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Over enkele weken begint voor velen en zeker voor de kinderen, 
de zomervakantie. Veel mensen zullen huis en haard achterlaten 
en eropuit trekken. De een met het vliegtuig en een koffer, de 
ander met een volgepakte auto en daarachter nog een caravan 
met nog meer spullen. 
De een gaat duizenden kilometers ver, de ander is na een half 
uurtje op de plaats van bestemming. Er zijn mensen die een luxe 

hotel nemen en zich lekker laten bedienen en er zijn mensen die 
op de camping zich met plezier behelpen met wat primitievere 
middelen.  
Ligt de een de hele vakantie in de zon te bakken aan de rand van 
een zwembad of op het strand, de ander werkt zich in het zweet 
om een rivier met de kano te temmen of om een berg te beklim-

men. Het ene gezin heeft duizenden euro‟s te besteden terwijl 
anderen met enkele honderden euro‟s een prima vakantie heb-
ben. 
Voor iedereen is er wel iets te vinden of te boeken, of je nu veel 
van de wereld wilt zien of omdat je rust zoekt, of je de natuur in 
wilt of juist grote steden wilt bezoeken met hun prachtige gebou-
wen. Alles is tegenwoordig mogelijk. 
Maar er zijn ook mensen die thuis blijven. Voor sommigen is het 
financieel niet mogelijk, de ander is lichamelijk niet in staat om 
op vakantie te gaan. Er zijn er echter ook die er bewust voor kie-
zen om thuis te blijven, die al in mineur raken als ze een koffer 
moeten pakken, die beslist niet op een onmogelijk vroeg tijdstip 
naar een vliegveld willen gaan omdat hun vlucht midden in de 
nacht vertrekt. Ze gruwen van het idee om vele uren of dagen in 

een auto te zitten, al of niet met kinderen, om hun bestemming 
te bereiken. Ze wensen niet bekaf thuis te komen van een vakan-
tie die ze liever niet hadden gehad. Ze hoeven niet persé de hal-
ve wereld te zien omdat ze weten dat er in Eindhoven en zelfs in 
Tongelre nog plekken zijn die een bezoek waard zijn en die ze 
nog nooit gezien hebben. Waarschijnlijk heeft een groot deel van 

de inwoners vele leuke plekjes in Tongelre nog niet gezien. Maar 
vooruit ,dat kan na de vakantie ook nog wel. 
De werkgroep van Rond ‟t Hofke wenst u hoe dan ook een heel 
fijne vakantie en we hopen dat er nog wat zon over is na deze 
prachtige lente. Ook de redactie trekt er 
een maandje tussenuit zodat u in augus-
tus weer de volgende editie op de mat 
vindt.  
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De Wisselpen geschreven door Branka Stupar-
Blazic 
Volgens mijn buurman Gerard Fieten was het tijd 
voor een verhaal dat wat anders is dan de meeste 
verhalen die tot nu toe in De Wisselpen 
verschenen. Waarschijnlijk is mijn verhaal wat 

anders, in ieder geval het begin. 

Mijn naam is Branka Stupar-Blazic. Ik ben op 2 
april 1964 geboren in Split, een prachtige stad aan 
Adriatische kust in Kroatië. Mijn vader was marine 
officier en na vele jaren varen, besloot hij, samen 

met mijn moeder, te verhuizen naar Noord-Bosnië, 
zijn geboortestreek. Na zijn afgeronde studie 
geschiedenis en aardrijkskunde, ging hij les geven 
in de stad Banja Luka. Daar ben ik opgegroeid. Ik 
heb een gelukkige jeugd gehad. Leven in de jaren 
„70 in het voormalige Joegoslavië, onder Tito, was 
goed. Dat waren idealistische tijden. Er heerste 

broederschap en collectivisme. Mensen hielpen 
elkaar. Jongeren gingen in de zomer wegen en 

sporen bouwen. Onze ouders wilden het land, dat 
verschrikkelijk heeft geleden in WO II weer 
opbouwen en sterk maken. En dat is gelukt. 
Misschien is het hier niet zo bekend, maar 
communistisch Joegoslavië behoorde nooit tot het 
Oostblok. Joegoslavië was altijd een open land en 
plukte een klein beetje van het oosten en een klein 

beetje van het westen. Ik had vrienden van alle 
nationaliteiten: moslims, Kroaten, Serviërs, 
Joden…..De meesten van ons waren opgevoed als 
Joegoslaven. 
 
Na de basisschool wist ik al wat ik wilde worden. 

Na een afgeronde opleiding op de middelbare 
technische school, richting architectuur, was het 
tijd voor een studie. Als goede leerling kreeg ik 
een beurs en ging studeren aan de Universiteit van 
Sarajevo, Faculteit voor Bouwkunde, richting 
Architectonisch ontwerper. Trouwens, een studie in 
het voormalige Joegoslavië was gratis en dus 
toegankelijk voor iedereen. Een beurs werd 
gebruikt voor het betalen van een kamer, eten etc.
… Sarajevo was toen een bruisende internationale 
stad. De Olympische Winterspelen waren net 
voorbij. Er studeerden heel veel studenten uit de 
hele wereld, voornamelijk uit Afrika en Zuid-Ameri-
ka. Velen van hen kwamen uit arme landen en 

konden studeren op kosten van de Joegoslavische 
regering.  
Al in het eerste jaar heb ik mijn man, Boris, leren 
kennen. In 1989 zijn we alle twee 'cum laude' 
afgestudeerd, ik als architectonisch ontwerper en 
Boris als bouwkundig ingenieur. 

Ik kreeg in mijn stad een mooie baan aangeboden 
en mocht meteen aan de slag als jonge architecte. 
Boris wilde doorstuderen en koos voor een 
postdoctorale studie aan de Technische Universiteit 
in Eindhoven. Na 6 maanden elke dag telefoneren 
en lange brieven schrijven, besloot ik naar 
Nederland te komen gedurende de studie van mijn 
man. Daarna was ik van plan mijn werk in Banja 
Luka te hervatten. 
De eerste zes maanden woonden wij in hartje 
Amsterdam, in de Jordaan. Ik miste mijn familie, 
kende niemand en sprak de taal niet. Boris moest 
elke dag reizen, soms naar Eindhoven, soms naar 
Delft en was de hele dag weg. Ik was blij toen we 

mochten verhuizen naar Eindhoven, naar de flat in 
de Vuurvlinderstraat. Ik kon al Nederlands 
begrijpen, dacht ik toen, maar niets bleek minder 
waar te zijn na onze verhuizing naar Brabant 
(omdat het Brabants heel anders klinkt). Ondanks 
de taalbarrière voelde ik meteen verschil met 
Amsterdam, mensen waren warmer en 
vriendelijker en na een tijdje begreep ik wat 
Brabantse gezelligheid is. 

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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De schok was groot toen er oorlog uitbrak in het 
voormalige Joegoslavië. Na de dood van Tito ging 
het minder goed, voornamelijk economisch en die 
tijden hebben wij meegemaakt, maar oorlog…nee, 
dat was onmogelijk!!! Elke dag keken wij 
machteloos op TV hoe ons land uit elkaar werd 
gerukt, hoe mensen werden vermoord, hoe 

bekende gebouwen en steden werden verwoest. 
Jarenlang heb ik geen contact met mijn ouders en 
zus gehad. Ik herinner me deze moeilijkste periode 
uit mijn leven niet graag. Door de oorlog heeft 
mijn leven een heel andere wending gekregen. Ik 
had geen andere keuze dan hier doorgaan en sterk 
zijn. Gelukkig was ik niet alleen. 

 
Boris had met succes zijn postdoctorale studie 
afgerond en via zijn baan was hij betrokken bij 
grote projecten op het gebied van renovatie in heel 
Nederland. Ik werkte freelance voor verschillende 
architectenbureaus en „s avonds volgde ik een 
cursus Nederlands. De meest intensieve 
samenwerking heb ik gehad met architectenbureau 
ir. Frank Snep, hier op ´t Hofke 3. Frank en ik 
hebben bijna 10 jaar samengewerkt op talloze 
projecten en ik heb veel van hem geleerd, 
voornamelijk de bouwwijze hier in Nederland. 
Daarnaast heb ik ook veel met mijn man gedaan, 

en onze samenwerking ging altijd perfect. Ik ben 
de creatieve geest achter onze projecten en Boris 
is de perfectionistische uitvoerder. Naast 
architectuur waren wij ook actief op het gebied van 
design. Zo hebben wij in eigen beheer een paar 
nieuwe producten op de markt gebracht en reizen 
we veel naar beurzen in binnen- en buitenland. 
De oorlog in het voormalige Joegoslavië was 
afgelopen, er waren duizenden doden, alles moest 
weer opgebouwd worden. Mijn eerste bezoek was 
voor mij ontzettend moeilijk en surrealistisch. Alles 
was anders, de mensen en de manier van denken. 
Bijna al onze vrienden waren gevlucht voor het 
geweld van de oorlog. Zo hebben wij vrienden in 
de hele wereld, van Canada, de VS, Zuid-Amerika 
tot Turkije en Syrië en van Zweden en 
Denemarken tot Zuid-Afrika. Met mijn stad Banja 
Luka en het nieuwe land Bosnië heb ik weinig 
gemeen. Alles wat ik daar nog heb zijn mijn 
ouders, zus en herinneringen. 

In 1998 is onze zoon Kaj geboren. 
Omdat ik me verder wilde ontwikkelen als 
ontwerper, ging ik in 2000 werken bij BV 
'Architectuur en Stedenbouw', een middelgroot 
bureau dat in een paar decennia van haar bestaan 
een goede naam heeft opgebouwd. Ik werkte heel 
hard en met veel plezier, eerst als assistent-

ontwerper en later als hoofdontwerper van het 
bureau. 
In 2004 kwamen wij in de Kluizenaarstraat te 
wonen en een jaar daarna werd ons dochtertje 
Luna geboren. 
 

De bouwcrisis was in aantocht en helaas, BV 
'Architectuur en Stedenbouw' ging failliet. Het hele 
gebeuren rondom het faillissement duurde een 

paar vervelende maanden, vol frustraties en 
spanningen. Na deze hectische periode besloot ik 
het wat rustiger aan te gaan doen qua werk. Nu 
kan ik beter mijn dag indelen en heb meer tijd 
voor mijn kinderen. Luna zit in groep 1/2, en Kaj 
in de brugklas van het gymnasium op het Lorentz 
Casimir Lyceum. Ik zeg vaak als grap tegen Boris 

dat onze kinderen onze beste creaties zijn.  

 

Ook probeer ik mijn oude hobby´s te hervatten, 
schilderen en lezen, maar dat lukt nog niet zo 
best, want ik moet nog leren wat meer tijd voor 
mijzelf vrij te maken. Met sporten beginnen heb ik 
weer uitgesteld tot de volgende maand. In de tuin 
werken vind ik heel rustgevend. In ons mini- 
moestuintje hebben de kinderen en ik al veel 
lekkere tomaten, sla, radijsjes en kruiden 
verbouwd. 
 
Binnenkort komt mijn vader op bezoek. Voor de 
eerste keer in de bijna 20 jaar dat ik hier woon. Ik 
verheug me er enorm op. Hij komt ondanks zijn 
heel slechte gezondheid. Zijn wil om te komen is te 
sterk. Zo is mijn vader. Een man met een enorm 
doorzettingsvermogen. Hij zit nooit stil. Vorige 
maand was de promotie van zijn tweede boek, 
binnenkort wordt de derde gedrukt en aan de 
vierde is hij al begonnen. Ik ga proberen zoveel 
mogelijk van Nederland aan hem te laten zien. Alle 

plekken die hij al uit boeken kent en waarover hij 
aan generaties kinderen heeft verteld. Hij zal het 
zeker geweldig vinden. 
 
Als iemand me vraagt waar ik vandaan kom, zeg ik 
nog steeds 'uit het voormalige Joegoslavië'. En ik 
geloof nog steeds dat mensen met vrede en 

wederzijds respect naast elkaar kunnen leven. Zo 
voed ik mijn kinderen op, op dezelfde manier zoals 
mijn ouders mij hebben opgevoed. Ik leer hun dat 
alle mensen gelijk zijn, ongeacht hun afkomst, 
religie, huidskleur of opleiding. 
 

Met deze boodschap wil ik mijn verhaal beëindigen 
en geef ik De Wisselpen door aan: 
Michael van der Gugten. 

Foto: Branka met dochtertje Luna 
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Ik vind de knutselclub leuk omdat je er kunt knut-

selen. Ik heb een vogelhuisje gemaakt van hout en 
gras. En ik heb een dromenvanger gemaakt van 
ijzer met veren.  

 

Ik heb een bewegend poppetje gemaakt dat hangt 
op mijn kamer. 
Groetjes, Ties (5 jaar) 
 

Ik zit op Kreakids en ik vint het heel ereg luek en 
we doen lueke dinge en we maaken veel  
 

 
 
dit vind ik het aler luiksten om te doen met knut-
selen en het leukste  
 
ik ben egt heel blij als ik mag gaan 
 
Groetjes Roos 

 
  

 
 
 
 
 
DE NATIONALE LUISTERDAG, 

OOK IN ONZE BUURT:  

 
ZATERDAG 2 JULI 

VAN 12.00 – 16.00 UUR  
 
Er wordt in deze drukke tijd vaak zo weinig naar 
elkaar geluisterd. Nu hebben we het in onze buurt 
gelukkig zo slecht nog niet, er wordt veel georga-

niseerd en buren groeten elkaar nog. Toch kan het 
heel fijn zijn je verhaal of vraag eens aan een an-
der te vertellen c.q. te stellen, bv: 
- ik ben al 3 jaar weduwe, maar ik voel me nog 

steeds zo eenzaam 
- ik heb al een jaar geen werk, hoe moet ik ver-

der? 
- Ik heb alles wat ik wensen kan, maar voel me 

nog steeds niet gelukkig 
- we hebben steeds ruzie met elkaar 
- ik weet niet hoe ik mijn kind kan laten luisteren 
- ik heb een geheim dat ik kwijt moet, maar ner-

gens kwijt kan 

 
Wat is de Nationale Luisterdag? 
Een speciale dag in het jaar waarop mensen vrij-
blijvend hun verhaal kwijt kunnen, hun hart uit 
kunnen storten, een geheim kunnen delen en een 
luisterend oor vinden voor hun verhaal bij een er-
varen coach, zonder dat er een oordeel of weer-
woord komt.  
 
Waarom een Nationale Luisterdag? 
- om de waarde van echt naar elkaar luisteren lan-
delijk te bevorderen, ook buiten deze dag! 
- om zoveel mogelijk mensen de waarde van een 
coach te laten ervaren. 
 
Voor wie is de Nationale Luisterdag? 
Voor iedereen, jong, oud, man, vrouw, die wel 
eens zijn verhaal of geheim kwijt wil zonder dat 
iemand een oordeel heeft. 
 

Door wie? 
Op deze dag staan en zitten -verspreid over heel 
Nederland- coaches, studenten, oud-studenten, 
medewerkers van Alba-academie en docenten voor 
u klaar (www.alba-academie.nl). 
 
In onze buurt: 

In het park van de Karpendonkse Plas, naast het 
grote groene veld zitten Paula van den Biggelaar, 
Esther Buijs en Paulien Veltman klaar om uw 
verhaal te aanhoren.  
We zijn herkenbaar aan blauwe polo‟s met daarop 
het logo (bovenaan deze brief is het logo afge-

beeld).  
We hopen veel van u te mogen horen op 2 juli!! 

Foto: Ties met z‟n dromenvanger 
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EEN NIEUWE BEWONER. 
 
Ik struin nogal wat jaartjes rond in de natuur, dus 
ook in het Wasvengebied, waar ik begin mei, voor 
dit gebiedje, een vreemd vogeltje hoorde zingen. 
Ha dacht ik! Dat is 'm! 
Je hebt verschillende vogels waarvan de naam 
eindigt op mus. Huismus, ringmus, heggenmus, 
maar dit was de grasmus. Een grijs/ beige zang-
vogeltje dat, vanaf een topje van een struik, te-
genover het Lorentz Casimir Lyceum, zijn eenvou-
dig maar steeds repeterende snelle deuntje zong.  

De bovenzijde van de grasmus is bruin van kleur 
en de onderzijde een beetje vaalwit. De vleugels 
zijn roestbruin met strepen en zijn keeltje is wit 
met opstaande veertjes. Het kruintje van het 
mannetje is lichtgrijs van kleur. 

De Latijnse naam is Sylvia communis. De grasmus 
is maar zo‟n 14 cm. lang. Dit vogeltje overwintert  
ten zuiden van de Sahara. Ze moeten daarbij dus 
de voedselarme woestijn oversteken. U kunt wel 
begrijpen dat het een hele reis is voor zo`n klein 
vogeltje. In Tongelre is de grasmus op meer 
plaatsen aanwezig. In de Zeggen en bij de Loovel-
den. Meestal van april tot ongeveer half oktober. 
Aan zijn spitse snavel kun je zien dat de grasmus 
een insecteneter is. (Zaadeters, zoals vinkachtige, 
hebben een dikke snavel, één waar ze zaden mee 
kunnen kraken.) Maar dat wil niet zeggen dat de 
grasmus, nooit zaden en vruchtjes eet. 
 

Het biotoop waar ze in leven is veelal 'n open 
landschap met struikgewas en doornige houtwal-
len. Ze maken hun nest vlak boven de grond 
waarin meestal twee broedsels, vanaf mei tot juli, 
worden grootgebracht. 
En die jonge vogels zullen in de herfst toch de 

grote reis gaan maken naar Afrika, om daar te 
overwinteren. Hopelijk overleven ze de reis, zodat 
we deze grasmussen volgend jaar terug zien in 
Tongelre. 
Op de site: www. wasven.nl staan 100 vogel-
soorten met hun zangtalent. Daar kun je de gras-
mus eens beluisteren. Of je kunt natuurlijk ook 
naar hem op zoek gaan in het vrije veld. 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
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Tuintip voor juni:  
Hagen naar de kapper 
Door Jeroen Soontiëns 

 
In juni kunt u genieten van het weelderige groen in uw 
tuin. Alle planten zijn in het voorjaar flink gegroeid en 
er zal hier en daar al gesnoeid moeten worden. Houd 
ook de planten op uw terras in de gaten want met de 
juiste verzorging blijven ze de hele zomer mooi. 
 
Hagen knippen 
Rond deze tijd is de eerste groeiperiode van tuinplan-
ten achter de rug. Daarom is het nu de juiste tijd om 
heggen en hagen te knippen (of scheren). Door dit nu 
te doen blijft de haag mooi in model en stimuleert u 
vertakkingen voor een mooie dichte begroeiing. Vanaf 
eind juni ontstaat het tweede schot aan de planten. U 
kunt dus het beste voor die tijd knippen. Wanneer uw 
haag niet optimaal in conditie is en slecht groeit, kunt 
u ook nu nog een meststof en bodemverbeteraar toe-
voegen. Ook voldoende water is van groot belang. Voor 
een haag is een druppelslang een ideale oplossing om 
efficiënt water te geven. 
 
Gazon verzorging 
Het gras groeit in deze tijd van het jaar het snelst. 
Maai het gazon daarom minimaal één maal per week. 
Het is nu ook tijd voor de tweede voedingsbeurt. Als u 
in het vroege voorjaar een gazonmest heeft gestrooid 
is deze normaliter in juni uitgewerkt. Strooi daarom nu 
een langwerkende gazonmest voor de zomermaanden. 
In juni is het ook een geschikte tijd om onkruid in het 
gazon te bestrijden. Hardnekkige onkruiden bestrijdt u 
met een specifiek bestrijdingsmiddel voor onkruid in 
gazon. Dit werkt alleen op de onkruidplanten en laat 
het gras intact. Een onkruidbestrijder voor bestrating 
kunt u uiteraard niet gebruiken. 
 
Terrasbeplanting 
Perkplanten en vaste beplanting op uw terras hebben 
in deze periode extra aandacht nodig. Afhankelijk van 
de potgrootte hebben deze planten dagelijks verzor-
ging nodig. Watergift kunt u voor uw gemak automati-
seren met een druppelsysteem. Daarmee kunt u zon-
der zorgen op vakantie. Door het water geven ver-
dwijnt er veel voeding uit de plantenbakken. Vul dit 
regelmatig aan met mest voor terrasplanten in korrel-
vorm of vloeibaar. 
 
 
Afrikaanse lelie - 
Agapanthus 
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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. U kunt gewoon 
aan de tafel blijven zitten, maar er is wel het ver-
zoek om de stoel een kwartslag te draaien, zodat 
de voorganger bij het uitreiken van de communie 
voldoende ruimte heeft. 
 

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 vrijdagmiddag en -avond 24 juni willen we van-
af 16.00 uur onze vrijwillige medewerkers bedan-
ken voor hun inzet. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
Overledenen: 
Rien Scipio-Cortenbach, 81 jr.,‟t Hofke 

Mila Houwen-Jiran, 61 jr., Heerkensveld 
Annie van der Linden-van Gennip, 87 jr., M. van 
Bourgondiëlaan 
Joyce van Lierop, 28 jr., Urkhovenseweg 
Aleida Schalks-van den Berg, 92 jr., Gen. Cron-
jéstraat 

Jean Spronck, 77 jr., Heksenkruid 
 
 

Dopen: 
Janus van Boxtel 
Anouk Swinkels 
Niels Wijn 
Melvin van Gemert 
 
Het nieuwe werkjaar 

Priester Jan van de Laar, schoof dit werkjaar in en 
is mee gaan doen in de vijfde weekeinden van de 
maand. 
Komend werkjaar gaat hij een vast weekeinde per 
maand voor in de vieringen in Tongelre. Hoe de 
verschuiving precies uitpakt, hoort u later, waar-
schijnlijk nog voor de vakantie. 
 
In september gaan we van start met KleuterKerk 
en we hebben toestemming van basisschool de 
Boog om dat in de school te doen. Dat is laag-
drempelig en in het verleden heb ik met zo'n com-
binatie van school en parochie heel prettige erva-

ringen opgedaan. 
 
We gaan de opzet van de eerste communie wat 
aanpassen aan de beleving van ouders en kinde-
ren. Voor de ouders die de communie niet zo zeer 
kiezen als geloofsverdieping, maar voor wie het 
meer een cultuurmoment is dat er nu eenmaal bij 

hoort, gaan we een ander aanbod doen. Meer hier-
over na de vakantie. 
 
De bouw van het nieuwe parochiecentrum naast de 
Martinuskerk gaat van start. Een jaar later hopen 
we er in te trekken. 
Tijdens de parochieavond waren er wat vragen of 

dit een verstandige keus was van het bestuur. 
Kunnen we niet veel beter dat parochiecentrum 
dan naar de Antonius brengen. Grote ruimtes daar 
boven zijn niet of nauwelijks gebruikt. Daarmee 
zou je investeren in een situatie waar het bisdom 
zomaar elk moment een besluit kan nemen dat de 

kerk dicht moet. Dan is alles weg. Het voordeel 
van een gangbare woning op 't Hofke is, dat je 
waardevast investeert. Eigenlijk is dat het belang-
rijkste argument. 
 
Bijbelgroep 
Van degenen die deel uitmaken van de bijbelgroep 
krijg ik te horen dat ze het fijn vinden om op deze 
manier bezig te zijn met hun vragen en hun geloof. 
Afgelopen maanden hebben we de verhalen van 
Abraham en Sara gelezen en zijn we aangekomen 
bij Isaac en Jacob. We hebben meer geleerd over 
de tijd waarin deze verhalen zich afspelen, waarom 
er verschillende schrijfstijlen zijn in de bijbel en 

vooral de betekenis van de verhalen voor ons ei-
gen leven. 
Daarom gaan we na de zomervakantie door met de 
aartsvaders en –moeders. 
Want wat is Abraham zonder Sara en Isaac zonder 
zijn Rebecca? 

 
Laat even weten als je mee wilt doen: 
Kaya van Heiningen, tel. 2811324, 

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) 

  

10 
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Spaarproject eerste communie 
Tijdens de eerste bijeenkomst met de kinderen, hebben 
we gesproken over ‘samen delen’. Als je iets over hebt 
voor een ander, kun je daar veel goeds mee doen. Daar-
om is voor het spaarproject van de communicanten geko-
zen voor het Liliane Fonds, dat zich inzet voor gehandicap-
te kinderen in ontwikkelingslanden.  
Onze communicanten hebben klusjes gedaan en gespaard 
voor een kind van het Liliane Fonds: Santosh Nagaraj uit 
India. Santosh is 10 jaar en is erg slechthorend. Daarom 
heeft hij ook moeite met spreken. Na onderzoek kreeg 
Santosh een gehoorapparaat en het advies om naar een 
school te gaan voor kinderen met gehoorproblemen. Hij 
heeft het erg naar zijn zin op school, leert goed communi-
ceren en geniet van het contact met de andere kinderen. 
Aan het Liliane Fonds is een bijdrage gevraagd voor 
schoolkosten voor Santosh: 98,99 euro. 
Onze communicantjes in Tongelre hebben dat bedrag bij-
na gehaald en maar liefst 93,89 euro bij elkaar gespaard! 
Namens Santosh hartelijk bedankt voor jullie inzet!  

 
Pastor Kaya van Heiningen 

 
Hoe vitaal zijn we? 
Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag wanneer je 
besluit om een kerk al dan niet te sluiten. 
Het was ook de basisvraag tijdens de parochiever-

gadering op 13 april in de Antoniuskerk. Het voor-
genomen besluit van het bestuur om de Antonius-
kerk te sluiten is goed gemotiveerd door de vice-
voorzitter, Paul Batenburg. Tegelijkertijd kan men 
zich voorstellen dat het samengaan met andere 
kerken of PR bij kerkgangers in de Paterskerk niet 
de eigenlijke oplossing zijn. Die bestaat uit meer 

activiteiten van de parochie zelf, het aantrekken 
van een jonge generatie. 
Op dinsdag 28 juni komen we met een groepje bij 
elkaar. Om 19.30u in de Molijnstraat. Die avond 
willen we brainstormen over deze laatste vragen. 
Hoe kunnen we het bestuur laten zien dat we wel 

een vitale geloofsgemeenschap zijn? Heb je zin om 
mee te denken, kom gerust, maar meld je even 
aan. Het liefst per email: willem.brok@gmail.com 
 
De samenwerking 
De samenwerking met de pastores en de besturen 
van Tongelre, Woensel Oost en Nuenen verloopt 
prettig en zinvol. Als pastores zijn we zelfs enthou-
siast en zien we veel mogelijkheden om elkaar te 
stimuleren en te enthousiasmeren. En daarmee 
zeg ik niets te veel over ons maandelijks overleg. 
Inmiddels zijn de werkgroepen PR en communica-
tie goed in gesprek en hebben de MOV-groepen 
overleg gehad. En dan? 

Hoor je allerlei geruchten dat de eerste plannen 
van de bisschop niet doorgaan. Tja, we wachten 
die maar af. Een beetje vreemd als je iets gaat 
veranderen wat je nog niet eens hebt uitgepro-
beerd, denk ik dan wat voorzichtig. Schrijf het hier 
zelfs op. Maar ja, geruchten zijn ook zo vaag. Maar 

als je echt verliefd wordt, houdt geen moedertje 
lief dat meer tegen. En dan zoekt de liefde haar 
weg. In dat verband kan ik me niet voorstellen dat 

we Nuenen weer uit zouden zwaaien. Dat er een 
nieuwe fase aankomt is duidelijk, de informatie 
daarover is vaag, maar de intentie van ons als 
pastores is glashelder. 

dag datum voorganger aanvang 

    

    

    

    

    

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 

ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 54 
 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur. 

 
Jozua Gemeente Eindhoven 
Telefoon: 040-2412231 
E-mail: infojozua@gmaill.com 
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. 

 

Regenton. Gooi af en toe een scheutje bleekwater 
in de regenton. Het water gaat dan niet stinken en 
het is niet gevaarlijk als u het voor de planten ge-
bruikt. 

G
een

 in
form

atie on
tvan

gen 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

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

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 

⌚ 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. 

Bevrijdingsmarkt 
 

Op zondag 18 september 
 

vindt er voor de twintigste keer, rondom ons  
Wijkcentrum ‟t Oude Raadhuis,  

de traditionele 'Bevrijdingsmarkt”\' plaats van  
12.00 tot 17.00 uur. 

 

Voor u als particulier is dit een gelegenheid bij 
uitstek om uw spullen aan de man te brengen, 

daar deze markt veel bezoekers trekt. 
 

Tijdens de markt is er live-music aanwezig en 
zijn de bar en het terras van ‟t Oude Raadhuis 

geopend. 
 

Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd 
en een  

leuke attractie. 
 

Het is natuurlijk verstandig vantevoren een 
kraam te huren! 

Hiervoor kunt u tot 11 september bellen met 
de conciërge van ‟t Oude Raadhuis, 

Tel. 040-2811737. 

Avond fietsdriedaagse 
Er zijn 3 verschillende routes van 20 tot 25 km 

langs de mooiste plekjes rond Eindhoven 
en….voor wie alle avonden mee fietst een 

leuke herinnering!!! 
 

Dit evenement wordt 
gehouden op: 

21, 22 en 23 juni. 
 

Start tussen  
18.00 uur en 19.00 uur 

 
bij ‟t Oude Raadhuis. 

 
Inschrijfgeld € 2,- per 

persoon inclusief route-
beschrijving. 

3 avonden: € 5,- per 

persoon. 
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SERVICEPUNT 'T OUDE RAADHUIS 
 
Wellicht bent u bekend met het servicepunt van 't 
Oude Raadhuis. Hier kunt u terecht voor vragen op 
velerlei gebied. 
Na de zomervakantie willen we nog actiever op 
gaan treden om buurtbewoners te gaan helpen bij 

hun vragen. Dit kan overal over gaan. 
Bijvoorbeeld vragen aan de gemeente over groen-
voorzieningen, afval en dergelijke. 
Maar ook wanneer u vragen heeft op het gebied 
van financiën, over huur, het invullen van formu-
lieren, vragen over zorg etc. 

Wij zullen u daarbij helpen. Mogelijk kan het 
meteen, maar we hebben ook de mogelijkheid om 
u te verwijzen en/of een afspraak te maken bij die 
instelling die u met uw probleem kan helpen.  
Vindt u het vervelend of moeilijk om zelf te bellen 
naar een instantie, dan kunnen wij dat voor u 
doen. 

 
Wij zijn aanwezig op maandagmorgen in 't Oude 
Raadhuis van 10.00 tot 11.00 uur in een spreekka-
mer, zodat u uw vragen in alle rust aan ons kunt 
stellen. Natuurlijk is privacy verzekerd. 
Ook zijn we telefonisch bereikbaar in dit uur op 
telefoon 040 2811737. 

 
We zien u graag met uw vragen. 
 
Marijke Wijkman  
 
 

VERKEER(D) op 'T HOFKE 
 
Nu 't Hofke is heringericht en we met elkaar enige 
ervaring hebben opgedaan, is de conclusie van de 
Werkgroep SMS/Leefbaarheid van 't Oude Raad-
huis dat er niet veel verbeterd is en dat het op en-

kele plaatsen, m.n. bij de kerk, voor de voetgan-
gers en fietsers zelfs verslechterd is. 
 
Op 30 juni komen enkele partijen bij elkaar in 't 
Oude Raadhuis om te bezien wat er zoal fout is 
aan de nieuwe situatie.  
Dit is niet de door de gemeente toegezegde evalu-
atie, die kan nog wel volgen. 
 
Wij roepen iedere lezer van Rond 't Hofke op om 
de eigen ervaringen met de nieuwe verkeerssitua-
tie te melden.  
Dat kan door een eenvoudig briefje bij 't Oude 
Raadhuis af te geven of een mail te sturen naar:  

raadhuis@onsneteindhoven.nl. 
Wij nemen ze mee in het overleg. 
 
Bij voorbaat dank daarvoor. 
 
Werkgroep SMS/Leefbaarheid 

 

MD CAFÉ EINDHOVEN 
 
Dinsdag 28 juni a.s. is er weer het maandelijkse 
MD Café in Ontmoetingscentrum het 'Struikske', 
Struyckenstraat 10, 5652 GM in Eindhoven voor 
mensen met de oogaandoening macula degenera-
tie. Ook familie en vrienden zijn welkom. 

 
In het café kan men met lotgenoten praten, infor-
matie opdoen en doorgeven alsook ervaringen uit-
wisselen. U hoeft zich niet vantevoren aan te mel-
den. Ook mensen buiten Eindhoven zijn welkom. 
 

Deze middag 28 juni a.s. is er een praatmiddag. 
Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur. 
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel: 040 2520650. 
 
 
 

 

Een Tongerick is een Tongelrese limerick  
 

Bij ut koor, dè zong onder de plataan, 

zong un menneke, da klonk as un sopraan.  
Zelfs de hoogste noten, ware zonder horten of 
stoten. 
Dà kwam, hij had un heul strak broekske aan. 
 
Nelis  
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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. 

BUURTBIEBBABBEL 
 
 
Dag lieve mensen, 
 

Wat een maand was de maand mei toch voor ons. 

Beperkt open, maar jullie kwamen gelukkig toch in 
groten getale. Een inbreker die het toch 7 keer 
moest proberen met alle ellende die ermee ge-
paard ging. Allerlei dingen gestolen, pc‟s en beeld-
schermen, met als gevolg dat we er zeer gehavend 
uitzien. In mijn rssfeeds van Eindhovens Dagblad 
zag ik dat de inbreker gepakt was, maar tot nu toe 
was het nog niet bevestigd. Hopelijk is het zo, 
want hij heeft ons veel werk bezorgd. Daarom 
hebben wij op dit moment ook niet veel service 
meer voor jullie. Onze internetpc‟s werken niet 
meer, dus als jullie iets moeten printen hoop ik dat 
we weer pc‟s hebben wanneer jullie dit lezen. Wij 

moeten bezuinigen en die inbreker werkte daar 
niet aan mee. Jullie denken: maar jullie zijn toch 
verzekerd? Dat klopt, wel voor de diefstal, maar 
niet voor al die ruiten die gesneuveld zijn. De ver-
zekeraar heeft daar al lang een stokje voor gesto-
ken. Regelmatig waren er al ruiten bij ons kapot 
gemaakt, maar zoals nu in 12 nachten meer dan 
10 ruiten, tja dat is heftig.  
De gemeente is bezig om samen met de biblio-
theek een uitleenpunt te zoeken voor de ouderen 
onder onze leners. Er zit schot in, dus misschien is 
het al realiteit als dit blad uitkomt. Laten we het 
hopen. 

In juli beslist de gemeente wat er met de biblio-
theek gaat gebeuren. 16 juni mag men nog zijn 
stem verheffen in de gemeenteraad, maar daarna 
is het maar afwachten. Mijn voorstel is dan maar in 
de ruimte van PSV te gaan zitten, maar die zitten 

er natuurlijk ook niet op te wachten (grapje). 
Kijk alsjeblieft op de site van de bibliotheek voor 
alle leuke dingen die we doen, de leuke boeken die 

je kunt lenen en de andere weetjes. Voor iedereen 
die de bieb in zijn twitter, facebook of hyves heeft, 
weet dat je in de maand juni een hele leuke uitda-
gende puzzel krijgt. Elke keer krijg je een beginzin 
van een spannend boek en jij moet de auteur vin-
den. Wie de meeste juiste antwoorden vindt, wint. 
Mochten er meerdere winnaars zijn dan wordt er 

geloot. 

Wie binnenkort op vakantie gaat kan natuurlijk 
reisboeken bij ons lenen en ook boeken voor de 
rustige uurtjes. Je kunt natuurlijk reserveren. 
Hoe dan ook, de vakantieperiode komt eraan en er 
is altijd iets voor iemand aanwezig. 

 
Wil je meer informatie? Ga dan naar: 
www.bibliotheekeindhoven.nl . Vergeet niet dat we 
beperkt open zijn. Tot 1 september zijn we op 
dinsdag t/m vrijdag open van 15.00 uur tot 17.00 
uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur.  
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Wá doeddu gij gèr? 
 
En wie is er nu niet benieuwd naar wat de 
buurman of buurvrouw „gèr‟ doet? 
 
Bekijk wat je wijkgenoten zoal te bieden heb-
ben op de „Wijkmert‟, en dat is een heleboel, 
zo kunnen we alvast verklappen. Zit of hang 
lekker op het terras onder het genot van een 
hapje en drankje, geniet van de mensen om 
je heen en ontmoet (nieuwe) wijkgenoten of 
doe mee aan een workshop van een wijkge-
noot om uit te proberen of zijn talent ook iets 
voor jou is. 

 
Kleinschalig, ongedwongen en gewoon gezellig…… 
 
Een enthousiast groepje wijkgenoten is sinds een 
paar maanden druk bezig met het organiseren van 
een goeie markt (ehhh… „mert‟) voor de bewoners 
van de Geestenberg. Op zaterdag 24 september 
zullen in de Groene long kramen te vinden zijn, 
een terras en activiteiten voor de kinderen. Het 
thema van deze wijkmert is:  
 

Wá doeddu gij gèr? 
 
Ofwel: ontmoet je wijkgenoten, ontdek wat 
ieders talenten zijn en proef of probeer het 
zelf ook!  
 
En de kinderen? Die kunnen zich ondertussen ver-
maken met allerlei leuke activiteiten en workshops 
speciaal voor hen. 
 
Het is voor iedereen die in de wijk woont mogelijk 
om tegen een kleine vergoeding een hele (€ 10,=) 
of halve kraam (€ 5,=) te huren en te laten zien 

wat jouw talent is. Dus kun je heerlijke hapjes ma-
ken? Of ben je kunstschilder? Maak je keramiek of 
speciale kleding? Maak jij van die ontzettend 
mooie en lekkere taarten of ben je nagelstyliste? 
Het maakt niet uit wat je talent is. Het maakt niet 
uit of je een eigen bedrijfje hebt of het als hobby 
doet. Als je het leuk vindt om je talent te delen 
met je wijkgenoten hoor je er op 24 september bij! 
 

Heb je vragen? Opmerkingen? Wil je meehelpen? 
Wil je meedoen? Neem dan contact op met de or-

ganisatie van het wijkfeest door een mailtje te stu-
ren naar: wijkfeestgeestenberg@hotmail.nl. Alle 
nieuws over de mert herken je aan het onder-
staand beeldmerk: 
 
 
 

 
 
Wijkmert Geestenberg op 24 september van 
12.00-17.00 uur in de Groene long!  
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KLANTVRIENDELIJK! 
Afgelopen winter zijn wij naar Spanje vertrokken 
om te overwinteren. We fietsen daar redelijk veel. 
Twee jaar geleden hebben wij daarom dan ook 
twee flyerfietsen aangeschaft, bij Ruud Schelle-
kens. 

De omgeving waar we in de winter zitten is nogal 
heuvelachtig en met onze fiets met trapondersteu-
ning is het nu een genot om te fietsen. 
Nadat we 5 dagen in Spanje zaten hield een van 
de fietsen ermee op. Een groot probleem! Want we 
hadden nog 5 maanden in Spanje te gaan. 

 
Wat nu? 
We hebben toen naar onze fietsenmaker gebeld. 
Hij zei: "Ik ga kijken wat ik voor jullie kan doen." 
Vervolgens belde hij de volgende dag terug met de 
mededeling dat hij contact had gehad met de fa-
briek in Zwitserland en dat ze een nieuwe motor 
naar Spanje zouden sturen. 
 
Vervolgens heeft hij ervoor gezorgd dat de dealer 
in Spanje onze fiets op de camping heeft opge-
haald en een nieuwe reservefiets heeft achtergela-
ten zodat we toch konden fietsen. 

Na een paar dagen werd onze gerepareerde fiets 
teruggebracht. 
Voor dit alles hebben we niets hoeven te betalen. 
 
Weer terug in Nederland. 
Bij terugkeer in Nederland hadden onze fietsen een 
servicebeurt nodig. 
Er was een spaak stuk en ook de kilometerteller 
was defect. 
 
Toen we de fietsen weer op gingen halen stonden 
we voor de tweede keer met onze mond vol tan-
den, zoveel klantvriendelijkheid! 

Alles was gerepareerd, de fietsen waren keurig ge-
poetst en….? 

We hoefden weer niets te betalen. Een klantvrien-
delijk gebaar omdat we in de winter zoveel proble-
men hadden gehad met deze fiets. 

De klantvriendelijkheid en betrokkenheid van Ruud 
Schellekens was enorm groot en heeft op ons een 
grote indruk gemaakt! 
Ton en Jeanne Kremers 

 

 
 

ERE-LEDEN BENOEMD TOT  

ERE-DEKENS 
 
Op zaterdag 7 mei zijn onze ere-leden de heer 
Fried de Wit, oud-directeur van Philip Morris en de 
heer Harrie van Raaij. Oud-voorzitter PSV betaald 

voetbal, benoemd tot ere-dekens van het 
St.Martinusgilde Tongelre, voor de vele verdien-
sten voor het gilde. 

De heer Harrie Kuiken, ere-deken van ons gilde, 
die in februari de gezegende leeftijd van 90 jaar 
bereikte, en de heren Fried de Wit en Harrie van 
Raaij werden namens het gilde een vendeldemon-
stratie en een feestavond aangeboden, die onder 
grote belangstelling van gildebroeders en zusters 

en genodigden werd opgeluisterd. 

17 

V.l.n.r. de heren:  

Harrie van Raay, Fried de Wit en Harrie Kuiken 
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“Doelgericht naar 
nieuwe kansen” 

 

RKVV TONGELRE HEEFT  

UNIEKE VOETBALSCHOOL 
 

RKVV Tongelre start vrijdagavond 30 september 
2011 tussen 18.00 uur-20.15 uur weer de voetbal-
school voor jongens en meisjes van 7 t/m 14 jaar. 
Op zaterdagmorgen 1 oktober tussen 09.00 uur-
10.00 uur start de voetbalschool voor kinderen van 
4, 5 en 6 jaar. De voetbalschool is een 'school' 
waar de kinderen op basis van plezier, creativiteit 
en uitdaging met alle facetten van het voetbal te 
maken krijgen. 
 
Een unieke school, met een unieke methode!  
Want, waar word je op vrijdagavond gevolgd met 
een videocamera? Als eerste voetbalschool in Ne-
derland hebben wij de Global-Goal. Topteams als 

Fulham en Liverpool FC gebruiken de Global Goal 
al bij de trainingen. In Nederland gebruiken clubs 
als PSV en sc Heerenveen de Global Goal en staat 
Feyenoord op het punt dit te doen. Deze Deense 
uitvinding is een ware voetbalsensatie.  
 
Hieronder staan de klassen die we jullie aanbieden. 
 
Schietklas 1: Tijdens de 1ste les zal de schiet-
techniek van de speler op video worden vastge-
legd. D.m.v. de 7 stappenmethode zal samen met 
de groep de individuele basistechniek van het 
schieten besproken worden en zal de trainer 

d.m.v. de gemaakte beelden de positieve en nega-
tieve dingen bespreken. Bij de laatste les zullen we 
wederom de speler op video vastleggen en zullen 
we kijken naar de vorderingen. Er zijn 10 lessen 
van 1 uur. Deze lessen zijn op vrijdag van 18.00 
uur tot 19.00 uur voor de 7 t/m 9 jarigen en van 
19.15 uur tot 20.15 uur voor de 10 t/m 14 jarigen.  

 
Schietklas 2 (NIEUW) dit is een vervolg op de 
erg populaire schietklas 1. De schiettechniek zal 
door de hoge scoringsintensiteit nog verder ont-
wikkeld worden. D.m.v. snelle balbehandeling zul-
len de spelers geleerd worden vanuit diverse situa-
ties te scoren. Deze lessen zijn op vrijdag van 

18.00 uur-19.00 uur voor de 7 t/m 9 jarigen en 
van 19.15 uur uur-20.15 uur voor de 10 t/m 14 
jarigen.  
 
Balgevoel: Deze les is voor hem/haar die pas be-
gonnen is met voetballen. In deze les zal de spe-

ler/speelster aan het balgevoel werken zodat hij/zij 
meer controle  over en vertrouwen in de bal krijgt. 
Er zijn 10 lessen van 1 uur. Deze lessen zijn op 
vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur voor de 7 t/m 
9 jarigen.  
 
Basisbewegingen/snelvoetenwerk: Deze les is 
voor hem/haar die al 2 jaar voetbalt en meer con-
trole over en vertrouwen in de bal wil krijgen aan 
de bal. Er zijn 10 lessen van 1 uur. Deze lessen 

zijn op vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur voor de 
7 t/m 9 jarigen en van 19.15 uur tot 20.15 uur 
voor de 10 t/m 14 jarigen.  
 
Schijn en passeerbewegingen: Leuke trucjes en 
bewegingen leren om zo je tegenstander te verras-
sen. Deze lessen zijn op vrijdag van 18.00 uur tot 

19.00 uur voor de 6 t/m 9 jarigen, en van 19.15 
uur tot 20.15 uur voor de 10 t/m 14 jarigen.  
 
Keepersklas: deze groep bestaat uit max. 5 kee-
pers/keepsters per uur, per trainer. In deze lessen 
zullen veel facetten uit het keepersvak behandeld 
worden. Er zijn 10 lessen van 1 uur. Deze lessen 

zijn op vrijdag van 18.00 uur tot 19.00 uur voor de 
7 t/m 9 jarigen en van 19.15 uur tot 20.15 uur 
voor de 10 t/m 14 jarigen. Tijdens deze lessen zal 
er ook gewerkt worden met de zogenaamde tjoek.  
 
1e periode van 10 lessen: vrijdagavond 23 sep-
tember t/m 2 december. Vrijdag 9 december is de 
certificatenuitreiking. Vrijdag 28 oktober zijn er 
géén lessen ivm de herfstvakantie.  
 
2e periode van 10 lessen: vrijdagavond 2 maart 
2012 t/m 11 mei 2012. 18 mei is de certificaten-
uitreiking. Vrijdag 4 mei zijn er géén lessen ivm de 

meivakantie. Leden van RKVV Tongelre mogen 
gratis deelnemen aan de voetbalschool. Niet-leden 
betalen 20 euro voor 10 lessen. Géén teruggave 
bij voortijdig stoppen. Deelnemers die alle lessen 
zijn geweest krijgen het geld na de laatste training 
terug. Wil je lid worden van de vereniging, dan 
worden de 20 euro in mindering gebracht met de 
contributie. 
Deelnemers die elke les zijn geweest krijgen bij de 
laatste les van hun trainer een mooi certificaat. Wil 
je, jezelf opgeven, dan kan dat. Vul het inschrij-
vingsformulier in en stuur het naar: voetbal-
school@rkvvtongelre.nl  
 
Zaterdagmorgen: Pupsklas: deze groep bestaat 
uit 4, 5 en 6 jarigen. Spelenderwijs krijgen de kin-
deren een eerste indruk van het voetbal. Deze klas 
is van 09.00 uur tot 10.00 uur. Voor de pupsklas 
geldt het volgende. 1e periode: zaterdagmorgen 
1 oktober 2011 t/m 17 december 2011. Op 17 de-

cember is ook de certificatenuitreiking. Zaterdag 
29 oktober zijn er géén lessen i.v.m. de herfstva-
kantie.  
 
2e periode: zaterdagmorgen 4 februari 2012 t/m 
5 mei 2012. Op 5 mei 2012 is ook de certificaten-
uitreiking. Zaterdag 18 februari zijn er géén lessen 

ivm de carnaval. Zaterdag 14 april zijn er géén les-
sen i.v.m de paasvakantie. 
Na afloop van de periode krijgt elke deelnemer een 
certificaat. 
De 4 en 5 jarigen krijgen spelenderwijs een indruk 
van het voetbal. 

De 6 jarigen trainen apart en krijgen een eerste 
kennismaking met het balgevoel. Zij zullen ook 
onderlinge wedstrijdjes spelen. 
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Eerste 5 weken gratis meedoen daarna beslissen of men lid wil worden van de vereniging. 
 
Wil je jezelf opgeven, dan kan dat. Vul het inschrijfformulier in en stuur het naar:  
voetbalschool@rkvvtongelre.nl. 
 
Of naar: 
Postbus 4959  
5604 CD  Eindhoven  

 
 

Inschrijfformulier Voetbalschool  

 
“Doelgericht naar nieuwe kansen” 

 

 
 

De kosten bedragen  € 20,-  als je géén lid bent van RKVV Tongelre. Dit geld krijg je, als je 
alle lessen hebt gevolgd, na de laatste les terug. Wil je lid worden van RKVV Tongelre dan 
wordt dit verrekend met de contributie.  
Als je lid bent van RKVV Tongelre zijn deze trainingen GRATIS!!! 

Voornaam en Achternaam ( m / v )  

Adres en Huisnummer  

Postcode en Woonplaats  

Telefoonnummer  

Email adres  

Geboortedatum  

Bij welke vereniging en elftal speel je nu?  

Op welke positie speel je meestal?  

Welke klas wil je graag volgen?  

Handtekening ouders  
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SPELCIRCUIT 28 MEI 

Op de parkeerplaats naast 't 

Oude Raadhuis was het een gezellige drukte op 28 

mei. Zo’n 65 kinderen speelden 10 spellen die alle-

maal met 't Oude Raadhuis te maken hadden  of 

met enkele groepen die daar actief zijn. 

Een van de spelen was een kruiwagenrace. 

De kinderen moesten grote houten blokken in een 

kruiwagen vervoeren. Joke en Jos van Geffen 

moesten hard werken om alle blokken weer bij de 

startplaats terug te leggen (Bouw Oude Raadhuis 

in 1911). 

Bij de wandel-/fietsgroep mochten de kinderen 

met een fietsband om hun middel proberen een 

van de lolly’s te pakken die in een lange lat rechtop 

stonden. Het kostte heel wat kracht maar het was 

verbluffend om te zien hoever enkele kinderen 

kwamen. 

Ook werd er volop getimmerd bij de Timmerclub. 

Het was leuk om te zien hoe de kinderen hun best 

deden om die lange spijker helemaal in het hout te 

slaan. 

Bij de Kreakids werden muziekinstrumenten ge-

maakt van allerlei materialen. Je keek je ogen uit. 

Wat zijn kinderen creatief. 

Bij de Bulldog Buddies konden de kinderen darten. 

Ook de schaakclub was vertegenwoordigd. Scha-

ken is niet voor elk kind weggelegd, maar sjoelen 

wel. Daarom mochten de kinderen sjoelen met 

schijven waarop afbeeldingen stonden van het 

schaakspel. Het kostte Frans en Joran heel wat 

telwerk om alle punten op te tellen. 

Bij de Nederlandse taalgroep konden de kleinere 

kinderen vissen (met letters) en de grotere kinde-

ren het spel Boggle spelen met blokken van 7x7 

cm2 groot. 

 

Het weer was heerlijk en je kon niet zeggen wie 

het meest genoten, de kinderen of de begeleiders 

van de spelletjes.  

Heel veel mensen denken dat 't Oude Raadhuis 

alleen voor de wat oudere mensen is. Ze kijken 

raar op als ze horen dat er een jeugdschaakclub 

en een jeugddartclub is en dat er bij de kreakids 

geknutseld wordt door kinderen. 

Tijdens het spelcircuit waren de meeste begelei-

ders ouder, maar het was duidelijk dat ze met 

veel plezier de spelletjes begeleidden. 

Jong en oud horen bij elkaar. 't Oude Raadhuis 

heeft bewezen er niet alleen te zijn voor de oude-

ren maar ook voor de jeugd. 

 

Ood Brans 

 

ONTBIJT OP ’T OUDE RAADHUIS 29 MEI 

De zondag van het feestweekend begon met een 

ontbijt voor de Tongelrese mens. Zelfs uit Hilver-

sum mochten we een oud-Tongelrese begroeten! 

De buren van ’t Oude Raadhuis waren uitgenodigd 

en verder was iedereen bij inschrijving welkom. 

Van de buren waren er circa 20 personen en in to-

taal hadden we zo’n 75 gasten op dit gezellig sa-

menzijn.  

Ondanks dat het weer ’s morgens niet helemaal 

optimaal was moesten er een twintig gasten buiten 

zitten, in onze 'tuin'. Misschien moeten we eens 

kijken of we met die tuin nog iets kunnen! 

Afsluiting  
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De reacties na het lopend ontbijt waren lovend. Er 

waren eens andere buurtmensen dan op de andere 

ontbijten en dat heeft veel leuke gesprekken ge-

geven.  

En namens de eters een welverdiende pluim voor 

de organisatie!  

 

ZEEPKISTENRACE 29 MEI 

Het feestweekend van het 100 jaar Oude Raad-

huis is voorbij. En wat voor een weekend!  

Na de gezellige spelletjesmiddag waar meer dan 

60 kinderen aan hebben deelgenomen startte de 

zondag met een heerlijk en goedbezocht ontbijt. 

Om 12.00 uur stonden de eerste deelnemers van 

de zeepkistenrace al klaar om door de technische 

jury gekeurd te worden.  

Na wat aanpassingen hier en daar kon de race van 

start gaan met de driewielerrace. Met Johan 

Vlemmix als presentator is het een geweldige mid-

dag geworden. Alle deelne-

mers hadden hun best gedaan 

om een mooie zeepkist te bouwen. 

Zo zagen we een Donald Duck wagen 

voorbij komen, een paard, een racewagen en een 

politieauto. Maar nog veel meer leuke en creatieve 

zeepkisten. Allemaal deden ze hun best om de 

snelste tijd neer te zetten. Met de hindernissen 

op het parcours: een berg zand en een watertun-

nel, viel dat toch niet altijd mee.  

Het publiek heeft volop mee kunnen genieten. Alle 

deelnemers kregen een medaille en de snelste rij-

ders per categorie kregen nog een mooie beker. 

Ook waren er prijzen voor de best gepimpte zeep-

kist, een aanmoedigingsprijs en een eervolle ver-

melding.  

Al met al een zeer geslaagde activiteit. Wellicht 

vindt er volgend jaar weer een zeepkistenrace 

plaats. Zodra dit zeker is wordt het bekend ge-

maakt in Rond ’t Hofke.  

Wil je nog wat foto’s zien van de zeepkistenrace, 

kijk dan op de site van 't Oude Raadhuis: 

www.ouderaadhuis.dse.nl 

 

 

feestweekend 
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Ingezonden brief van een bezorgde moeder én een 
bezorgde dochter. (Naam en adres bekend bij de redactie). 

 

Beste mensen, 

 
Storen jullie je niet aan de mensen die aan de ver-
keerde kant van het fietspad fietsen of brommen?  

Wat denken jullie er van dat deze (brom) fietsers 
zich ook nog gedragen alsof ze het volste recht 
hebben om dat te doen? 
 
Je geeft niet alleen een slecht voorbeeld aan de 
jeugd maar het is ook nog eens heel gevaarlijk. De 

automobilist kijkt meestal alleen naar de kant waar 
de fietsers vandaan hoort te komen!  
 
Als je als automobilist de fietser raakt als die van 
de verkeerde kant komt dan ben je nog fout ook. 
Want de fietser is heilig. Een agent die ik hier op 
heb aangesproken zei dat de fietser dit mag, want 
het staat niet in de wet. Maar ik denk dat de agent 
met dit antwoord er gemakkelijk van af wilde ko-
men. 
 

 
 
Mijn moeder van 80 jaar fietst nog regelmatig. Ik 
denk wel eens; als ze die zouden raken, als ze 
haar tegemoet fietsen, dan is het leed niet te over-
zien. 
 
Noot van de redactie: Wij denken dat het voor 
veel mensen onduidelijk is hoe te handelen in bo-
vengenoemde situatie.  
Weet u het wel of wilt u op deze ingezonden brief 
reageren stuur dan een email naar  
rondhethofke@planet.nl 
 
In onze volgende uitgave komen wij er ongetwij-
feld op terug.  
 
 

Zalmforelfilet met kruidenkorst ( 4 personen) 

Tim van Wijk - Gasterij in ‟t Ven 
 
Ingrediënten: 

 500 gram aardappelen 

 250 gram worteltjes 

 1 venkelknol 250 gram 

 60 gram boter 

 150 gram diepvries doperwtjes 

 1 bosje lente-uitjes 

 wat peper en zout 

 filets van 2 zalmforellen (of hele) 

 0,125 1iter witte wijn 

 ½ bosje platte peterselie 

 1 eetlepel milde mosterd 

 40 gram broodkruim of paneermeel 

 
Voorbereiding: 

 Snijd de aardappelen, worteltjes en venkel in 
dunne plakken.  

 Snijd de lente-uitjes in dunne ringetjes. 

 Hak de peterselie fijn. 

  

Bereiding: 

 Verwarm de oven voor op 180°C.  

 Fruit de aardappelen, wortels en venkel enkele 
minuten in 20 gram hete boter. 

 Voeg de doperwtjes toe en schep het geheel goed 
om.  

 Meng de uiringetjes met de groenten nog enkele 
minuten.   

 Breng het geheel op smaak met wat peper en 
zout.  

 Doe dit alles in een ovenvaste schaal. 

 Spoel de forelfilets goed af onder de koude kraan.  

 Dep deze droog met keukenpapier, bestrooi ze 
met peper en zout en leg ze op de groenten.  

 Giet de wijn in de schaal.  

 Laat de rest van de boter smelten en meng deze 
met de peterselie, mosterd, zout en peper.  

 Strijk dit mengsel over de vis uit en bestrooi het 
met broodkruim.  

 Laat de vis in de voorverwarmde oven in 15-20 
minuten gaar worden. 

 
Het geheel is nu klaar om te serveren. Het is lekker om 
er een Gulpener korenwolf bij te drinken!  
 
Smakelijk eten! 
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Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………… 

Leeftijd:…………………………………………………… 

Stuur de kleurplaat vóór 1 augustus met je 

naam, adres, telefoonnummer en leeftijd  

naar de redactie (Wijkblad Rond „t Hofke,  

„t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) en mis-

schien win jij wel een leuke prijs ! 
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NIEUWE KOK BIJ HET WASVEN! 

Martin van Ek, nieuwe kok bij het Wasven 

 

Gasterij in „t Ven, het restaurant van het Wasven 
heeft een nieuwe kok! En wát voor één: wij zijn 
trots dat Martin van Ek de overstap van restaurant 
Boon in Eindhoven naar de Gasterij heeft gemaakt. 
Maar dat levert ook vragen op: vanwaar deze 

overstap en wat zijn zijn plannen en dromen voor 
de Gasterij? 
 
Martin is een echte Eindhovenaar maar woont al-
weer een tijd in Gerwen, samen met zijn vrouw en 
twee kinderen. Hij heeft daar rust gevonden maar 

erkent ook dat hij tot voor kort niet wist dat zo‟n 
mooi gebied ook in Eindhoven te vinden was, na-
melijk het Wasven! 
Na een studie aan de kokschool in Eindhoven heeft 
hij verschillende stages gelopen. Eén daarvan 
bracht hem in de buurt: hij is namelijk afwasser 
geweest bij de Karpendonkse Hoeve! Extra leuk 
dat hij nu op loopafstand zijn eigen toprestaurant 
kan realiseren. Alhoewel een Michelinster natuur-
lijk niet de bedoeling is: samen met het bestuur is 
Martin het er over eens dat de Gasterij uit moet 
blinken in lekker en toegankelijk koken met sei-
zoensproducten uit eigen tuin of streek. 
En laat dat nu precies de uitdaging zijn die hij 

zocht. Koken in een traditioneel restaurant begon 
voor hem na al die jaren routine op te leveren. 

Daar is immers een vaste kaart, zijn gastenaantal-
len bekend en zat variatie alleen in het bedenken 
van nieuwe gerechten. Bij het Wasven wachten 
hem veel meer uitdagingen. Zo gaat hij koken met 
de producten uit de moestuin. Wat de moestuin 
wanneer oplevert is echter afhankelijk van het 
weer en van medewerking van dieren (kauwen en 

konijnen, zoals u in het artikel over de moestuin 
heeft kunnen lezen!). Dit geldt trouwens ook voor 
bestellingen die hij bij leveranciers uit de omge-
ving doet: omdat wij alleen werken met biologi-
sche en duurzame bedrijven, kunnen zij ook niet 
altijd direct leveren. Een grote flexibiliteit is dus 
nodig, hoe dit precies gerealiseerd moet worden,  

is hij nog aan het uitdenken. Mogelijk dat er naast 
vaste gerechten ook een flexibel dag- of weekme-
nu komt. 

Zijn de peultjes al plukklaar? 
 

De samenwerking met vrijwilligers en met mede-
werkers van Lunet is ook nieuw voor Martin. Hij 
vindt het erg bijzonder dat hij met zoveel gemoti-
veerde mensen mag samenwerken. In creativiteit 
heeft hij aan zijn nieuwe collega Ralf, de bakker 

van het Wasven, een goede. Samen hebben ze al 
een lekkernij voor Moederdag bedacht en ook vindt 
Martin het geweldig dat hij nieuwe broodsoorten 
kan bedenken en meteen laten bakken! Ook is hij 
erg blij met de samenwerking met Mieke en Tim 
die de afgelopen maanden de kar hebben getrok-
ken. 

 
Deze zomer zet hij weer een nieuwe stap: hij gaat 
buiten koken. En niet zomaar een barbecue, nee 
echt middenin de moestuin! Dit alles maakt wer-
ken bij het Wasven voor Martin erg speciaal en hij 
leert elke dag bij. Wij hoeven ons dus niet meer af 
te vragen waar voor een ervaren kok bij het Was-
ven de uitdagingen liggen, die zijn er genoeg! 
 
Binnenkort kunt u kennis maken met zijn kookkun-
sten op de vernieuwde kaart van de Gasterij. Kom 
vooral langs op werkdagen voor de lunch en in het 
weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) ook voor 
het diner. 
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In deze zomereditie leest u veel over eten. Dit kan 
er mee te maken hebben dat de Gasterij sinds kort 

een nieuwe kok heeft! Kom snel met hem kennis-
maken, en vooral met zijn kookkunsten. Bijvoor-
beeld tijdens de „Van-tuin-tot-tafel‟-diners of ge-
woon met een moestuinmenu. Eten staat ook cen-
traal bij Proef de Zomer op 3 juli waar u lekker 
buiten kunt lunchen onder de wereldboom en met 
live muziek! Kom vooral ook eens kijken naar de 

moestuin waar al het heerlijks wordt geteeld. 

Beugelen en Jeu de boules 
Sinds de officiële opening van Hof van Tongelre, 
heeft het Wasven banen waarop u kunt beugelen 
of Jeu de boulen. Volgens professionele spelers zijn 
het zeer snelle banen. Wilt u dit eens uitproberen, 
dan is materiaal te huur bij de Gasterij, inclusief 
uitleg! Een spel met vier personen duurt ongeveer 
drie kwartier. Reserveren van de banen is wense-

lijk. 
 
 
 

Moestuin open 
Vanaf juni tot en met september is iedere vrijdag 
de moestuin in het Wasven open om te bezichti-

gen. De tuinder en/of vrijwilligers zijn tussen  
9:00 – 17:00 uur aanwezig om uitleg te geven. 
Tijdens deze periode wordt intensief samengewerkt 
tussen de koks van de Gasterij en de tuinder van 
het Wasven. In het weekend kan men genieten 
van een moestuinsalade (lunch) en een moestuin-
menu (2 of 3 gangen), zolang de voorraad strekt. 
De koks maken gebruik van hetgeen er op dat mo-
ment in de eigen moestuin voorhanden is. Verras-
send, lekker én verantwoord! 

 
Natuurthema-avond: Kom d‟r maar „bij‟ 

Op deze thema-avond gaan we het hebben over 
bloemetjes en bijtjes. Weet jij bijvoorbeeld waar 
honing vandaan komt en hoe die wordt gemaakt? 
Of hoe een mannetjesbij heet? Zo zijn er heel veel 
vragen die te maken hebben met het houden van 
bijen, oftewel het imkeren. 

Ook horen we alles over hoe belangrijk bijen zijn. 
Wil jij hier alles vanaf weten? Kom dan 24 juni 
naar de Schop van de Wasvenboerderij. We begin-

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 

Bollen en ring bij het beugelen 

Moestuin open Vrijdags 9:00 tot 
17:00 uur 

Natuurthema-avond: 
Kom d‟r maar „bij‟ 

24 juni 19:00 uur 

Opening Expositie 
Encaustic Painting 

2 juli 14:00 uur 

Proef de Zomer 3 juli lunch 

Van tuin tot tafel: 
exclusief buitendiner 

Weekend van 15 
juli, 12 aug en 16 

sept 

Natuurthema-avond: 
Als een vis in het wa-
ter 

29 juli 19:00 uur 

Proefthema-avond: 
Zo glad als een aal 

14 september 
19:00 uur 

Natuurthema-avond: 
Schilderachtige na-
tuur 

26 augustus 
19:00 uur 

De peultjes groeien goed! 
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nen om 19:00 uur en het is om ongeveer 21:00 
uur afgelopen.  
Het is voor iedereen van 6 tot 11 jaar en de kosten 
zijn 2,00 euro per kind. 
Tot dan, en oh ja, nog iets leuks: we gaan echte 
Wasvenhoning proeven! 
 

Expositie Encaustic Painting 
In juli en augustus exposeert Annie van Doorne 
haar schilderijen in de Wasvenboerderij. Deze 
schilderijen zijn op een speciale manier gemaakt, 
namelijk met Encaustic Painting: schilderen met 
bijenwas! Dit schilderen doe je met gekleurde bij-
enwasblokjes, een klein strijkijzertje en speciaal 

papier. Je doet de was op het hete strijkijzertje en 
strijkt dat dan uit over het papier. Zo weet je nooit 
wat er uit gaat komen. Van de mooiste resultaten 
kunt u tijdens deze tentoonstelling fotovergrotin-
gen zien. Bent u nieuwsgierig geworden naar deze 
speciale vorm van schilderen? Kom dan kijken naar 
de expositie òf kom naar een demonstratie van 
Annie op zondag 10 en 24 juli en zondag 7 en 21 
augustus, telkens van 14:00 tot 15:00 uur. 
De expositie wordt op zaterdag 2 juli om 14:00 uur 
geopend. Annie zal aansluitend, tot ongeveer 
16:00 uur, een demonstratie geven. De expositie 
is te zien tot en met 28 augustus op De Overloop 

van de Wasvenboerderij tijdens openingstijden van 
het restaurant. 

Schilderij „vrouwtje‟ van Annie van Doorne 

Proef de zomer 
Op zondag 3 juli wordt het evenement „Proef de 
zomer‟ rond de Wereldboom van het Wasven geor-
ganiseerd. „Proef de zomer‟ is een combinatie van 
lekker eten en goede muziek. Aan gedekte tafels in 
het groen wordt een streeklunch geserveerd en op 
het podium onder de plataan treden verschillende 

musici en orkesten op. 
 
Proefthema-avonden 
Bij het restaurant van het Wasven, Gasterij in ‟t 
Ven, wordt bourgondisch èn biologisch gekookt. Bij 
de maandelijkse lezing en proeverij laat het team 
van de Gasterij u proeven en leggen ze uit wat bio-

logisch koken betekent. Maar helaas: in juli en au-
gustus zijn er geen proefthema-avonden in de 
Gasterij. De eerste is weer op woensdag 14 sep-
tember met als thema „Zo glad als een aal‟ over 
duurzame paling uit eigen streek. 
 
Tuinthema-avonden 
In september gaan ook de tuinthema-avonden 
weer van start in de Schop. Dit zijn avonden over 
duurzaam tuinieren, georganiseerd door onze tuin-
der Chantal. De eerste tuinthema-avond is op don-
derdag 22 september en heeft als thema „Tuinieren 
biologisch?‟. 

OP WEG NAAR URKHOVEN. 
27 mei was het dan weer zover. Op deze natuur-
thema-avond gingen we een ander natuurgebied in 
Tongelre bezoeken. 
Urkhoven! Een landschap met weides, akkers, kik-
kerpoelen en knotwilgen. En we zijn er met speci-
aal vervoer naar toe gegaan, namelijk een tractor 
met een platte wagen.  
43 Wasven vriendjes en vriendinnetjes reden mee 
op de kar, een heuse beleving. Aangekomen bij de 
Collse watermolen, zijn we richting Urkhoven gelo-
pen. Dan kom je vanzelf heel veel natuur tegen en 
dat vinden de kinderen geweldig. Ze willen er alles 

van weten. Van spuugbeestjes tot kleefkruid en 
van kikker tot larve van een libelle.  
In een poel mochten ze met een netje scheppen. 
Er werden allerlei beestjes uit het water gevist:  
de kleine watersalamander, geelgerande waterke-
ver, bootsmannetjes en heel veel poelslakken. 
We konden ze eens goed van dichtbij zien. Sommi-

ge zien er mooi uit en andere beestjes best wel 
eng, maar heel fascinerend.  
In dit landschap staan heel veel wilgen die geknot 
zijn. Ze hebben zilvergrijze blaadjes. Om de vier 
jaar worden ze geknot. Als ze wat ouder zijn, wor-
den ze knoestig en bieden nestgelegenheid voor 

allerlei vogels.  
Lees verder op pagina 33 
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In de bermen van Urkhoven groeien en bloeien al-
lerlei planten tussen het gras, vooral zuring was in 
trek bij onze vriendjes. Dat smaakt een beetje 
zuur, vandaar de naam.  
Het allerspannendste was wel, dat we twee keer 
door een weide moesten met nieuwsgierige jonge 
koeien. Zoveel kinderen, dat zijn ze niet gewend. 

En onze Wasvenkinderen zijn zoveel koeien niet 
gewend.  
Op weg naar een ander natuurgebied tijdens een 
natuurthema-avond, blijkt elke keer weer, een 
spannend avontuur te zijn. 
 

 

Beste redactie 
 
De verkeersveiligheid rond 't Hofke blijkt velen  
-terecht- bezig te houden. 
Goed dat de redactie de berichten doorstuurt naar 
de gemeente. 
Alleen het blijft wel erg rustig: we zien geen reac-
tie van de gemeente. 
We hoeven ook geen woorden, liever concrete da-
den om de situatie rondom de kruispunten te ver-
beteren. 
 
Dat er een (onnodig) ongeluk zal gaan plaatsvin-
den, daar zitten we uiteraard niet op te wachten. 
In hoeverre is de gemeente dan mede verantwoor-
delijk en aansprakelijk, omdat zij een gevaarlijke 
verkeerssituatie creëert en in stand houdt? 
En is het niet beter om eerst met ervaringsdeskun-
digen te praten voordat zulke ingrijpende (en kost-
bare) maatregelen worden uitgevoerd? 

 
Maar we kunnen natuurlijk op korte termijn ook 
zelf wel iets doen: zelf minder hard rijden (en 
meer gaan fietsen) en de 30 km zone opvallender 
maken: bij het einde van de Tongelresestraat, 
rond 't Hofke en op de Loostraat (ja ook dat is 30 
km zone!). Plak een 30 km sticker op lantaarnpa-

len, op de weg, op containers etc.  
Bij de school is zelfs een 15 km zone, ook daar 
kunnen extra 15 km stickers geplakt worden. 
Ze zijn voor weinig geld in diverse soorten en ma-
ten te koop, zie b.v. www.verkeersmaatje.nl  
In Geldrop worden deze stickers volop geplakt 

en... het helpt! Ze worden gratis beschikbaar ge-
steld door de gemeente Geldrop. 
Maar de vluchtheuvels bij de kruispunten op 't Hof-

ke worden erg gemist en daar kan geen sticker te-
genop. 
 
En als de gemeente 'geen budget' heeft om de hin-
derlijke en gevaarlijke wegversmalling op de 
Loostraat weg te laten halen kan er misschien (in 
overleg met de gemeente) een 'burgerinitiatief' 

worden georganiseerd? 
Dan blijft het in ieder geval wat de bewoners be-
treft niet alleen bij woorden. 
 
En.... gaat de gemeente nog reageren? Dat zou 
erg op prijs gesteld worden! 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Peter van Emden 
 

 
 
 
 
 

DE GGD VERHUIST IN 2012 
NAAR DE WITTE DAME 

 
De GGD verhuist in 2012 naar de Emmasingel 
in Eindhoven. Dit heeft het Algemeen Bestuur 
van de GGD vorige week besloten. De verhui-
zing is nodig omdat de GGD de toren aan het 
Stadhuisplein moet verlaten. In het pand van 
de Witte Dame worden alle uitvoerende dien-
sten gehuisvest. Het gebouw aan de Callen-
burgh in Helmond blijft open voor diensten 
aan het publiek en huisvesting van staf en di-
rectie.  
 
De GGD Brabant-Zuidoost is nu nog gevestigd in 
de toren aan het Stadhuisplein. De gemeente Eind-
hoven verzocht de GGD echter al enige tijd gele-
den om uit te zien naar andere huisvesting omdat 
de ruimtes in de toren een andere bestemming 
zouden krijgen.  
De GGD onderzocht verschillende opties voor nieu-
we huisvesting, waaronder Strijp T en ook nieuw-

bouw. Uiteindelijk bleek huisvesting in de Witte 
Dame het meest geschikt.  
 
Het publiek kan straks voor alle diensten en 
spreekuren terecht op de begane grond. Medewer-
kers van de GGD krijgen een onderkomen op de 
vijfde verdieping van de Witte Dame. Hun werk-

plek wordt volledig ingericht volgens de principes 
van het nieuwe werken.  
 
Omdat eerst nog enkele verbouwingswerkzaamhe-
den moeten plaatsvinden, verwacht de GGD medio 
2012 definitief haar intrek te kunnen nemen. Op 

termijn is het de bedoeling dat ook directie en staf 
zullen verhuizen naar Eindhoven.  
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VOORSTE KRUISBANDLETSEL 

 
De knie bestaat uit drie botten, het bovenbeen, het 
onderbeen en de knieschijf. Verder heeft iedere 
knie twee menisci (kraakbeenschijfjes), die zorgen 
voor de pasvorm en voor de schokdemping in de 
knie bij bijvoorbeeld lopen. Het bovenbeen en het 

onderbeen moeten bij elkaar blijven als de knie 
wordt gestrekt of gebogen, hiervoor zorgen de 
kniebanden. Iedere knie heeft er twee aan de bui-
tenzijden van de knie, die zorgen voor zijwaartse 
stabiliteit. Maar ook aan de binnenkant van de knie 
zitten twee kruisbanden die ervoor zorgen dat het 
onderbeen niet voor- of achteruit weg kan schieten 

en die de draaibeweging in de knie beperken. 
 
Een verrekking, gedeeltelijke scheuring of een tota-
le scheuring kunnen ontstaan op vele manieren. 
Het kan gebeuren in het dagelijkse leven bij het 
maken van een misstap, maar voornamelijk bij 
sporten in teamverband (zoals voetbal) en bij spor-

ten waarbij veel draaimomenten, kapbewegingen 
en snelle afremmomenten voorkomen, zoals skiën 
en tennis. Er ontstaat meestal letsel aan de voorste 
kruisband of er is sprake van een combinatie van 
meerdere banden en eventueel de menisci kunnen 
aangedaan zijn. 
Bij een verrekking, door bijvoorbeeld een verstap-
ping, kan de knie de volgende dag iets dik zijn, 
maar er is dan geen sprake van een instabiel ge-
voel in de knie. Dit kan een tijdje pijnlijk blijven, 
maar met wat voorzichtigheid neemt dit geleidelijk 
af. 
Bij een gedeeltelijke scheuring wordt de knie dik en 

kan hij iets instabiel aanvoelen. 
Is de VKB helemaal gescheurd dan wordt de knie 
onmiddellijk (binnen enkele uren) dik en voelt in-
stabiel aan. Vaak horen mensen een knappend ge-
luid op het moment van het ontstaan. 
Koelen en het been omhoog leggen is het enige wat 
direct gedaan kan worden. Bij het vermoeden van 
een gedeeltelijke of gehele scheuring van de VKB is 
een bezoek aan de huisarts of fysiothera- 
 

 

 
peut gewenst. Deze zullen u bij het vermoeden van 
een scheuring doorsturen naar het ziekenhuis voor 
verder onderzoek. Aan de hand van röntgenfoto‟s, 
een scan en eventueel een kijkoperatie wordt een 
diagnose gesteld. 

Bij een verrekking of gedeeltelijke scheuring is rust 
en fysiotherapie voldoende. De fysiotherapeut gaat 
met u aan de slag om de beweging in de knie weer 
terug te krijgen. Ook zal worden getraind om de 
spierkracht in het bovenbeen te herstellen. Vooral 
de spieren aan de achterzijde (hamstrings) moeten 
worden versterkt om de functie van de kruisband, 
deels, over te nemen. Maar ook de voorzijde 
(quadriceps) wordt versterkt voor de spierbalans.  

Bij een volledige scheuring zal in overleg met de 
orthopedisch chirurg worden besloten of een opera-
tie voor een nieuwe voorste kruisband noodzakelijk 
is. Hiervoor wordt meestal een stukje van de ham-
stringpees gebruikt maar soms ook van de knie-

schijfpees. Voor de operatie wordt vaak ook ge-
traind bij de fysiotherapeut om de knie zo sterk 
mogelijk te maken, wat het herstel na de operatie 
bevordert. Maar ook na de operatie is een intensie-
ve training bij de fysiotherapeut noodzakelijk om zo 
binnen ongeveer 6 tot 8 maanden weer verant-
woord te kunnen sporten. 

Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 
Tongelresestraat 483,  
5641 AW Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@online.nl 
website: www.fysiotherapietongelre.nl of 
www.fitther.nl 

Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb 
Jitka Beekhuizen 

mailto:fysiotongelre@online.nl
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Echt goed leren luisteren en zinvol vrijwilligerswerk doen? 
Word vrijwilliger bij Sensoor Eindhoven.  
 
Jezelf ontwikkelen en tegelijkertijd zinvol vrijwilligerswerk doen? Dat kan 
bij Sensoor  Eindhoven. Sensoor is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die 
met echte aandacht gesprekken willen voeren via telefoon, chat en e-
mail. Hoe dat precies werkt, komt aan bod in de uitgebreide basistraining 

die nieuwe vrijwilligers volgen. Aanmelden voor deze training kan tot 26 augustus 2011. Meer informatie 
is te vinden op www.sensoor.nl/brabant of telefonisch te verkrijgen via 040-212 55 66. 
 
Echt luisteren volgens Sensoor 
Vrijwilligers van Sensoor luisteren nog echt naar de ander. Dat betekent meer dan het „aanhoren‟ van 
een verhaal. Echt luisteren, vraagt echte aandacht en goede vaardigheden. Voor je aan de slag gaat, 
krijg je daarom een uitgebreide basistraining. Contact maken en luister- en gespreksvaardigheden wor-

den hierin geoefend. Er komt aan bod hoe de vrijwilliger naar de verhalen van mensen luistert, erop in-
gaat en er zonder oordeel voor anderen kan zijn. Ook na de basistraining zijn er (vervolg)trainingen en 
is er persoonlijke begeleiding. De trainingen zijn noodzakelijk om het werk goed te kunnen doen, maar is 
tevens een verrijking van het eigen leven. Om een beeld te krijgen van wat „echt luisteren volgens Se-
nsoor‟ inhoudt, kunnen geïnteresseerden de luistertest doen op www.sensoor.nl/brabant. 
 
Aanmelden 
Aanmelden voor de nieuwe training kan tot 26 augustus 2011. De training start eind september 2011. 
Meer informatie is te vinden op www.sensoor.nl/brabant. Het is ook mogelijk telefonisch een informatie-
pakket aan te vragen via 0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66. 
 
Over Sensoor  
Als iemand ergens over wil praten, zich zorgen maakt of gewoon behoefte heeft aan een gesprek, kan 

hij/zij contact opnemen met Sensoor. De gespreksonderwerpen zijn zeer uiteenlopend. Als vrijwilliger 
voer je een aantal uren per week gesprekken via de telefoon of chat met deze mensen. Je luistert naar 
de verhalen, probeert mensen op weg te helpen en biedt hen een steuntje in de rug. In sommige geval-
len is het al voldoende om er echt even voor de ander te zijn. In andere gevallen helpen vrijwilligers ge-
dachten te structureren en denken mee over mogelijke oplossingen. De gesprekken zijn anoniem en 
worden vertrouwelijk behandeld. 
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Dienst Welzijn 
 
Spreek- en inloopuren Tongelre/ Stratum 
 

MW = Maatschappelijk Werk  SRW = Sociaal Raadslieden Werk 
 
Adressen 

 

Gezondheidcentrum de Akkers 
Generaal Cronjéstraat 1 
5642 MH Eindhoven 
 

Gezondheidscentrum Tongelre 
Ceramlaan 12 
5641 GD Eindhoven 
 
Gezondheidscentrum Stratum 
Thomas à Kempislaan 21 
5643 NR Eindhoven 

 
De Toeloop 
Jozef Israëlslaan 2 
5642 KA Eindhoven 
 
Infowinkel Kruidenbuurt  

Kalmoesplein 70 
5643 LM Eindhoven 
 

Dag Tijd MW/
SR 

Locatie  

Ma 08.30-17.00 
08.30-17.00 
09.30-10.30  
08.30-17.00 

MW 
MW 
MW 
SRW 

Gezondheidscentrum De Akkers 
Gezondheidscentrum Stratum  
Infowinkel Kruidenbuurt 
De Toeloop/ spreekkamer 

Op afspraak 
Op afspraak 
Inloop  
Op afspraak 

Di 09.00-10.30 
09.00-17.30 

MW 
MW 

De Toeloop/ spreekkamer 
Gezondheidscentrum Statum 

Inloop 
Op afspraak 

Woe 09.00-17.30 
13.00-16.00 
13.00-17.00 

MW 
SRW 
MW 

Gezondheidscentrum Tongelre 
De Toeloop Infowinkel 
De Toeloop/ spreekkamer 

Op afspraak 
Inloop 
Op afspraak 

Do 09.00-12.30 
08.30-17.00 
08.30-12.30 
09.30-11.30 

MW 
MW 
MW 
MW 

Gezondheidscentrum Tongelre 
Gezondheidscentrum Stratum 
Gezondheidscentrum De Akkers 
Infowinkel Kruidenbuurt 

Op afspraak 
Op afspraak 
Op afspraak 
Op afspraak 

Vr 08.30-12.30 
09.00-17.30 
09.30-11.00 
13.00-17.00 

MW 
MW 
MW 
MW 

Gezondheidscentrum De Akkers 
Gezondheidscentrum Tongelre 
De Toeloop/ Infowinkel 
De Toeloop/ spreekkamer 

Op afspraak 
Op afspraak 
Inloop 
Op afspraak 
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Beste mensen uit de wijk,  
 
Na een welverdiende meiva-
kantie zijn wij, de kinderen 
van groep 1/2 van Saltoschool 
‟t Karregat, nu gestart met de 

laatste periode van dit schooljaar.  

En dat wordt bij ons een heel spannende tijd!  
Na de thema‟s, toveren, bakker, dokter en dieren-
tuin, worden we nu namelijk  
echte piraten!  

 
 

De komende weken staat de onderbouw geheel in 
het teken van dit thema.  
We leren wat piraten zijn, wat ze allemaal doen en 
we knutselen, bouwen en tekenen over piraten.  

We bouwen zelf onze piratenboot en gaan met een 
schatkaart, op volle zee, op zoek naar een schat-
kist. Woeste Willem gaat ons hierbij helpen.  
Wie weet wat we allemaal zullen vinden… 
 
En dan hebben we over een paar weken ook nog 

een leuk uitstapje. De groepen 1 t/m 3 gaan na-
melijk op schoolreis! Ook al zo‟n spannend uitje!  
We mogen die dag allemaal verkleed als piraat 
naar school komen! Is dat even speciaal!  
 

 
 

Wij hebben er heel veel zin in en gaan flink op 
avontuur!  
 

Wij zijn piraten van de zee 
en al wie zin heeft vaart maar mee 

wij zijn piraten, piraten, piraten van de zee 
 
 
Groetjes, de kleuters van  
Saltoschool „t Karregat 

 
 

 
 
 

DE BEUK  
GAAT WEER BEGINNEN 

 
 
 
 

Na een jaartje brainstormen, ontwerpen, voorbe-
reiden en overleggen zijn we weer klaar om De 
Beuk te starten. In de laatste vakantieweek staan 
er zo'n 30 vrijwilligers klaar om de kinderen uit 
Tongelre een fantastische week te bezorgen. Wie 

al eerder heeft meegedaan weet dat we altijd een 
thema centraal stellen. We toveren het Beukveld 
dan om in het thema en passen alle activiteiten er 
op aan. Helaas kunnen we het thema nu nog niet 
bekend maken, maar er zijn wel hints te verkrij-
gen. Hiervoor hebben we dit jaar voor het eerst de 

nieuwsbrief opgezet. Behalve leuke en gezellige 
Beukinformatie staan er voor de ouders ook be-
langrijke data en informatie in. Opgeven voor de 
nieuwsbrief kan via de website: 
www.beukenoot.org 
 
Hier is ook meer algemene informatie over De 
Beuk te vinden. 
 

 
 
De inschrijving van De Beuk is op vrijdag 1 juli om 
19.00 uur bij boerderij 't Wasven. De gezinnen 
worden op volgorde ingeschreven dus ben er snel 
bij want vol is vol. De inschrijfformulieren worden 
uitgedeeld op basisschool 't Karregat en basis-
school De Boog. Na 24 juni zijn de inschrijfformu-
lieren ook via de website te downloaden. 
 
Wij hopen weer op een SUPER gezellige Beukweek 
waar we weer veel bekende en nieuwe kinderen 
mogen begroeten. 
 
Groetjes van de organisatie 
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Op woensdag 25 mei hield basisschool De Boog de 

jaarlijkse sportdag op het vernieuwde sportcom-
plex De Hondsheuvels. Deze dag werd begonnen 
met het oplaten van gele ballonnen ter nagedach-
tenis aan meneer Aike. Een indrukwekkend gebeu-
ren.  
Daarna gingen de kinderen uit de groepen 1 t/m 7 
in groepjes aan de slag met de sportieve activitei-
ten en behendigheidsspelen. Onder begeleiding 
van kinderen uit groep 8 en hulpouders was er vol-
op actie: korfbal, voetbal, verspringen, balwerpen, 
hoogspringen, een hindernisbaan, een waterrace 
etc. De dag werd afgesloten met de stormbaan, 
waar kinderen van groep 8 het opnamen tegen de 

leerkrachten. 
 
Hieronder een impressie door enkele kinderen uit 
groep 4b: : 
Bibi: "Er waren een heleboel spelen, die vond ik 
leuk. Het was wel warm maar ook gezellig."  
Mike H en Sem: "De stormbaan was het leukst en 
daarna het verspringen." 
Narges: "Bij de waterrace hadden we een bak en 
een beker en we moesten die vullen met water en 
naar de overkant in de bak doen."  
Vera: "We deden korfbal en het was leuk. We had-
den lol, we maakten veel grapjes. En mama kwam 
kijken. En we hadden gewonnen."  
Sorosch: "Maar eerst lieten we de ballon van 
meester Aike los en toen gingen de ballonnen in de 
lucht."  

Brian: "We hebben ook nog touwtje trekken ge-
daan."  
Nash: "Toen gingen we kruiwagenrace doen en 
daarmee hadden we een keer verloren en een keer 
gewonnen."  
Mike van K: "Daarna moesten we ons uit de knoop 
halen. En dat was moeilijk."  

Bjorn: "Het racen op de stormbaan was geinig."  
In dezelfde week was er de traditionele avondvier-
daagse, een supergezellig wandelevenement waar 
weer heel veel kinderen (en ouders) van De Boog 
aan meededen!  
Ook veel kinderen uit onze groep (4b) waren van 
de partij om de 5 kilometer te lopen.  

De temperaturen liepen hoog op en het was dan 
ook fijn dat de kinderen bij het kraampje wat te 
eten en te drinken konden nemen.  

Uitspraak van Melin: "Je moet wel zorgen dat je de 
weg niet kwijt raakt, blijf dus bij je groepje. En op 
de laatste dag krijg je een medaille en als je het 
leuk vindt, doe dan de volgende keer weer mee." 
 
Groep 4b 
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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 augustus 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: 
 

‘ratatouille’ 

 
Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

A.M.J.v.Bronswijk. 
Pagelaan 10. 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke 
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AL JOUW WOORDEN 
AMSTERDAMMER 
BARKEEPER 
BUENA SERA 
CARRÉ 
CONTRACT 
CREATIEF 
DE VLIEGER 
DONKER OM JE HEEN 
GEEF MIJ JE ANGST 
GEZELLIGHEID 
GLIMLACH 
HERBOREN 
IK MEEN HET 
IMPULSIEF 
JIJ BENT ALLES 
KINDEREN 
KLAPPEN 
KLEINE JONGEN 
LANGSPEELPLAAT 

LEVENSLIED 
LIEDJES 
LUISTEREN 
NATHALIE 
OPTREDEN 
POPULARITEIT 
SCHRIJVEN 
TEGENSLAG 
TEGENSPOED 
TELEVISIE 
VERDIENSTEN 
VERHALEN 
VINKEVEEN 
VOLKSJONGEN 
VOORSPOED 
VRIENDEN 
ZANGER 
ZINGEN 
ZONDAG 

De overgebleven letters vormen  de titels van 4 hits van André Hazes. 

D N I K N E I N N E L A H R E V Z E R E N E 

E R C A L K D E I L S N E V E L A A T I E F 

A C T D M E T N E V IJ R H C S M E R T N O C 

T H A E O S I W I A T I S R N T Z S R S E K 

A N E R N N V N L G T I E E I I E A D E G V 

D N E E R O K E E E K M D E N J O L F J A O 

H G I L L E Z E G J M R T G IJ M N E I D L O 

E D U K V I F E R A O I E B E E E E T E S R 

R I S E M M N E D O R N E R D I D I T I N S 

S J E P IJ S P R W A M N G N Z S E E L L E P 

O N U J P E E W L U T J E E A I R T V V G O 

E L E O E T U U G A Z I E O N V T N E G E E 

S A E K S O P H L A R E B H G E P P G R T D 

N D R M J O K L H V D E T N E L O I P E E I 

T A A L P L E E P S G N A L R E O G E A N N 

B T A R E S A N E U B B O E D T N I S F L O 

R O B R E H C A L M I L G Z E L D E N T O K 


