij registratie) 
 
Hoe regelmatiger het hartritme varieert, des te gun-
stiger het effect op lichaam en geest.  
Er bestaan diverse manieren om hartcoherentie op te 
roepen, waarvan die met behulp van de ademhaling 
de eenvoudigste is.  

Yoga is daarom een uitstekende ingang om via de 
adem tot coherentie te komen. 
 
Info en opgave: Corina van Dommelen 
Prana Yoga Studio 
‟t Hofke 59 
5641 AJ Eindhoven 
040-2840430 & 06-27055614 
www.pranayogastudio.nl 

Een Tongerick is een Tongelrese limerick  
 

Twee honden in ut Eckartse bos, 
liepen daor al un tijdje los. 
Maor hun bazen waren van gin kwaod bewust, 
want die joekels, verstoren natuurlijk de rust. 
Totda de boswachter ut zag, toen waren zij dus de 
klos. 

 
Nelis 

Foto: instructieruimte 

Foto: wachtruimte Prana Yoga Studio 
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Het was hartverwarmend! 
 
Voltooiing van twee schoolprojecten in Senegal: in 
het dorpje Djibidione, juist onder de grens met 
Gambia en in de wijk Goumel in de stad Ziguin-
chor, de hoofdstad van de streek Casamance. 
 

In december, want dan is het wat de temperatuur 
betreft daar uit te houden voor een Tongelrenaar, 
zijn Truus en ik, na bijna 2 jaar, weer teruggegaan 

om onze Senegalese vrienden te ontmoeten en de 
twee basisscholen te bezoeken. We waren erg be-
nieuwd wat „de scholen‟ met onze financiële steun 
hadden kunnen opzetten. 

Telkens weer is het ontroerend hoe wij op de 
schooltjes ontvangen worden: met liedjes door de 
kinderen en een welkomstwoord van de directeur. 
Maar ook werden we verwelkomd door de chef van 
de streek en afgevaardigden van vrouwengroepen, 
ouders enz. 

 
Ze waren trots ons te laten zien wat er daadwer-
kelijk gedaan is met de bijdrage: 

toiletten en een douche, een extra leslokaal, ce-
menten vloeren i.p.v. stoffig zand. 

Goede schoolborden, kasten om boeken en schrif-
ten in op te bergen, twee schommels op het zan-
derige schoolplein, (waar natuurlijk gretig gebruik 
van gemaakt wordt) extra banken zodat de kinde-
ren niet met z‟n vieren op een bankje hoeven, 
mooie voetballen en een basketbal! 

Ook in Goumel extra lokalen i.p.v. rieten matten 
om het „lesgebied‟ af te bakenen, in één lokaal ook 
licht ( 2 TL buizen) zodat er ook in de avonduren 

26 
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les gegeven kan worden en een goede omheining 
van het schoolplein omdat er ook gymlessen gege-
ven worden en wordt gesport. 

Als dank zijn we bij Jacques Diatta, hoofd van de 
school in Goumel, uitgenodigd te komen eten. Zijn 
vrouw had een heerlijke maaltijd bereid op een 
grote schaal; de gewoonte is dat ieder met een 
lepel aan zijn eigen kant iets van de schaal neemt, 

het lekkerste van de maaltijd wordt onopvallend 
naar jouw kant geschoven! zoals lekkere stukjes 
vlees, groenten en frietjes. 
In het dorp Djibidione kregen we een dikke kip, 
zakken fruit en uien mee als dank. 
De kip hebben we „s avonds lekker opgegeten. 

Het is hartverwarmend wat we hebben meege-
maakt en we voelen ons zeer vereerd dat we dit 

alles konden doen dankzij alle bijdragen die ik ge-
kregen heb bij mijn afscheid, maar ook zo tussen-
door. Nogmaals hartelijk dank namens alle kinde-
ren, ouders, leraren en besturen van de twee 
scholen in Senegal. 
 

Paul Schaffer. 
 

 
WELZIJN EINDHOVEN 

OPENT  
NIEUW SENIOREN ONTMOETINGSPUNT 

Op 29 maart 2011 opent Welzijn Eindhoven haar 
vijfde Senioren Ontmoetingspunt in Wijkgebouw 
“De Werf” in de van de Werffstraat 14, in stads-

deel Woensel. 
Woont u in Eindhoven en heeft u behoefte aan 
meer contacten?  
Vindt u het fijn om onder de mensen te zijn? Dan 
is een Senioren Ontmoetingspunt misschien iets 
voor u! Voor onze Senioren Ontmoetingspunten is 
geen indicatie nodig.  

Iedere dinsdag wordt er een afwisselend dagpro-
gramma van geheugenondersteunende, creatieve 
en ontspannende activiteiten aangeboden, met 
veel aandacht voor ieders wensen en behoeften. 
(Kunt u niet op dinsdag? Op vrijdag is er een ver-
gelijkbaar Senioren Ontmoetingspunt in Vivaldi 
aan de Mechelenlaan.) 
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor dit nieuwe Senioren Ontmoetingspunt zijn wij 
op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen 
meehelpen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit 
het begeleiden van activiteiten, het schenken van 

koffie en thee en het bieden van aandacht aan de 
ouderen. Ook zoeken wij vrijwillige chauffeurs. De 
werkzaamheden bestaan uit het ophalen en thuis-
brengen van deelnemers. Een eigen auto is een 
voorwaarde en de kilometers worden vergoed. 
Hebt u affiniteit met ouderen? Bent u geduldig, 
behulpzaam en kunt u goed samenwerken? Neem 
dan contact op met ons. 
Voor meer informatie of vragen kunt u contact op-
nemen met Joke Lor van Welzijn Eindhoven:  
T 040 219 34 71 of j.lor@welzijneindhoven.nl 
 
Welzijn Eindhoven sluit locatie Piuslaan.  
Bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vragen 
andere aanpak. 
Welzijn Eindhoven, onderdeel van de Lumens 
Groep, heeft de locatie aan de Piuslaan op 28 fe-
bruari 2011 gesloten. Vanaf 28 februari kunnen 
klanten Welzijn Eindhoven meer in de wijk vinden. 
De bezuinigingen en de landelijke richtlijn Welzijn 

Nieuwe Stijl waren de redenen om tot sluiting over 
te gaan.  
 
Meer in de wijk 
Welzijn Nieuwe Stijl is een landelijke richtlijn die 
o.a. vraagt om een vernieuwende manier van wer-
ken. Dat betekent meer er op af, de wijk in. Vanuit 

de wijk blijft Welzijn Eindhoven met haar klanten 
samen werken aan het oplossen van problemen of 
vragen.  
 
Alternatieve locaties 
Voor de specifieke informatie over openingstijden 

en routekaarten, kijk op www.welzijneindhoven.nl 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact op-
nemen via 040 219 33 00. 
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Opening KOM Kinderdagverblijf 

Nieuw in Eindhoven: KOM Kinderdagverblijf 
heeft op 15 november 2010 haar deuren geo-
pend op de St. Josephlaan 53. KOM Kinder-
dagverblijf biedt met haar gekwalificeerde 
leidsters dagopvang aan kinderen tussen 0 en 

4 jaar. 

Het nieuwe kinderdagverblijf is makkelijk bereik-
baar voor ouders en heeft voldoende parkeergele-
genheid voor het brengen en ophalen van kinde-
ren. In het kinderdagverblijf heerst een huiselijke 

sfeer en alles is zo ingericht dat kinderen zich opti-

maal kunnen ontwikkelen. Het aanbod van KOM 
omvat een totaalpakket dat volledig voldoet aan de 
wensen en eisen die ouders aan kinderopvang stel-
len. Dit uit zich in meer aandacht voor sfeer en ge-
borgenheid, pedagogische aanpak en speciale aan-
dacht voor ontwikkeling en educatie. Naast het 
spelen in de veilige en intieme groepsruimten kun-

nen kinderen zich ook volop uitleven in onze ruime 
buitenspeelruimte die aan alle veiligheidseisen vol-
doet.  

KOM Kinderdagverblijf heeft nog geen wachtlijst. 
Geïnteresseerde ouders kunnen geheel vrijblijvend 
ons informatiepakket aanvragen. Het kinderdag-

verblijf is dagelijks geopend van 07.30 tot 18.30 
uur. 

KOM Kinderdagverblijf 
St. Josephlaan 53, 5642 HA Eindhoven 
T: 282 02 82, F: 281 98 00 
E: info@komopvang.nl 

I: www.komopvang.nl 

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

Tongelre, jaren dertig, noeste arbeiders aan 
het werk. Op deze akker ligt nu het markt-
plein. De spoorlijn van Eindhoven naar Venlo 
doorkruist het landschap, met uiterst links het 
wachtlokaaltje van het station en daarnaast de 

spoorwegbeambtewoning en de huizen aan de 
Condensatorstraat. Het blok huizen in het mid-
den is op de foto nog in aanbouw en inmiddels 
alweer vervangen door nieuwere woningen. 
Door de opening tussen de huizenblokken 
rechts is het huis van aannemer Gielissen aan 
de Tongelresestraat nog net zichtbaar. De rij 
woningen aan de rechterkant staat er nog en 
ligt aan de Locomotiefstraat. U kijkt hier op de 
achterzijde. Ze werden in 1930 gebouwd door 
J. van Gerwen. 
 
Hiernaast een vertrouwd beeld van de markt 
aan de Generaal Bothastraat, waar u elke don-

derdag terecht kunt tussen 9.00 en 12.00 uur 
voor allerlei groenten, fruit, eieren, kaas, no-
ten, vis en kleding.  
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Graaf  Folke Bernadotte 

Groep II  Eindhoven 

 

 

OPEN DAG SCOUTING GRAAF FOLKE BERNA-
DOTTE, GROEP II EINDHOVEN 

 
Scouting wordt al meer dan 100 jaar in Nederland 
gespeeld! Kom ook eens kijken wat dat is. 
Beleef zaterdag 26 maart Scouting! Dan heeft 
scouting Graaf Folke Bernadotte een open dag. 
Van 13.00 uur tot 16.00 uur kun je vele gezichten 

van het spel van Scouting zien en uitproberen 
want je mag meteen meedoen. Maar dan moet je 
wel je neus laten zien bij ons op de blokhut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vuurtje stoken, hollandse leeuwen, broodje bak-
ken, kabelbaan, GPS-tochten …;probeer het zelf! 

Ben je een jongen tussen de 5 en 18 jaar, houd je 
van leuke dingen doen, ben je graag buiten in het 
bos of op het water of op het veld, kom dan eens 
bij ons kijken! Ook als je geïnteresseerd bent in 
het begeleiden op zaterdagmiddagen, dan is dit 
een mooie mogelijkheid om kennis te maken. 
Nog even de feiten: 

 

Wat: Open dag scouting GFB 
wanneer: Zaterdag 26 maart 
hoe laat: vrije inloop van 13.00 tot 16.00 uur 
voor wie: jongens tussen 5 en 18 jaar 
waar: van Oldebarneveltlaan ( naast de ingang 
van de rioolwaterzuivering) 
Meer informatie: www.gfb2.nl 

 
Tot dan! 
 

 

 
 
 
 

Hallo buurtbewoners, 
 
Graag willen wij ons even voorstellen!  

Wij zijn de stadsomroep van Eindhoven;  
Studio040 (voorheen bekend als E-FM, E-TV of 
Omroep Eindhoven). Sinds december 2010 hebben 
wij een nieuwe naam en een nieuw jasje. Wil je 
meer over ons weten? Kijk voor het introductie-
filmpje op  

www.youtube.com/watch?v=Rz5HWg3jKz8.  
 
Maar we zijn er voor jullie!  
Dagelijks brengt Studio040 op radio en TV het 
nieuws uit Eindhoven. Hier zit regelmatig een TV- 
item uit jullie buurt bij. Misschien was jouw buurt 
wel aan de beurt de afgelopen tijd! 

 
En, geen eenrichtingsverkeer; jullie en jullie buurt-
bewoners kunnen ons altijd berichten voor nieuws 
of activiteiten in de buurt. Gebruiken jullie al onze 
druk bezochte webagenda? Je kunt er gratis en 
zelfstandig je activiteiten in zetten.  
 
Mocht je trouwens de TV-uitzending gemist hebben 
dan kun je altijd terecht op onze website 
www.studio040.nl bij „040gemist‟. De uitzendingen 
zijn ook te verkrijgen op dvd via de webwinkel.  
 
Kortom Studio040 zit de stad op de huid en we ho-
pen dat jullie snel een kijkje gaan nemen!  
 
Voor meer informatie:  
myrthe.velter@studio040.nl,  
tel.: 040-7 505 500. 
Studio040  
Postbus 2262  

5600 CG Eindhoven 
www.studio040.nl.  
  
Het meest actuele Eindhovense nieuws op uw web-
site? Kijk dan op : www.studio040.nl/externe/
organisatie/nieuws-op-jouw-site 
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Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………… 

Leeftijd:…………………………………………………… 

Stuur de kleurplaat met je naam,  

adres, telefoonnummer en leeftijd  

naar de redactie (Wijkblad Rond ‘t Hofke,  

‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) en misschien win 

jij wel een leuke prijs ! 
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CURSUSSEN BRAZILIAANSE PERCUSSIE 
 
Bij Popei in het Klokgebouw op Strijp-S vanaf woensdag 23 maart.  
Opendag en gratis proefles op zondag 20 maart van 14.00 tot 16.00. uur. 
De cursus bestaat uit 14 lessen, wekelijks op de woensdagavonden van 19.15 uur tot 20.45 uur.  
Alle instrumenten en benodigde accessoires als stokken en riemen zijn aanwezig.  
De cursus is toegankelijk voor iedereen vanaf 15 jaar. Ervaring niet vereist om mee te kunnen doen.  

 
DanzaDanza, cursussen 
Braziliaanse percussie 
door professionele 
docenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meer info: daan@danzadanza.nl of check onze website www.danzadanza.nl 

Kleurplaat halfvasten 
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Monique Webb, Hennie Cox, Janny Gudden, Frank Delemarre, Bart van Houten 

Fysio- en Manuele Therapie „Tongelre‟ ,  Tongelresestraat 483,  5641 AW Eindhoven  

Tel:040-2814317 fysiotongelre@online.nl   www.fysiotherapietongelre.nl 
 

Het is zover !    Wij zijn verhuisd ! 

Per 21 maart Tongelresestraat 483  Eindhoven 

Fitness en therapie voor iedereen in Tongelre en daarbuiten ! 
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Beste mensen uit de wijk,  
 
Wij, de kinderen van groep 1/2 van Saltoschool ‟t 
Karregat, hebben de afgelopen weken gewerkt 
rondom het thema, „ziek zijn‟.  
 
Het begon al heel speciaal, door een bezoek van 

een echte dokter!  

Ze kwam ons vertellen wat ze allemaal in haar 
dokterstas heeft zitten en wat ze daarmee doet.  
Zo is er naar ons hart geluisterd, is de bloeddruk 
van de juf gemeten en heeft ze met een oorspiegel 
in onze oren gekeken.  
 
In de klas hebben we een doktershoek gemaakt.  

We spelen dat er een patiënt in bed ligt en dat ma-
ma/papa een verhaaltje voorleest en de dokter 
belt.  
De dokter kan thuis komen of de patiënt kan zelf 
naar de dokter gaan.  
De dokter gaat dan bekijken hoe groot de patiënt 

is, hoeveel hij weegt, of hij zich nog goed kan be-
wegen en of de patiënt goed kan zien.  
Als het nodig is, geeft de dokter een recept mee.  

Mama/papa kan dan naar de apotheek gaan om 
een medicijn te kopen.  
 

Ook hebben we tekeningen gemaakt over de dok-
ter, boeken gelezen, beterschapkaarten geschre-
ven en dokters en ambulances geknutseld.  

 
We lijken wel echte dokters!  
 
Groetjes, de kleuters van Saltoschool „t Karregat 
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Schrijf de oplossing 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 april 2011 in het bezit te 
zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

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

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘fietsvakantie, fietstunnel, fietsslaaptrein, fietsbus’ 

 
Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

M. Thijssen-Lijten 

Urkhovenseweg 53 

 
De prijs, het Tongelres kwartet,  is beschikbaar gesteld 

door: Wijkblad Rond ‘t Hofke 
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APRIL 
BLADEREN 
BLOEIMAAND 
BLOEMKNOPPEN 
BLIJ 
BOLLENVELDEN 
BOSWANDELING 
BOTERBLOEMEN 
GOUDENREGEN 
GROEIEN 
GROEN 
GROTE SCHOONMAAK 
JONG 
KORENBLOEMEN 
KUIKENTJES 
LENTEFEEST 
LENTEKLOKJE 
LENTEMAAND 
MAART 

MADELIEFJES 
MEIBLOEMPJES 
MEIDOORN 
MEIKEVER 
MEIMAAND 
MEREL 
PINKSTERBLOEM 
RAAPSTELEN 
ROODBORSTJE 
SERINGEN 
SNEEUKLOKJE 
TUINIEREN 
VEULENS 
VOGELNESTJES 
VOORJAARSMODE 
VOORJAARSNOTA 
VROEGBLOEIERS 
WANDELEN 
WARM 

WEILAND 
ZONNIG 
ZWALUWEN 

De overgebleven letters vormen 3 WOORDEN 

Z A W B D B B W E I L A N D V S M L A G R G 

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

N N A O T O O IJ R N R O O D I E M I N O E G 

L A T E N M E I B L O E M P J E S D T N O T 

M E R E S S W I T L G E K D N U M E E U I K 

S B D R K R R S M B E U E N E W E E D L O G 

L C A N A L E A L A I R E A P K O E T R E T 

N A H A A E O O A K A D E A P L L O E N U N 

J R P O F W E K E J L N T M O O B N E I E V 

B S E E O I S N J E R R D I N K R R N M E L 

T L T G E N T O V E A O L E K J E I O U E J 

E N O R E J M N B A I N O M M E T E L O O N 

E R S E E N E A M E I K E V E R S E L N V G 

N E E S M L Z W A L U W E N O W K L G E G R 

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

O B D O O R N E G N I R E S B R I R S T J E 

A L B M A D E L I E F J E S N M P D E R E N 


