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De vakantie breekt weer aan voor u, maar ook voor de redactie.
Daarom zal er in juli geen wijkblad worden bezorgd. Vakantie beleeft eenieder op zijn eigen manier, de een wil naar de andere
kant van de wereld; de ander vindt Tongelre al ver genoeg, maar
het doel is hetzelfde.
Mocht u thuisblijven dan is er altijd nog de mogelijkheid het Tongelre van weleer te ontdekken. In het boek ‘Tongelre oh Tongelre’ zijn een veertiental wandelingen door Tongelre beschreven.
Hierin zijn de jaren van de wederopbouw op het snijvlak van traditie en verandering weergegeven door middel van foto’s met begeleidende teksten.
Om de moed erin te houden in deze barre tijden van crisis looft
de redactie een prijsje uit voor degene die de origineelste, leukste of gekste kaart of foto in de vakantietijd naar de redactie van
het wijkblad stuurt.
Dat het wijkblad bij haar lezers goed gewaardeerd wordt blijkt
wel uit de opbrengst van de geldinzameling ten behoeve van het
wijkblad, het was ook dit jaar weer een groot succes. Deze spontane geste geeft de burger (redactie) moed om er na de vakantie
weer flink tegenaan te gaan en u op de hoogte te houden wat er
allemaal in Tongelre gebeurt of gaat gebeuren.
Ook uw mening stellen we zeer op prijs,
mocht u ideeën hebben betreffende de
inhoud van het blad dan houden
wij ons graag aanbevolen.
Fijne vakantie!!

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.

Deze maand geschreven door Twan van Buul
Mijn naam is Twan van Buul en de meeste mensen kennen
mij van Ruud
Schellekens
Tweewieler
Specialist. Ik
ben sinds 10
jaar – samen
met mijn
vrouw- de eigenaar van
deze zaak.
Hoe ik in Tongelre terecht ben gekomen?
Ik heb 23 jaar geleden een huis in de Radiostraat
gekocht waar wij nu nog steeds met veel plezier
wonen. In die 23 jaar dat wij daar wonen is er veel
gebeurd. Onze 2 dochters zijn hier thuis geboren
en inmiddels is Nathalie 18 en Michelle 16 jaar oud.
Ik was toen nog werkzaam in een andere fietswinkel. Maar omdat ’t mij wel fijn leek om dicht bij
huis te werken ben ik bij Ruud Schellekens Tweewieler Specialist gaan solliciteren. Na 1 dag proefdraaien ben ik daar toen aangenomen.
Samen met
Harry en
Ruud Schellekens zijn
er nog veel
veranderingen doorgevoerd. In de
plaats van
de oude winkel kwam er
een heel
nieuw winkelpand inclusief werkplaats achter. Het
voorpand dient nu voor opslag.
Toen ik ongeveer twaalf jaar onder Ruud Schellekens had gewerkt vroeg Ruud of ik interesse had
om alles van hem over te nemen. De reden was
dat hij zijn passie wilde proberen waar te maken,
zijn hart lag meer bij de muziek dan bij de fietsen,
en hij had toen nog de leeftijd om iets anders te
gaan doen. Inmiddels zijn we tien jaar verder en is
het Ruud gelukt om van zijn passie zijn beroep te
maken. Hij heeft het Fietsorkest opgericht en Ruud
heeft zelf een zespersoons tandem gemaakt waar
zijn orkest op zit. Hij treedt in heel Europa op met
zijn fietsorkest.

Waar hij zeer succesvol in is, is zijn grote betrokkenheid bij de zaak, als het even kan komt hij nog
vaak langs voor een praatje en om de krant te lezen, want ja; onze zaak was toch ooit zijn levenswerk en veel eerder dat van zijn vader en opa.
Harry Schellekens heeft nog 8 jaar hier bij ons gewerkt maar toen hij 80 jaar werd vond hij het welletjes. Hij is nu aan het genieten van zijn welverdiende pensioen.
Maar om verder te gaan met mijn verhaal.
Ik heb destijds niet lang na hoeven te denken over
de kans die ik kreeg. Omdat Ruud Schellekens
Tweewieler Specialist al 75 jaar een begrip was en
is in Tongelre hebben wij toen besloten om de
naam te behouden. Op 1 januari 2002 zijn wij van
start gegaan. Ik heb nooit spijt gehad van deze
keuze, het is hard werken maar wel heel leuk en
gevarieerd.
Ons team
Ons team bestaat nu uit een fietsmonteur, bromfietsmonteur, chauffeur, 2 parttimers en natuurlijk
mijn vrouw en ikzelf.
We zijn vooral gespecialiseerd in:
-Gazelle fietsen
-Flyer Elektrische
fietsen
-Dutch ID Elektrische fietsen
-Vespa Scooters
-Piaggo Scooters
-Peugeot Scooters
en verder veel accessoires die met
fiets en bromfiets
te maken hebben.
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De veranderende markt
De markt van fietsen is in de loop der jaren wel
erg veranderd. Vroeger waren elektrische fietsen
vooral voor de oudere mensen. Tegenwoordig is
het voor bijna alle leeftijden: “voor elk wat wils”.
Zoals bijvoorbeeld de mamafietsen met voor en
achter een kinderzitje, zijn nu ook te koop als
elektrische fietsen. Gemak dient de mens!!

MD-CAFÉ EINDHOVEN
Dinsdag 26 juni is er weer het maandelijkse MD Café in Ontmoetingscentrum het “Struikske” , Struyckenstraat 10, 5652 GM in Eindhoven voor mensen
met de oogaandoening macula degeneratie. Ook familie en vrienden zijn welkom. In het Café kan men
met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorgeven alsook ervaringen uitwisselen.
Wilt u ook eens een kijkje komen nemen in ons MDcafé, maar woont u niet in Eindhoven? Ook dan bent
u van harte welkom met uw partner of begeleider. U
hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Deze middag willen wij weer gebruiken om bij te
praten en met elkaar informatie uit te wisselen. We
zouden het ook fijn vinden om van u te horen welke
onderwerpen u het komende seizoen eens belicht wilt
zien.

Mijn hobby’s
In mijn vrije tijd ben ik graag thuis. Verder ben ik
ook veel te vinden bij Splendid sportschool aan de
Tongelresestraat om mijn conditie op peil te houden. Sinds kort ben ik ook aan het wielrennen geslagen wat erg leuk is. 3 Juni jl. heb ik met een
groep de 22e editie van De ronde van het Eindhovens Dagblad 2012 gereden. Dat was ongeveer
100 km.

We zullen deze middag ook afscheid nemen van Petra van der Putten. Zij heeft zich vele jaren ingezet
voor het MD-café, maar gaat nu stoppen met al haar
taken binnen het café.
Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur (behalve de maanden juli, augustus en december). Zaal open vanaf 13.30 uur.
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel: 040 2520650.

Dus ja in mijn vrije tijd ben ik ook nog met fietsen
bezig wat me zeer goed bevalt. Verder ben ik ook
een fanatieke supporter van PSV en ben bij alle
thuiswedstrijden die gespeeld worden aanwezig.
Ik vond het leuk dat ik iets mocht schrijven en
geef de wisselpen graag door aan John van
Hout.

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

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

Oproep aan familieleden van bewoners van De Landrijt, Berckelhof en
andere tehuizen
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen
om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt
aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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Door Kees van Grevenbroek
Groot gebracht door een ander
Hij is weer te horen in het buitengebied van Tongelre.
Het is geen klok die ergens hangt en van slag is. Nee,
het is de koekoek. Een vogel die zijn eigen naam behoorlijk goed weet uit te spreken. In de Bogten tegen
het Eckartse bos, de Loovelden en in de Zeggen zijn er
verschillende te horen. Zelfs in het Wasvengebied was
hij even gespot. Het is een vogel waarvan het uiterlijk
van zijn verenkleed in een vluchtige blik lijkt op die van
een sperwer. Dat zij een ei legt in het nest van een kleine zangvogel is U allen wel bekend. Het is wel zo, als het
jong van de koekoek grootgebracht wordt door een heggenmus, zal dat jong, als het een vrouwtje is, later ook
haar ei bij een heggenmus leggen. Dat geldt dan ook
bijvoorbeeld als een koekoek bij een rietzanger haar ei
legt, dan zullen de nakomelingen van de koekoek ook bij
rietzangers worden grootgebracht.
Juffrouw Ooievaar
Met regelmaat is er in de Urkhovense Zeggen een ooievaar te zien. Hij of zij foerageert daar in de natte weides
en is op zoek naar kikkers en ander eetbaars. Waarschijnlijk is de ooievaar afkomstig van Dierenrijk in Nuenen.
Een varken in de Zeggen?
In de Zeggen, diep in het moerasgedeelte heb ik vorige
maand de schreeuw gehoord van een varken. Het leek of
het geslacht werd. Maar niets is minder waar. Het blijkt
de roep te zijn van een waterral. Een vogel die zijn hele
leven, als een soort kluizenaar, verborgen leeft in het
riet en moerasland. De waterral hoort bij de familie van
de Rallen, waar ook waterhoentjes en meerkoeten lid
van zijn. De kop, borst en onderzijde van de waterral
zijn donkergrijs van
kleur. De bovenzijde
is bruin met een
donkere
tekening.
Aan het achterste
deel heeft hij zwartwitte flanken. De
waterral is voorzien
van een lange rode
snavel.
Eindelijk weer steenuiltjes
In het Wasvengebied zijn in februari 2 jonge bosuilen
uitgevlogen. Tegen het Eckartse bos zaten er 3 jongen
begin mei te roepen naar hun ouders. Het broedsel in de
Zeggen, vlakbij Coll is helaas mislukt. Daar waren de 5
eieren koud. Eind april hadden dit al grote jongen moeten zijn. Waarschijnlijk is dan een van de ouders gesneuveld. Volgend jaar biedt dit gebied weer een nieuwe
kans. Jonge kerkuiltjes zijn er ook weer in Tongelre en
sinds dit jaar is er weer een paartje steenuiltjes Dat is
dan weer goed nieuws, want met de steenuiltjes ging het
helemaal niet zo goed, zelfs niet in onze buurgemeente
Nuenen. Laten we hopen dat onze Tongelrese steenuiltjes de kroost groot krijgen.
En dan de vos
22 Mei hoorde ik hem blaffen en keffen. Het was 23.00
uur. En bedacht: laat ik eens een soort kreet horen van

een dier in nood, om zo de vos te lokken. Het resultaat
was dat binnen 20 seconden de vos op 15 meter van me
afstond. Het was een jonkie en toen hij merkte dat hij in
de maling was genomen was hij zo weer weg. Maar het
is me toch mooi twee keer gelukt in dezelfde week.
Bunzing
Alarmgeroep van
een haan, ekster
een merel en
wat mezen. Is
het een kat die
verjaagd
moet
worden? Planten
bewegen.
Er kruipt jagend
geen kat, maar
een bunzing uit
het struikgewas. Wat is ie mooi. Een prachtige lange
slanke rover. Hij kroop onder een bos afgeknipt pampagras op zoek naar muizen of amfibieën. Mij heeft hij niet
gezien of geroken, dus ik kon er even mooi van genieten. Zo zijn er tal van waarnemingen die je zelf kan beleven. Het is een kwestie van kijken en luisteren in die
spannende Tongelrese natuur. Je hebt zo een aantal van
die mooie natuurmomenten. Op www.wasven.nl staan
bij de natuurwerkgroep meer bijzondere natuurmomenten.
Een fijne zomer. Let vooral eens op de vlinders.

21 juni organiseert PuntExtra een workshop ‘Bah,
vies!’. Voor ouders met een kritische eter aan tafel.
De bijeenkomst is van 19.30 – 21.30 uur in het gebouw van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 11 in
Eindhoven.
Een slechte eter roept bij zijn ouders al gauw ongerustheid op en vaak ook ergernis. Begrijpelijk,
want om te groeien en gezond te blijven is het belangrijk dat kinderen goed en gezond eten. Ouders
kunnen hun kind écht helpen bij de smaakontwikkeling en hebben zeker invloed op het eetgedrag
van hun kind. De vraag is wellicht: hoe pak je dit
op een slimme manier aan? Wat te doen met het
niet eten van groenten, fruit? Of wat te doen met
snoep & junkfood? Hoe belangrijk is ontbijten eigenlijk? Wilt u meer weten over gezonde voeding
voor kinderen of advies over hoe om te gaan met
eenzijdige, opstandige etertjes? In de workshop
volop aandacht voor een gezonde basis en het gezellig eten met je gezin. Een diëtist van ZuidZorg
begeleidt de bijeenkomst.
Voor meer informatie en aanmelden kijkt u op
www.puntextra.nl of neemt u contact op met het
Adviescentrum van PuntExtra op (040) 2308545.
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Scouts van Scouting Doornakkers winnen
de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW)!
Tijdens de afgelopen weken hebben de Gidsen en Verkenners hard geoefend, veel geknutseld en veel overlegd
om zo hoog mogelijk in het klassement te eindigen tijdens
de RSW op 11, 12 en 13 mei wat volledig in het thema
stond van “Game Over”.
Tuintip van juni: Tuinongemakken
Door Jeroen Soontiëns
In een tuin met een goede grondstructuur zal een plant
zich zonder problemen kunnen ontwikkelen. De kans op
ziekten en plagen is dan klein. Toch kan het gebeuren dat
een plant aangetast wordt door een insect of schimmel.
In juni is de kans hierop het grootst. Hieronder vindt u
enkele van de meest voorkomende plantenziekten en wat
u hiertegen kunt doen.
Beukenbladluis
Deze luis komt veel voor in beukenhagen en leidt tot misvormde bladeren en scheuten. De luizen zorgen voor een
plakkerige afscheiding, waarop de roetdauwschimmel zich
kan vestigen. Hierdoor krijgt het blad een zwarte aanslag.
U kunt de beukenbladluis bestrijden met Spruzit-R door
de planten regelmatig te bespuiten.
Buxusschimmel
De laatste jaren neemt de aantasting van buxus door
buxusschimmel steeds grotere vormen aan. Door deze
ziekte worden plekken in de plant bruin, doordat het blad
en de twijgen afsterven. Dit jaar is er een nieuw middel
voor dit probleem, Topbuxus genaamd. Dit middel wordt
op het blad gespoten als bladbemesting en is daarnaast
een goede oplossing om de buxusschimmel te bestrijden.
Bladmisvorming door galmijten
Galmijten zijn microscopisch kleine diertjes die blaarvormige vlekken veroorzaken op de bovenkant van het blad.
Aan de onderkant ziet u vaak een viltachtige laag op deze
plekken. Veel voorkomend is de druivenviltmijt. De plant
wordt door deze aantasting niet erg gehinderd, maar het
is geen fraai gezicht. Wilt u de galmijten bestrijden, dan
doet u dat het beste met Microsulpho spuitzwavel.
Bladziekten in rozen
Rozen zijn bij vochtig en warm weer gevoelig voor bladziekten als sterroetdauw, meeldauw en roest. U doet er
goed aan deze schimmelziekten te bestrijden, omdat de
groei van de plant hierdoor ernstig wordt beperkt. Gebruik hiervoor Rosacur, dat werkzaam is tegen al deze
ziekten.

Het lieveheersbeestje is
een natuurlijke bestrijder van de bladluis

Afgelopen vrijdag 11 mei was het zover. Met 2 volle aanhangers vertrokken onze meiden en jongens vol energie
en moed naar het RSW terrein, gelegen op de Papenvoorste heide tussen Nuenen en Stiphout. Daar streden
29 teams van 12 verschillende scouting groepen uit de
regio Eindhoven om de eerste plaats en een “ticket” naar
de Landelijke Scouting Wedstrijden (LSW) in Baarn. Eenmaal op het terrein aangekomen en begroet te zijn door
Super Mario kon de strijd beginnen. Gedurende dit weekend vol activiteiten werden de deelnemende teams beoordeeld op allerlei gebieden, zoals de opbouw van het
kampterrein, het lopen van een hike en het bereiden van
een warme maaltijd.
Tijdens de officiële opening werd al snel duidelijk dat men
het gehele weekend samen met de “Avatars Princess D
en Cool A” in de game wereld door zouden brengen. Zo
ook tijdens het avondspel waarin ze in de wereld van Harry Potter waren beland.
Op zaterdag 12 mei in de vroege ochtend, terwijl de meeste mensen nog sliepen, stonden onze gidsen en verkenners al klaar om aan de slag te gaan met het opbouwen
van de keuken en het aankleden van het kampement. Een
paar uur later stond de keuken en was alles tot in detail
aangekleed! ‘s Middags stond de hike nog op het programma, het koken van een overheerlijke stamppot en
een avontuurlijk avondspel.
Zondag 13 mei, de dag van; nog 1 ochtendspel, alles weer
afbreken, opruimen en de aanhanger inladen. Maar vooral
de dag van de uitslag! Na de thema afsluiting en een super gaaf RSW lied, was het zover… De spanning was om
te snijden... En daar was het verlossende woord. Als 1e
en 2e geëindigd: de Gidsen en Verkenners van Scouting
Doornakkers!
De landelijke scoutingwedstrijden hebben tijdens het Pinksterweekend te Baarn plaatsgevonden. We zijn benieuwd
hoe hoog de scouts daar geëindigd zijn.
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Centraal pastoraal centrum Sint Joris
Bereikbaarheid nieuwe parochie Sint Joris

St. Jorislaan 51
5614 AA Eindhoven
Tel: 211 04 67
E-mail: info@parochiesintjoris.nl
www.parochiesintjoris.nl

Kerkwijkcentrum Tongelre
Molijnstraat 5  5642 LV Eindhoven
T 2811324  F 7872603
Kerkwijkcentrum is geopend op maandag,
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00 uur:
spreekuur Willem Brok
http://www.parochietongelre.nl/
parochietongelre@onsneteindhoven.nl

tegelzetter en de vloerbedekker moeten nog aan de slag
en dan kan het verder ingericht worden: er komt een bureau voor Willem Brok, het “secretariaat” en een grote ontmoetingsruimte met keuken. De bovenverdieping is al verhuurd. U hoort zo spoedig mogelijk wanneer alles klaar is
en de verhuizing vanuit de Molijnstraat zal plaatsvinden.
Het is (net als nu de Molijnstraat) op vaste dagen open
voor U. Op maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00 tot
12.00 uur. In de zomervakantie blijft het centrum gewoon
open. Niet alleen verschillende werkgroepen zullen er hun
onderdak vinden maar ook gasten als het bestuur van het
Calixtuskerkhof zullen er vergaderen.

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena een
eigen onderkomen in Woensel, namelijk het voormalige Paulus kerkwijkcentrum aan de Boschdijk.

Eucharistievieringen
Zaterdag 19.00 uur

Joris en Pius X

Zaterdag 19.00 uur
(1e en 3e zaterdag van Berckelhof
de maand)

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van
Schrift en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.

Zondag 09.30 uur

Theresia, H. Hart,
Gerarduskerk, Martinus

Zondag 11.00 uur

Trudo, Lambertus, Catharina,
Joris

Zondag 18.00 uur

Joris

Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen geen diensten.

Er wordt een gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomst in de
nieuwe parochie gehouden op zaterdagmiddag 23 juni om
14.00 uur in en rond het pastoraal centrum aan de Jorislaan.

Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 024-6221470 of 06-49630170.

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

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
Kerkwijkcentrum Tongelre
Het nieuwe pastoraal centrum van Tongelre (pal naast de
Martinuskerk) is opgeleverd. De schilder, de stratenmaker,

Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00
uur in de dependance van het Oude Raadhuis,
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent
van harte welkom!
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur


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


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


Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur.
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.


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


Woensdagmiddag
Kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.


Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Bijna voor niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.


Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijkheid te kaarten of een ander spel te doen.


Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een
overheidsinstantie,
energieleverancier, of
andere brieven of formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege een taalprobleem of
vanwege de ambtelijke
taal die gebruikt wordt.
Wij zijn er dan om u
daarmee te helpen. Wij leggen u uit wat er in de
brief staat en indien nodig kunnen we samen actie
ondernemen. Uw privacy staat hierbij centraal. De
wijkbrigadier van de politie is ook aanwezig voor
al uw vragen.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis waar
u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 13.1514.45 uur.
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Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 uur.
Entree € 1,00


Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.


Elke dag voor- en namiddag
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.


Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!
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TONGELRESE AVONDWAND
DE
ELVIERDAAGSE.
N I K S B I J Z ON D E R S ?
Van 21 tot en met 24 mei vond in Tongelre voor de
16e keer de avondwandelvierdaagse plaats. Er waren
weer mooie wandelingen uitgezet, er waren ruim vijfhonderd lopers die gezamenlijk bijna vierhonderd
medailles verdiend hadden en harmonie De Eendracht zorgde weer voor een feestelijke afsluiting.
Alle deelnemers liepen de laatste avond een ereronde
rond ‘t Hofke achter De Eendracht die bij het Raadhuis nog een serenade gaf.

artdal liepen en gebruik maakten van de brug tussen
de Bogten en Eckartdal welke speciaal voor deze gelegenheid was geopend. Voor de meeste wandelaars
was het de eerste keer dat ze op het terrein van Eckartdal waren en via de brug de Dommel overstaken.

Toch waren er deze keer enkele bijzonderheden te
melden. Op woensdagavond moesten de wandelingen
vroegtijdig worden gestaakt vanwege een hevig onweer. Dankzij een goed functionerend team van verkeersbrigadiers verliep het voortijdig stoppen probleemloos.

De wandelaars keken hun ogen uit in de prachtige
kasteeltuin en het omliggende natuurgebied. De naam
van de brug is Hooge brug of Eckartse brug. De brug
diende oorspronkelijk in oorlogstijd als vluchtmogelijkheid van de Eckartse bevolking naar het kasteel
Beauregard. De brug is inmiddels vervangen door een
stalen brug. Wat veel van onze lezers blijkbaar niet

De tweede bijzonderheid was dat de ouderraden van
de Tongelrese basisscholen gezamenlijk voor versnaperingen zorgden op gezellig ingerichte rustpunten.
Elke avond was er voor alle deelnemers op twee rustplaatsen een versnapering waardoor deze plaatsen in
gezellige ontmoetingsplaatsen veranderden.
De derde bijzonderheid was dat de laatste avond de
7,5 de 10 en de 12,5 km over het terrein van EckWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 12

weten is dat het terrein van Eckartdal vrij toegankelijk is voor het maken van een prachtige wandeling
of om in de herberg wat te eten of te drinken. Zo’n
wandeling met een bezoek aan de herberg kunnen
wij van harte bij u aanbevelen.

Iwan Olsen is het kneusje van de klas. Hij is niet sterk,
kan niet goed lezen, is niet goed in gymmen en wordt
daardoor veel geplaagd door jongens van de klas. Op
de koop toe geeft zijn vader hem de scheldnaam
“Pudding Tarzan”. Tot de dag dat hij een heks tegenkomt en een wens mag doen. Wat zal die wens zijn?

Al met al was de laatste Tongelrese avondwandelvierdaagse toch iets bijzonders!!

Dit wagenspel gaat over pesten en hoe losers winners
worden, op z'n minst in hun dromen. Gelukkig loopt
het allemaal goed af en wordt Iwan een held.
Het Ariëns Toneel trekt dit jaar voor de 49e keer met
het inmiddels 65-jarige wagenspel door de wijken van
Eindhoven.
In de week van 25 – 29 juni kunt u elke avond 3 x
genieten van een voorstelling van een klein half uur.
Dit jaar naast spel en dans, ook veel blaasmuziek en
slagwerk. Verschillende muziekgezelschappen uit Eindhoven hebben gehoor gegeven aan de oproep van het
Ariëns Toneel om een bijdrage te leveren aan dit wagenspel.
De regie van het wagenspel is in vertrouwde handen
van Anemoon Langenhoff, die het gelijknamige boek
van Ole Lund Kirkegaard heeft bewerkt tot een vrolijk
samenspel. Tien spelers van het Ariëns Toneel en verschillende muziekgezelschappen nodigen u uit voor dit
vrolijke zomeravondspektakel. De toegang is gratis,
maar giften zijn welkom.
Het optreden in Tongelre is op woensdag 27 juni
om 19.00 uur in het park bij ‘t Karregat. Kijk op
de website voor de andere locaties, speeltijden en optredende muziekgezelschappen: www.arienstoneel.nl
Regie: Anemoon Langenhoff
Spelers: Jan De Becker, Toon Bosmans, Saskia Domenie, Joan de Laat, Nelleke van de Langenberg, Nellie
Meulemans, Carina Oosting, Janneke Pastoors, Ties
van Raak, Emil Talen
Choreografie: Carmen Huijnen en Janneke Pastoors
Decorontwerp: Tilly Mrofcynski
Decorbouw: Emil Talen
Stemcoach: Tessa van Beek
Met medewerking van: meerdere muziekgezelschappen uit Eindhoven, zoals Phileutonia, Gracia,
Woensels Muziekcorps.
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NXT GENERATION TEAM IN FLORIDA
De volgende 2 dagen hadden we tijd om ons te
acclimatiseren aan de heerlijke temperatuur van
30 graden en het tijdsverschil. In Florida is het 6
uur vroeger dan in Nederland. Deze 2 dagen werden divers ingevuld. Teamlid Tristan bezocht samen met zijn moeder de Disney parken. Teamleden Annemoon en Nine gingen met hun familie
naar Kennedy Space Centre en de overige teamleden vermaakten zich aan het strand en in de shopping malls.

Op maandag 30 april was het dan eindelijk zover.
Het NXT generation team van Stichting
Groendomein Wasven vertrok met haar supporters naar Florida om deel te gaan nemen aan het
Wereldtoernooi van de FIRST® LEGO® League
(FLL®),’ Robots in Paradise ‘.

Uitgezwaaid door familieleden vertrok de bus vanaf de Wasvenboerderij naar Schiphol voor de
vlucht naar Orlando. De reis was lang en vermoeiend, maar verliep gelukkig zonder vertragingen of
andere problemen. Na aankomst in het appartementen complex, moesten er nog boodschappen
gedaan worden en werd er een snelle maaltijd genuttigd bij één van de vele fastfoodketens.

Op donderdag 3 mei begon het echte werk. Om 10
uur ’s ochtends verzamelde het team zich rond
het zwembad om nog even alle punten door te
lopen en de Engelse presentatie te oefenen.

Gelukkig zaten alle teksten er nog goed in en mede dankzij de tropische omgeving was de teamspirit optimaal. ’s Middags vertrokken we met alle
supporters naar het Lake Mirror Complex in
Lakeland voor het Paradise gala en de red carpet
entrance. Toegezongen door onze supporters werd
ons team aangekondigd en mochten we over de
rode loper onze entree maken. Aansluitend vond
er een feestavond plaats waar ons team de stemming er goed in bracht, al zingend en swinged
barstte het oranje virus los. De kinderen sloten
vriendschappen met teams vanuit de hele wereld.
Dit beloofde wat voor de komende dagen.
De volgende dag moesten we heel erg vroeg opstaan, want om 5.45 uur vertrokken we naar de All
Saint Academy in Winterhaven, de plek waar de
wedstrijden plaats zouden vinden. Op deze dag
moesten we eerst onze pit inrichten. Dankzij ons
vriendenteam de Hammerheads uit Florida werd
deze prachtig. Zij zorgden voor een party tent,
lampjes en supergrote ballonnen met ons teamnummer erop. Na de openingsceremonie volgden
voor ons de jurybeoordelingen en 2 robotrondes.
Onze presentatie over de NXT Smart Folie verliep
erg goed. De jury was erg onder de indruk van onze folie met kopermoleculen en nomineerde ons
voor de Innovative Solution Award. Helaas hadden
we pech bij de techniekpresentatie. Onze robot
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had waarschijnlijk moeite met de warme temperatuur, want hij was ineens kapot. We moesten hierdoor improviseren bij de techniekjurering. Gelukkig hadden we daarna even tijd om het computerblok van de robot te vervangen, zodat we wel mee
konden doen aan de robotrondes.

Na de prijsuitreiking kon iedereen op eigen gelegenheid Legoland bekijken. De kinderen namen
afscheid van de gemaakte vrienden en wisselden
e-mail, facebook en twitter adressen uit. In de
middag vertrok het grootste gedeelte van onze
groep om een airboat tour te gaan maken over de
Everglades van Florida. Een prachtig natuurgebied,
waar diversen alligators gespot en zelfs vastgehouden werden. De dag werd afgesloten met een
gezamenlijk etentje. Helaas moesten we hierna de
koffers gaan pakken, want de volgende dag namen
we afscheid van het heerlijke, warme Florida om
terug te vliegen naar ons koude kikkerlandje.
Wilt u meer lezen over onze avonturen en ervaringen in Florida, kijk dan op onze website
www.wasven.nl/nxtgeneration. Hier kunt u alle
nieuwsbrieven lezen die we tijdens ons verblijf in
Florida hebben geschreven.

De volgende dag stonden er nog 3 robotrondes op
het programma en wisten we onze hoogste score
van het seizoen te halen. Deze score was uiteindelijk goed voor een 15e plek en daar zijn we heel
trots op, want er deden 64 teams mee.

Wij willen iedereen die de deelname aan dit fantastische toernooi mogelijk heeft gemaakt nogmaals
heel erg bedanken en wij hopen dat u ons ook in
het volgende seizoen wilt blijven ondersteunen. Dit
seizoen staat in het teken van ouderen: Senior
Solutions

Op de laatste dag van het toernooi vond de prijsuitreiking plaats in het net geopende Legoland.
Vol enthousiasme werden alle teams hier ontvangen en naar een speciaal gereserveerd gedeelte
van het park gebracht. De prijsuitreiking ging op
zijn Floridiaans, weinig officiële toespraken, een
swingende presentator en een zinderende temperatuur. Helaas vielen wij niet in de prijzen,
maar dat was ook niet ons doel. Wij wilden van de
kinderen een hecht team maken en ze laten zien
dat het niet gaat om de prijzen die je wint, maar
om de ervaringen die je samen deelt en het plezier wat je daaraan beleeft. Hierin zijn we zeker
geslaagd, het team verdiende maar liefst meer dan
700 inspiration sticks. Dit is een gekleurd stokje
die je tijdens het toernooi kreeg als je een positieve uitstraling liet zien op allerlei gebieden. Dit was
goed voor een 2e plek op dit onderdeel.

Kunnen FIRST® LEGO® League (FLL®) teams de
kwaliteit van leven van ouderen verbeteren door
hen te helpen om onafhankelijk, betrokken en actief in de gemeenschap te blijven? In de 2012 Senior Solutions™ Challenge zullen meer dan 200.000
jongeren, van 9 tot 15 jaar uit meer dan 60 landen, onderzoek doen naar ouder worden en hoe dit
iemands vermogen beïnvloed om zijn of haar levensstijl te behouden. De deelnemers kijken bijvoorbeeld naar mobiliteit, communicatiemiddelen
en manieren om fit te blijven. De teams doen onderzoek naar obstakels en komen met oplossingen
om de kwaliteit van het leven van ouderen te verbeteren. De teams zullen ook een autonome robot
bouwen, testen en programmeren om een set van
missies op te lossen, gebruikmakend van LEGO
MINDSTORMS®. Gedurende het hele project zullen
de teams werken volgens de Core Values van de
FLL.
Tijd voor vakantie heeft NXT generation dus niet,
want ook deze uitdaging gaan zij weer graag aan.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Geslaagd festijn Jeugdtoernooi bij
Sint Martinus Gilde Tongelre
Op 13 mei 2012 had het gilde van Sint Martinus de
eer om het jeugdtoernooi Kring Kempenland te mogen organiseren. Ondanks dat het op deze dag Moederdag was, hadden 38 gildebroeders en -zusters
zich ingeschreven op deze dag. De weergoden waren
ons gunstig gezind want het werd een stralende dag.
Deze dag wordt eenmaal per jaar georganiseerd zodat de jongste gildebroeders en gildezusters kunnen
laten zien wat ze met een trom, bazuin of vlag kunnen presteren, zowel individueel als in groepsverband.

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519.
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene
waarnaar u op zoek bent!
Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon:
040-7877780 of 06-30585801.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon:
040-2518297 of 06-48690224.
Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.
Isabelle van Roon (1994), Tongelre. Telefoon: 0402444519 of 06-46322086. Ik doe de havo op het pleincollege Eckart en zou het erg leuk vinden om in mijn vrije
tijd op uw kinderen te passen! Ook heb ik wat ervaring.

DE IMPOSANTE RODE BEUKEN
door Frits van Geffen
"Als je vlug bent kun je ze nog zien zo, de prachtige imposante rode beuken op het Martinuskerkhof.

Ook werden er nog andere activiteiten georganiseerd
zodat er voor iedereen wat te doen was. De deelnemers en hun fans waren vanaf 12:00 uur welkom op
het gilde terrein van Sint Martinus in de Bochten. De
gildebroeders en -zusters van Sint Martinus hadden
er alles aan gedaan om dit op tijd in orde te maken,
want men was volop bezig met een verbouwing van
het onderkomen. Gelukkig kon men van de faciliteiten gebruik maken die men nodig had. Om 13:00
uur werd het vertrek gegeven voor de optocht met
aansluitend de massale opmars. Dit was een lust om
te zien. Al die gespannen gezichtjes van de deelnemers. Na het welkomstwoord door Locoburgemeester
mevrouw Lenie Scholten, Henk van de Nobelen namens het Sint Martinus Gilde en Jan Schrurs voorzitter van Kring Kempenland werd de Jeugdgildedag
geopend. De organisatie zat zo goed en strak in elkaar dat al om ± 17:00 uur de uitslagen bekend waren. De winnaars in alle disciplines kregen uiteraard
een zilveren schild voor de geleverde prestatie. Ook
kregen alle deelnemers nog een leuk aandenken in
de vorm van een speldje van Sint Martinus. Zo hebben de gildebroeders en gildezusters van het Sint
Martinus Gilde Tongelre weer gepromoot. Men was
trots dit te hebben mogen organiseren.

Als straks de bouw van de nieuwe school gevorderd is verdwijnt dit beeld voor altijd achter de
muren.”
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Summerfun & Sportweek
Genneper Parken
IEDEREEN DOET MEE
Sporten is gezond en leuk. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan meedoen. Dat
kost meestal geld. Denk aan sportkleding of lid
worden van een sportclub. Als dat geld er niet
is, hebben we een paar goede tips.
Zo is er de reductieregeling. Dat is een moeilijk woord voor extra geld voor mensen die niet
veel te besteden hebben. Bijvoorbeeld om hun
kinderen te laten sporten tijdens onze naschoolse activiteiten. Die regeling kan worden aangevraagd via de gemeente Eindhoven. Telefoon:
(040) 238 6000 op werkdagen van 8.30 –
17.00. Ook op de website www.eindhoven.nl is
daarover meer te vinden.
Dan is er nog het Jeugdsportfonds en stichting Leergeld. Ze betalen de kosten voor het
lid worden van een club en eventueel sportkleding tot € 225,-. Het meedoen aan naschoolse
activiteiten vanuit Sportformule kan voor maximaal 1 jaar ook onder het Jeugdsportfonds vallen. Meer informatie vind je op
www.jeugdsportfonds.nl of neem contact op
met iemand van het beweegteam in jouw wijk
die je verder kan helpen.
KLEUTERSPORTFESTIJN
Wie Kleuters van 4 t/m 6 jaar.
Wat Een geweldige ochtend vol sportactiviteiten.
Waar
• Dinsdag 7 augustus 2012 Genneper Parken.
Kinderen brengen tussen 9.15-9.30 uur en
ophalen tussen 12.15-12.30 uur.
• Woensdag 8 augustus 2012 Sporthal de Vijfkamp, Vijfkamplaan 5 te Eindhoven. Brengen
tussen 9.00-9.15 uur en ophalen om 12.00
uur.
Kosten € 2,50 voor de gehele activiteit.
Inschrijven Stuur een email voor 30 juni 2012
naar sportformulekleuters@eindhoven.nl
met de volgende gegevens: voor– en achternaam van het kind, geslacht, geboortedatum,
telefoonnummer en basisschool.
Na inschrijving ontvangt u een coupon die u op
de dag zelf bij de kassa kunt inleveren en daar
kunt u tevens € 2,50 betalen voor deelname.
BEACHVOLLEYBAL (KBSS)
Altijd al eens op het strand willen sporten?
Doe mee en ervaar hoe cool het is om een sport
op zand te beoefenen. Beachvolleybal Eindhoven biedt kinderen van alle basisscholen in

Eindhoven de mogelijkheid om
kennis te maken met beachvolleybal. Kom op
een van onderstaande data vrijblijvend kijken of
natuurlijk (nog leuker) meedoen! Na de training
(en) kun je beslissen of je vaker mee wilt trainen.
KBSS (kadijk beachvolleybal start systeem) toernooien
Op de toernooien spelen we op verschillende
niveaus, waarbij iedereen dus mee kan doen!
Voorafgaande aan het toernooi zal er een clinic
KBSS worden gegeven zodat iedereen mee kan
doen.
Waar: Beachvolley Eindhoven, Marathonloop 5
-7 te Eindhoven, in de beachbak.
Wanneer: 30 juni en 12 augustus 2012
Kosten: 3 euro p.p.
Meer info: download het inschrijfformulier via
www.beachvolley-eindhoven.nl. Of mail voor
meer info naar s.luys@eindhoven.nl of kijk op
www.sportformule.nl
SUMMERFUN & SPORT
Maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus
Ook dit jaar kunnen jullie weer deelnemen aan
de Sportformule Summerfun & Sportweek op
Genneper Parken. Elke dag een heerlijk uitdagend programma vol Sport & Fun.
Om alvast een tipje van de sluier op te lichten:
Dag

Tijd

Sport/activiteit*

Maandag

8.30-15.30
uur

Boogschieten,
voetgolf, tafeltennis, turnen, korfbal

Dinsdag

8.45- 15.30
uur

Hockey, judo, basketbal, honkbal,
waterspektakel

Woensdag

8.45-12.30
uur

Scool on wheels,
midgetgolf, uni
hockey, MB

Donderdag

8.45- 15.30
uur

Vrijdag

8.45- 15.30
uur

Handbal, volleybal,
weerbaarheid, trefbal, voetbal
Toernooitjes en
spelmiddag

*onder voorbehoud van eventuele wijzigingen
en deelname op eigen risico
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Uitgebreid programma vindt u op:
www.sportformule.nl
Ben je tussen de 6 en 13 jaar dan is deze week
iets voor jou. Uiteraard word je tijdens het
sporten & fun in verschillende leeftijdsgroepen
ingedeeld zodat iedereen op zijn/haar niveau
kan sporten. Iedere dag vanaf 8.30 uur staat
er enthousiaste en deskundige leiding voor
jullie klaar. Moe maar voldaan kun je dan elke
dag om 15.30 uur opgehaald worden. Schrijf
je snel in want vol = vol!

SUMMERFUN & SPORT
Wie: Kinderen tussen de 6 en 13 jaar.
Wat: Een geweldige week vol uitdagende
sporten en activiteiten.

Waar: Genneper Parken, EMHC, Charles
Roels-laan 7, Eindhoven.
Wanneer: Maandag 6 augustus t/m vrijdag
10 augustus 2012.
Kosten: € 45,00 exclusief lunch (lunch zelf
mee brengen), € 57,50 inclusief lunch (wij
verzorgen de lunch voor uw kind).
Tijden: U kunt uw kind dagelijks brengen tussen 8.30 en 8.45 uur.
Inschrijven: Inschrijven kan tijdens de openingstijden aan de kassa van het Zwemcentrum de Tongelreep. U dient bij inschrijving
meteen te betalen.
Info: j.spoor@eindhoven.nl

Inschrijfformulier
Summerfun & Sportweek
Genneper Parken
Naam:
Adres:
Geb. datum:
Ik ga volgend jaar naar groep:
E-mail ouders:
Tel nr:
Zwemdiploma:

0A

0B

0C

Datum:

Handtekening ouder/verzorger:
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Toon Plasman: Al bijna 65 jaar dé krantenman van Tongelre

Hij kwam in 1950 van de lagere school en ging het
Eindhovens Dagblad bezorgen. Eerst in de binnenstad waar hij ongeveer 350 kranten bezorgde die
gedrukt werden op de hoek van de Kleine Berg en
de Keizersgracht. De bezorgers spaarden een
kwartje in de week voor het jaarlijkse busreisje.

Hij is 76 maar nog steeds gaat elke morgen om
3.00 uur in zijn appartement aan het Ambonplein
de wekker. Tussen 3.30 en 3.45 uur is hij in de
dependance van het Oude Raadhuis present om
het ED en de Telegraaf onder de bezorgers te verdelen. Toon Plasman kun je gerust dé krantenman
van Tongelre noemen. Net als zijn vader trouwens
die in 1946 als bezorger begon.

Als eerste krantenbezorger liep hij de Vierdaagse
in Nijmegen. In 1960 kreeg hij een baan op de
drukkerij van de krant die toen nog Oost Brabant
heette. In 1966 vertrok Toon naar de DAF waar hij
tot zijn pensioen werkte. Op tien jaar na, heeft
Toon vanaf zijn twaalfde bij de krant gewerkt.
“Inmiddels ben ik bijna 65 jaar in Tongelre bezig
met de krant, op wat voor manier dan ook.”

In gesprek met Toon Plasman
Door: Margreet Nielen

Vorig jaar waren Toon en zijn vrouw Riek (74) vijftig jaar getrouwd. Het zal niemand verbazen dat
de twee elkaar leerden kennen tijdens het bezorgen.

Foto: Toon op de fiets. Deze foto is tien jaar oud maar had
gisteren gemaakt kunnen zijn.

Toon werd op de Heezerweg geboren en verhuisde
op tweejarige leeftijd naar de Paul Krügerlaan. Als
twaalfjarig manneke moest Toon om 5.00 uur met
zijn vader mee naar het station om de Volkskrant
op te halen. Dan fietsten de twee naar Stratum om
de kranten te bezorgen. ‘Bestellen’ noemt Toon dat
nog steeds. Tussen de middag bracht hij kranten
rond in het toenmalige Zweeds dorp bij de Javalaan. “Er stonden honderd houten huizen en er waren 98 abonnees. Dat is nu wel anders.” Ook ’s
avonds was hij nog anderhalf uur in de weer.

Foto: trouwfoto van Toon en Riek 1961

“Als ik ’s morgens naar mijn werk ging en de voordeur van ons huis aan de Kempensebaan dichttrok,
fietste hij aan de overkant. Ik weet nog dat die
fiets zo piepte”, zegt Riek. “Die van Plasman ziet
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wel iets in jou”, zei mijn nicht die Toon kende. Ik
antwoordde dat hij er dan wel iets voor moest
doen.” En dat deed Toon. Ze gingen samen dansen
en van het een kwam het ander. “Als die fiets niet
zo piepte, was het misschien heel anders gelopen”,
zegt Riek. Het stel heeft één zoon en twee kleinkinderen. “Het heeft twaalf jaar geduurd voor Eric
geboren werd. Zo druk had hij het met de krant”,
zegt Riek met een brede lach. “Dat is maar een
grapje hoor”, grinnikt Toon.
Natuurlijk is er in de loop van de jaren veel veranderd. “Het bezorgen in Oud-Tongelre was vroeger
geen pretje. Vooral in de winter. De Bochten, Koudenhoven en Urkhoven hadden nog geen verharde
wegen. Alles was zand en er waren diepe karrensporen. Als die bevroren waren, was het bar en
boos en de Tongelresestraat had grote klinkers.
Daar hobbelde je met je fiets overheen.”
“In 1982 nam ik een bijbaantje als krantenverdeler. Vroeger waren er in Tongelre vijf bezorgers, nu
zijn het er 25.” Als er een te laat is, pakt Toon de
telefoon en soms gaat hij zelfs naar het huis van
een bezorger om hem wakker te maken. Ondanks
zijn leeftijd, valt hij regelmatig in. Elke ochtend
staat zijn fiets met de ouderwetse tassen aan het
stuur klaar voor gebruik. Toon kent elke wijk op
zijn duimpje en bezorgt vaak sneller dan de degene van wie de wijk is. “Vanaf 1987 ben ik gaan bijhouden hoeveel bezorgers er zijn geweest. Ik heb
er 295 de revue zien passeren.”
Als depothouder begon hij bij Nolte onder een klein
afdakje. “Als het regende dreven de kranten weg.
Later stonden we in een portiek van de Sint Jozefkerk. Er was geen verwarming en geen licht. Ik
deed alles met een zaklampje.” Daarna werd de
locatie van het verdeelpunt zijn eigen garage aan
de Locomotiefstraat en in 1998 vertrokken Toon en
de bezorgers naar het Oude Raadhuis. “Vergeleken
met het verleden was het daar geweldig.”
Er is veel veranderd. Opvallend genoeg noemt hij
de kleding als groot verschil. “Vroeger hadden we

niks, nu is er regenkleding en zijn er warme jassen. Ook de wegen en stoepen zijn veel beter. In
de begintijd bezorgden we overdag, want de krant
werd pas om 10.00 uur gedrukt. Nu zijn de kranten er rond 4.00 uur. Vroeger was bijna iedereen
abonnee, nu worden het er steeds minder. Maar
het werk is eigenlijk hetzelfde gebleven. We fietsen
nog steeds door de wijk en gooien kranten door de
brievenbus.”
Vroeger werd het werk alleen door mannen gedaan. Nu zijn er ook meisjes en vrouwen actief als
bezorger. “Maar een vrouw krijgt van mij geen wijk
die achteraf ligt. Dat durf ik niet aan. Er is nog
nooit iets naars gebeurd en dat wil ik zo houden.”
Er zijn gebeurtenissen die Toon nooit meer vergeet. “Ik kwam zo’n vijftien jaar geleden in de Van
Gorkumlaan en zag een voordeur openstaan. Er
stond een krat bier op de drempel. Ik belde de politie en die heeft de mensen wakker gemaakt. Wat
bleek: de mensen waren hun boodschappen naar
binnen aan het brengen toen de telefoon ging. De
vrouw zette de krat neer en liep naar binnen. Ze
vergaten dat de deur openstond en gingen naar
bed. De volgende dag hing er een envelop aan de
voordeur met tien gulden erin. Later sprak ik de
bewoner. ‘Potverdorie, wat heb je mij laten verschieten. Er stonden twee agenten met getrokken
revolver naast mijn bed’, zei hij.”
Ook herinnert hij zich nog dat hij vanuit het plantsoen aan de Tongelresestraat bij de Locomotiefstraat ’s morgens om 5.00 uur hulpgeroep hoorde.
“Er lag een man met zijn rollator naast het pad. Hij
was de avond ervoor gevallen en had de hele
nacht om hulp geroepen.”
Toen Toon na zijn pensioen wat meer tijd kreeg
voor hobby’s werd hij actief bij het stadshobbycentrum aan de Paul Krügerlaan. Hij leerde er boekbinden. Ieder jaar maakt hij voor ons wijkcentrum
een boekwerk van alle uitgaven van ’t Hofke. Vanwege zijn verdiensten voor het centrum ontving hij
vorig jaar de Vrijwilligerspenning van de gemeente
Eindhoven.
Toon Plasman denkt niet aan ophouden.
Als hij rond 6.00 uur thuiskomt, heeft
Riek zijn boterhammetje en een kopje
thee klaarstaan. Daarna gaat hij tot
9.30 uur naar bed. “Dan slaap ik het
beste. Dan heb ik geen angst meer om
me te verslapen. Dat gebeurt trouwens
zelden, hooguit twee keer per jaar.” Ik
vind het nog steeds leuk om te doen. Ik
ben graag onder de mensen. Zolang
mijn gezondheid het toelaat, ga ik
door.”
Foto: Toon tijdens de Vierdaagse (voorste rij midden)
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Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
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
Je tweede jeugd begint nu!
Veel mensen herinneren
zich de olympisch kampioen schaatsen Ard Schenk.
Ard is net als wij fysiotherapeut. In zijn boek geeft
hij tips om in 3 stappen
weer fit te zijn. Ook de
50plussers onder ons.

Korte fittest, die je zelf kunt uitvoeren:
∗ Meet eerst je hartslag 1 minuut in rust aan de
binnenkant van je pols. Ga vervolgens met je
voeten naast elkaar staan voor de onderste trede van de trap. Stap op en af de trede gedurende 3 minuten. Houd een rustig tempo aan.
Na deze 3 minuten neem je een minuut rust en
neem je weer je hartslag op. Als die ongeveer
op hetzelfde niveau ligt als voor de opstaptest
is je conditie in orde.
∗ Overgewicht meet je door de Body Mass Index
(BMI = gewicht in kilo’s gedeeld door je lengte
x je lengte in cm). Is deze tussen 20 en 25 dan
is hij normaal. Boven de 25 spreek je van overgewicht met een verhoogd risico voor je gezondheid.
∗ Wat ook van belang is, is je buikomvang: je
legt een centimeter over het smalste deel van
je middel(navel). Adem eerst rustig uit en meet
dan de omtrek van je buik. Is die bij mannen
minder dan 94 cm en bij vrouwen minder dan
80 cm dan is je vetpercentage prima. Als je
verantwoord wilt afvallen, neem dan contact
met een diëtist op.

∗

FIT:
• Foute voeding inruilen voor gezondere alternatieven
• Iedere dag in beweging blijven
• Trainen voor uithoudingsvermogen en kracht.
Het is belangrijk om voldoende te bewegen. De
risico’s van te weinig bewegen zijn: 3-5 jaar eerder overlijden, je wordt stram en stijf door een
natuurlijke afname van spiermassa. Afname van
spiermassa wordt vervangen door lichaamsvet,
wat je met minder spierkracht mee moet torsen.
Voordelen van bewegen zijn: langer genieten, betere uitstraling, gelukkiger en energieker, minder
kans op botbreuken en langer zelfstandig wonen.
Er zijn 2 normen waar je aan moet voldoen om fit
te zijn/blijven:

Minstens 5 tot 7 dagen per week een half uur
matig intensief bewegen (wandelen, fietstocht,
tuinieren)(de Nederlandse norm gezond bewegen)
3 maal per week 20 min intensief bewegen
waarbij je hartslag flink omhoog gaat en waarbij je dieper gaat ademhalen en zweten.
(sporten, omspitten van de tuin)(de fitnorm)
Slechts 18% van de 55-65 jarige voldoet hier
aan.

Maak een beweegagenda. Ga voor jezelf eens
na wat je op een dag allemaal hebt gedaan:
hoelang achtereen, hoever, doe ik genoeg op
een dag om fit te blijven. Veel dingen kun je
zelf in en rondom huis doen: Nederland in beweging, huishoudelijke karweitjes, tuinieren,
fietsen, de trap in de flat nemen, een bushalte
eerder uitstappen, naar de brievenbus lopen,
wandeling.
− als ik wandel sta ik dan altijd op hetzelfde
punt stil of kan ik dat punt verleggen,
− zoek een sport- of beweegmaatje en spreek
een vaste tijd af,
− heb je begeleiding nodig maak een afspraak
bij een sportschool.

Wil je een goede handleiding: lees het boek: “Je
tweede jeugd begint nu” van Ard Schenk en Edwin
van den Dungen.
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Inwoners van de gemeente Eindhoven willen graag
geven, maar wie haalt ‘t
op?

Recept van de maand juni/juli: garnalenschuitje
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
Veel mensen vieren deze zomer vakantie in eigen
land. Een aanrader, want je hoeft helemaal geen verre
reis te boeken om toch heerlijk Aziatisch te kunnen
eten.
Dicht bij huis vind je net zo
makkelijk de benodigde ingrediënten bij de toko. Eenvoudig maar overheerlijk is
het onderstaande recept,
waarvan je bij voorkeur samen met vrienden of familie
in je eigen achtertuin geniet.
Geef er lekker knapperige geroerbakte groenten uit
eigen moestuin (of vers van de markt) bij. Tegen dit
lekkere garnalenschuitje kan geen exotisch cruiseschip op!
Ingrediënten: (voor 20 schuitjes)
125 gr. roze garnalen
1 losgeklopt ei
1 theelepel maïzena
1 eetlepel droge sherry
½ eetlepel sojasaus
2 eetlepels roerbakolie
2 bosuitjes, in dunne ringetjes
verse gemberwortel (geraspt)
20 stukjes kroepoek (zelf bakken, bij de toko
verkrijgbaar)
• 1/3 bosje verse bieslook
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereidingswijze:
• De garnalen fijnhakken en in een kom mengen
met 2 eetlepels ei (de rest wordt niet gebruikt in
dit recept), de maïzena, sherry, sojasaus, zout en
peper naar smaak.
• Verhit in een wok de roerbakolie en bak de bosuitjes met de geraspte gember 2 minuten.
• Dan het garnalenmengsel er door scheppen en
onder voortdurend roeren 2 minuten bakken totdat het vocht is verdampt.
• Schep op elk stukje versgebakken kroepoek een
lepel van het garnalenmengsel.
• Leg ze op een schaal en bestrooi met de fijngehakte bieslook.
Smakelijk!
Tip van de maand: Tong verbrand! Doop de tong in een
eierdopje dat gevuld is met azijn.

De inwoners van de gemeente Eindhoven zijn gul
en geven graag tijdens de MS Collecteweek. Maar
wie wil dit geld ophalen? Met het huidige aantal
collectanten kan er niet bij alle voordeuren aangebeld worden.
Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten voor de MS Collecte. “Vorig jaar zijn er
44 collectanten langs de deuren gegaan, maar dat
is echt te weinig”, zegt Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. “Om bij alle 217120 inwoners
aan te bellen moeten er eigenlijk ruim 905 collectanten zijn”, vervolgt zij.
Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte is. Maar niets is minder waar: MS is een
zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de
zenuwen, het zogeheten myeline, wordt aangetast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de spieren moeilijker bereiken of zelfs helemaal niet. Bewegen kan daardoor steeds moeilijk
worden.
Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden
voorlichting, coaching én onderzoek. De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november. Wilt u
meer informatie? Neem contact op met Pamela
Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl, bel met 010591 98 39 of ga naar www.nationaalmsfonds.nl
Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom.

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
heeft haar website ww.steunpuntuitkeringen.nl vernieuwd en is vanaf nu ook te vinden op Facebook
en Google+. Zodoende hopen wij nog meer mensen
in de regio Eindhoven op de hoogte te brengen van
onze gratis diensten: het geven van informatie, hulp
en advies aan iedereen die te maken heeft met
ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.
Voor vragen:
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven
Kempensebaan 80
5613 JG Eindhoven
040-2455300 (ma. t/m do. 9.30-12.30 uur)
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-2819955
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten Wasven in de maanden juni en juli
De zomer is alweer begonnen en de vakantie komt
dichtbij. Daarvoor worden er nog leuke activiteiten
georganiseerd bij het Wasven. En voor een vakantie dichtbij huis kunnen we het Wasven ook aanraden: er is genoeg te doen!
Proef de zomer
Natuurthema-jeugd: Kom
mee op vijveronderzoek
Bakmiddag: Bella Italia!
Foto-expositie: Dicht-bij
de natuur
Natuurthema-jeugd: Wat
fladdert er rond het kasteel?

24 juni, 14.0016.00 uur
29 juni, 19.00 uur,
de Schop
11 juli, 13.30 uur,
Tussen de Molens
Opening 7 juli,14.00
uur, de Overloop

Verder kon men nog proeven van gerookte Brabantse meerval en biologisch oer-amberbier. En
een nieuwe culinaire trend: zelf worst maken! De
koks van de Gasterij vertelden de fijne kneepjes.
Het was weer volop genieten voor de vele bezoekers.
Proef de zomer: zondag 24 juni
Na het succes van vorig jaar kon een vervolg niet
uitblijven: Proef de zomer 2012 biedt wederom een
afwisselend programma van zomerse muziek en
zang. Het Tongelrese projectkoor ‘Werk in uitvoering’ o.l.v. Elise Colen brengt een afwisselend zonnig (meezing) programma. Daarnaast zingt het
vierstemmige Hasselbraamkoor uit Stratum o.l.v.
Philip Wintrip Jiddische en Oost-Europese liederen.

31 augustus, 19.00
uur, de Schop

Terugblik op Pure Food Event met Buffels!
Echte buffelmozzarella, maar dan uit Son en Breugel. Een prachtig voorbeeld van duurzaam eten:
een ingrediënt van vlakbij, biologisch en van het
seizoen. Tijdens het weekend van 12 en 13 mei
werd er bij het Groendomein Wasven ambachtelijk
en ‘lekker duurzaam' gekookt en geproefd.
Verschillende experts en ambachtslieden vertelden over hun
passie en vakmanschap. Zo waren
er proeverijen van
duurzame thee en
verse kruidenthee
uit de tuin van het
Wasven. Een barista uit België demonstreerde de
kunst van slow
coffee met koffie
uit de Wasvenbranderij.
Samen met de vlaaienspecialist uit Maastricht
maakten de bakkers brood en streekvlaaien van
het bijzondere oergraan spelt, gemalen in de Collse
watermolen. Heerlijke streeksoep van het seizoen
werd gemaakt met een kooktoestel op alleen zonne
-energie. Een wijnbouwer vertelde alles over biologische wijnbouw in Nederland en een tuincentrum
demonstreerde de praktische kant van het stadstuinieren.

Ter afwisseling presenteren leerlingen van Let’s
play Music Center Eindhoven zich met sfeervol
akoestisch gitaarspel. Tijdens de optredens kunt u
genieten van een heerlijke high tea die de bakker
van Tussen de Molens en de koks van Gasterij ’t
Ven voor u verzorgen. Uiteraard met biologische
streekprodukten van het seizoen. Het programma
begint om 14.00 uur, de entree is gratis.
Komt u ook genieten van een (h)eerlijke en muzikale high tea? Voor de high tea dient u te reserveren. Dit kan via gasterij@wasven.nl of 0407870707. De kosten voor de high tea bedragen
voor volwassenen € 10,50 en voor kinderen € 6,50.
Natuurthema avond jeugd: Vijveronderzoek!
Er liggen in ons Wasvengebied twee vijvers. Eén al
meer dan 10 jaar, die ligt bij de dokterspraktijk. De
ander nog geen jaar, dit is de Lorentz-vijver tegenover deze school. Er zit een heel groot verschil tussen deze twee vijvers. We gaan kijken wat er allemaal in rondzwemt en natuurlijk groeit. Kom je
ook? Je mag het niet missen! Trek wel je laarzen
aan….
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We verzamelen bij de schuur van de boerderij op
29 juni. Het is van 19.00 tot 21.00 uur en het is
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De entree is
€ 2,00.

MET DE TRACTOR NAAR HET LANDGOED
VAN ECKART

Bakmiddag: Bella Italia!
Woensdag 11 juli gaan we met de bakker op reis
naar Italië, we gaan dan zelf pizza maken! De pizza’s beleggen we met groenten die we zelf gaan
oogsten uit de moestuin bij het Wasven.
De bakmiddag is bij de bakkerij Tussen de Molens
op woensdag 11 juli van 13.30 tot 15.00 uur.
Er kunnen op deze bakmiddag 20 kinderen meedoen (vanaf 6 jaar) en vol = vol, dus van tevoren
opgeven is wenselijk! Dit kan per mail:
winkel@wasven.nl of even bellen: 7870708.

Sommigen kinderen konden er niet van slapen en waren
al dagen van tevoren ermee bezig!

Foto-expositie:
Dicht-bij de natuur
In de maanden juli
en augustus exposeert Laurence van
Oudheusden
foto's
op de Overloop van
de Wasvenboerderij.
Zij fotografeert al
heel lang, de laatste
15 jaar meer gericht op speciale onderwerpen. Eén
van die onderwerpen is natuur, maar dan vooral
van heel dichtbij. Vandaar de naam van deze tentoonstelling: Dicht-bij de natuur.
De natuur kent vele gezichten en blijft altijd boeiend. Ga je er met je neus bovenop zitten, of in dit
geval met je fotocamera (macrolens) dan zie je de
natuur in een andere dimensie. Dat geeft vaak verrassende beelden.
De opening van de tentoonstelling is op zaterdag 7
juli om 14.00 uur. De tentoonstelling is daarna te
bezichtigen tijdens openingstijden van de Gasterij.

Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor
nog meer leuke activiteiten met data en aanvangstijden. Ook het menu van de Gasterij staat hierop:
http://www.wasven.nl

door Kees van Grevenbroek

Met z`n allen weer
op de platte kar,
getrokken door
een tractor. Dit
keer naar het Eckartse bos. Op dat
landgoed groeit,
bloeit, kruipt en
vliegt van alles
rond. Onderweg
zagen we een
prachtige fazantenhaan op de akker en in het bos werden
we van harte welkom geheten door honderden muggen.
Gelukkig hadden we Azeron bij ons.

We hebben bruine kikkers gevangen, groene kikkers gehoord en salamanders van heel dichtbij bekeken en libellen zien scheren over het water. Zelfs lieveheersbeestjes
waren voor sommigen hun favoriet. De brug, onderdeel
van de oprijlaan naar het kasteel was helaas afgesloten
maar we hebben hem toch mooi gevonden.
Met de natuurlijke
versiersels van kleefkruid en varen bladeren, leek het soms
bij de dames op een
heuse modeshow.
Als het leuk is, vliegt
de tijd en waren we
net na negenen weer
terug van het avontuur bij de boerderij.
De pappa`s en mamma`s stonden hun kroost weer op te
wachten. Met dank aan Lambert Rovers, de boer met de
tractor. Het was weer leuk!
Kijk voor meer foto`s op www.wasven.nl bij de natuurwerkgroep. Volgende keer, vrijdag 29 juni gaan we op
vijveronderzoek in het Wasvengebied.
Tot dan.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 27

Tekst: Kees van Grevenbroek
Tegenwoordig zijn er heel veel grote supermarkten
die een breed assortiment hebben om de consument te kunnen voorzien in hun behoeften. Aan
één kant lekker makkelijk, maar aan de andere
kant heeft dat veel van de kleine zelfstandigen de
nek gekost. Zij waren niet opgewassen tegen de
grote winkelketens.
De kladblok is tevens de kassabon.
Vroeger zat er op iedere hoek van de straat wel
een kleine zelfstandige. Een groenteboer, de slager
en natuurlijk een bakker en de melkboer. In deze
zaakjes werden natuurlijk al de nieuwtjes verteld
wat er zich zoal afspeelde in de buurt. Dat waren
nog eens gezellige tijden. Bij mij thuis hadden we
een groente en fruithalletje in Stratum.

ren, werd de handel aan de deur gesleten. Door
weer en wind, want brood moest er op de plank
komen, hoe dan ook. Je had de kolenboer. Men
kwam voor schillen aan de deur. Hoeveel melkboeren reden er hier in Tongelre niet rond? Jongeren,
onder onze lezers, kennen misschien alleen nog de
man van de SRV wagen, die van alles wat in de rijdende winkel te koop had. Ook die zijn zeer zeldzaam geworden. Ik heb ze al heel lang niet meer
gezien.
Speciaal omgebouwde bus
Mijn vader is ooit begonnen met paard en wagen
net als zijn broer, die ook in de groente en fruit
handel zat. Het was een heel gedoe ‘s morgens.
Het beest van stal halen en ‘s avonds weer terug
naar, óf naar de stal, óf de wei. Tijdens het venten
wist zo’n paard precies waar hij wat te eten kreeg.
Op die plekken stopte het dier vanzelf.

Een omgebouwde garage tot winkeltje, waar mijn
vader en moeder de kost verdienden voor ons allemaal. We waren met z’n zevenen thuis. Mijn
broers, zussen en ikzelf, werden ook regelmatig
verzocht om mee te helpen. Even naar de koelcel
een kist sla halen, snijbonen snijden of aardappels
schrabben.
Zelfs in de wintermaanden moesten we `s avonds
meehelpen een kist spruitjes schoon maken, die de
volgende dag weer verkocht werden in de winkel.
Maar ook gewoon klanten helpen in de winkel was
heel gewoon. Ons hele gezin hielp als het ware
mee. Elektronisch wegen bestond nog niet. Dat gebeurde met losse gewichten, of met een hangschaal. Het optellen van de bedragen werd gewoon
op een kladblok gedaan. Dat was eigenlijk de kassabon.
Waar is de SRV wagen?
Venten, dat was vroeger ook iets heel normaals.
Met bakfietsen, paard en wagen, of met handkar-

Eind jaren 60 kocht hij een Volkswagen busje. De
eerste die speciaal omgebouwd was om mee te
kunnen venten. Het was voorzien van schappen
voor groenten en fruit en onderin een ruimte voor
de aardappelen. Aan de achterzijde hing de klokschaal.
Toch een gezellige tijd
De mensen die ooit gevent hebben met hun koopwaar, zullen het afzien in barre tijden nooit vergeten. Soms was het, zoals ze dat nu zo mooi kunnen
zeggen: ’Een hoop kou en ermoei`.
Op dagen voor de feestdagen, neem bijvoorbeeld
kerstavond, waren de meeste venters pas laat
thuis. Een kop koffie drinken bij een klant, of een
borrel in een café dat op de route lag, waren fijne
bijkomstigheden en heel normaal in die tijd. In ieder geval was het voor de meeste venters toen een
gezellige periode, als je tenminste hun verhalen
mag geloven.
Maar zoals dà vruuger ging? Die tijd is echt voorbij.
Toch jammer!
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Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ presenteert in
samenwerking met ‘Groendomein Wasven’

PROEF DE ZOMER 2012

WANNEER ?
Zondag 24 juni 2012 van 14:00 u tot 16:00 u.

GRATIS ENTREE!!!
OPTIONEEL

WAAR ?
Op de boomvlonder onder de plataan in het groene hart van
het Wasven (Celebeslaan, Tongelre).

WAT ?
Een heerlijk zomers muziekprogramma met:
♦ Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’: afwisselend zonnig
meezingprogramma
♦ Hasselbraamkoor: Jiddische en Oosteuropese liederen
♦ Gitaaroptredens vanuit Let’s Play Music Center
Eindhoven

PROEFT U MEE ?
Tijdens de optredens kunt u genieten van een heerlijke High
Tea, verzorgd door de bakkers van Tussen de Molens en de
koks van Gasterij In ’t Ven.
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De High Tea is vrijblijvend. De kosten zijn
in de voorverkoop € 10,50 voor volwassenen
en €6,50 voor kinderen.
We vragen u vriendelijk om vooraf te reserveren: gasterij@wasven.nl of 040-7870707.
Op de dag zelf kunt u ook nog aanhaken bij
de Tea, maar dan zijn de kosten €12,50
(volwassenen) en €7,50 (kinderen.)

ZEEPKISTENRACE 3 JUN
NII 2 0 1 2
Het was weer een gezellige middag met al die verschillende zeepkisten die meereden op ’t Hofke. We
zagen o.a. een brandweerauto, een kameleon auto, een rolstoel met “kneuzen” aandrijving, een
jeep, het A-teambusje en de Mariobrothers en nog
veel meer voorbij komen.
Snelle zeepkisten en
nóg snellere
zeepkisten
streden om
de 1e plaats.
Het parcours
ging dit jaar
door de
zandbak, via
een kamikazebocht
richting de
douche, dan de grasstrokenhindernis gevolgd door
een laatste bocht en dan de finish. De tijden lagen
soms dicht bij elkaar en dankzij onze elektronische
tijdwaarneming werd iedere tijd tot op de honderdste seconde nauwkeurig genoteerd. En met Johan
Vlemmix als presentator werden de ritten voorzien
van een vrolijke noot.
Dit jaar werd de snelste parcourstijd neergezet
door het team “Vossen” van Scouting Doornakkers.

geslaagde middag en wij willen alle deelnemers
nogmaals hartelijk danken voor hun deelname, alle
sponsoren en alle vrijwilligers (van het Oude Raadhuis, scouting Doornakkers en scouting St. Frans)
voor hun hulp. En ook al kwam de regen af en toe
met bakken naar beneden dat weerhield niemand
van zeer enthousiast meedoen.

Op de site van het Oude Raadhuis staan binnenkort
de foto’s: www.ouderaadhuis.dse.nl

Een bijzondere vermelding kreeg de brandweerwagen vanwege de mooie zeepkist in combinatie met
de zorgvuldige aankleding van de teamleden. De
overall prijs ging dit jaar naar de Mariobrothers die
tijdens hun snelle rit hun achtervolgers op het verkeerde spoor
wilden zetten
door te strooien
met bananenschillen, een
schildpadschild
gevuld met
confetti en waterbommen.
Al met al was
het weer een

Tongelre 2.0 in samenwerking met het Oude Raadhuis
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GEZONDHEIDSCENTRUM T
TO
ONGELRE
Gezondheidscentrum Tongelre
Afdeling Fysiotherapie
Ceramlaan 12
5641 GD EINDHOVEN
T 040-711 65 40

De fysiotherapeuten:
Dhr. Anton van den Bosch
Algemeen fysiotherapeut
Master Sportfysiotherapeut i.o.

Mevr. Marleen Kurvers
Algemeen fysiotherapeut

Aangezien we binnenkort gaan beginnen aan een
mooie verbouwing binnen SGE Tongelre, leek het
ons een goed moment om u wat meer te informeren over de afdeling fysiotherapie in ons gezondheidscentrum.
Wat kan fysiotherapie voor U betekenen?
In elk gezondheidscentrum van de SGE werken
deskundige fysiotherapeuten. U kunt bij de fysiotherapie terecht met allerlei klachten die gerelateerd zijn aan houding en beweging. Enkele voorbeelden hiervan zijn: lage rugklachten, nekklachten, sportblessures, gewrichts- en spierpijnen,
maar ook bijvoorbeeld longklachten en neurologische aandoeningen.
Als afdeling fysiotherapie streven ook wij naar een
multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat we vanuit uw klacht of aandoening kijken wat de beste
behandeling en of zorg voor u is. Mochten uw
klachten bijvoorbeeld niet volledig verdwijnen door
fysiotherapie, dan overleggen we vervolgens met
de huisarts wat voor traject voor u het beste is op
dat moment.
Tegenwoordig kunt u zich rechtstreeks aanmelden
bij de fysiotherapeut, waardoor u ook sneller geholpen kunt worden. In de toekomst willen we u
nog beter van dienst zijn en zullen we bijvoorbeeld
de oefenzaal naar de begane grond verplaatsen,
waardoor deze nog beter bereikbaar is, ook voor
mensen die iets minder mobiel zijn. Met diverse
oefenmaterialen en (cardio) fitnessapparatuur willen we u alle faciliteiten aanbieden om uw blessure, aandoening en conditie weer op te trainen tot
een goed niveau.

Welke beweegprogramma’s zijn er?
Bij de SGE hebben we een aantal beweegprogramma’s voor u ontwikkeld. De meest voorkomende
beweegprogramma’s zijn:
• COPD: voor mensen met longproblematiek
• Diabetes type 2
• Depressie
• Perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen)
Bij al deze aandoeningen is gebleken dat middels
het verbeteren van de lokale en algemene conditie
de klachten sterk kunnen afnemen of zelfs verdwijnen. Tijdens het traject van bewegen staat u onder
toezicht van de fysiotherapeut en wordt regelmatig
teruggekoppeld naar de huisarts of de specialist.
Wellicht is het ook handig om te weten dat veel
beweegprogramma’s via de verzekering vergoed
worden. Met behulp van de fysiotherapeut wordt
tijdens de intake gekeken of u aan de voorwaarden
voldoet om deel te nemen aan dergelijke programma’s.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de afdeling fysiotherapie: 0407116540. Wij zien u graag tegemoet!
Met vriendelijke groet,
De fysiotherapeuten SGE Tongelre

Beweegprogramma’s
Om de klachten van chronische aandoeningen te
verminderen is er een aantal specifieke beweegprogramma’s ontwikkeld. Dit houdt in dat mensen
individueel of in groepen trainen waarbij naast het
verbeteren van de conditie of klacht ook het bewegen zelf voorop staat. Onder begeleiding van een
van de fysiotherapeuten leert u hoe u tijdens het
bewegen om moet gaan met uw klacht, beperking
of zelfs pijn. Het uiteindelijke doel is om u weer
vertrouwen te geven in uw eigen lichaam en plezier te krijgen in het bewegen zelf.
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 35

Na de meivakantie zijn de peuters begonnen aan een
nieuw thema, namelijk het thema bouwen.
In het kader van dat thema zijn we donderdagochtend 10
mei met de peuters (en papa’s of mama’s) naar de bouwplaats van ons nieuwe spilcentrum gegaan. Want wat is er
nou leuker dan een echte bouwplaats te bezoeken en alles
van dichtbij te bekijken?
We hebben om half 9 verzameld bij de dependance van het
raadhuis. Jammer genoeg begon het toen net een beetje te
regenen maar daar gaven de kinderen natuurlijk niets om.
Toen iedereen er was, zijn we met z’n allen naar de bouwplaats gelopen.
Daar aangekomen zagen de peuters een heleboel bob de
bouwers rond lopen (mensen met bouwhelmen op) en een
hele grote hijskraan. Terwijl we aan het wachten waren op
de opzichter, konden de peuters kijken hoe de bouwvakkers
de planken van de fundering weghaalden.
Maar voor de meesten waren de plassen en modder natuurlijk veel interessanter.
De opzichter heeft verteld waar ongeveer onze nieuwe peuterspeelzaal en de speelplaats komen.
En dat bijvoorbeeld de gymzaal van de school op de 1e verdieping komt.
Tot slot hebben alle kinderen de helm van de opzichter mogen passen als echte bob de bouwers.
Hierna zijn we weer terug gelopen naar de auto’s en fietsen
om vervolgens lekker te gaan spelen in de peuterspeelzaal.
Groetjes, Tim (papa van Alicia)
PP ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven
040-2813659
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AANSLUITKABEL
APRILMOP
BEHEER
BLOEDPLAATJE
CANON
CONSOLE
DADERES
DEKSTATION
DEUCE
DOFGEEL
DRAMA
DRIJFIJS
DROOGJE
EERLOOS
EKSTERNEST
ENORM
GEPOKT

GEZANGBOEK
GONDA
HONDENSLEE
HULPPERSONEEL
IMPRESSIONIST
ISRAEL
KIPPETJE
KONINGSMANTEL
KREET
LANDMUIS
MOSKOU
NAGELBORSTEL
NIEUWSRUBRIEK
NOODWETGEVING
OFFERBEKER
OOGHEELKUNDE
PORTRETGALERIJ

PRESSIEMIDDEL
PRIEMER
PUMPS
SPIEREN
STOPSTUK
TERMIET
TEUGELRIEM
TRAJECT
TUTTIEFRUTTIE
WIPTOESTEL
ZAIRE
ZEEMANSGIDS
ZWEMVEST

De overgebleven letters vormen een HORLOGEMERK
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer en stuur deze
naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 augustus
2012 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is:
Hoekschop
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Nico Duijn
Verheesstraat 15
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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