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Op naar 
 
 

December 2012, nog even en we schrijven 2013.  
Niet te geloven, wat gaat de tijd razendsnel. De eeuwwisse-
ling ligt ons nog vers in het geheugen en nu zijn we al weer 
bijna 13 jaar verder. Over ’n dag of tien mogen we elkaar 
weer nieuwjaar wensen. Dat zijn momenten die best veel 
impact kunnen hebben omdat je dan toch heel bewust even 
stilstaat bij het afgelopen jaar.  
Wat was het voor een jaar? Kunt u er met tevredenheid op te-
rugkijken? Ging in 2012 ‘n lang gekoesterde wens in vervulling? 
Maakte u eindelijk die lang geplande reis? Beleefde u vele gezel-
lige uurtjes met familie, vrienden en bekenden, kortom gaat u 
2012 in uw annalen bijschrijven als een gelukkig, positief jaar 
óf……. was het een jaar met veel tegenslagen, zorgen en ver-
driet, ’n jaar waarin u moeilijke beslissingen moest nemen, ’n 
jaar waarin de economische crisis u parten speelde, was ‘t ‘n jaar 
dat u het liefst maar zo snel mogelijk vergeet en wilt u rap naar 
het nieuwe jaar met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden? 
Och, wij denken dat het meestal een combinatie is van beide en 
dat ieder jaar zijn mooie en minder goede dagen heeft. 
Voor 2013 hopen wij in ieder geval dat het voor u en uw familie-
leden enkel maar gezellige, gelukkige dagen in petto heeft en na-
tuurlijk héél véél gezondheid, ja, dat wensen wij al onze lezers 
toe:  

 
Een gezond en gelukkig 2013! 

 
Maar we gaan eerst kerst vieren. 
En om daarvoor in de stemming te komen heeft Tongelre heel 
wat te bieden. Bijvoorbeeld de Wasvenboerderij bruist deze 
kerstperiode van de activiteiten die leuk zijn voor jong en oud.
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door Gerard Geurds 
 

Eenmaal Tongelre en uiteindelijk weer  
Tongelre 

 
Mijn naam is Gerard Geurds , geboren op 't Hofke 
nr 42. Daarna verhuisde de familie naar een 
nieuwbouwwijk, de Kempensebaan. 
 

Dat bleef zo tot 1955. Het werd weer 't Hofke, nu 
nr 14. Ik voetbalde bij de RKVV Tongelre en het 
was daar de gewoonte een fancy fair te houden op 
de speelplaats van de school aan de Paul Krüger-
laan. Ik stond met enkele spelers van A1 in de pe-
perkoekkraam en we hadden veel lol.  
Maar het bleef niet zonder gevolgen. Er liepen en-
kele meisjes rond van de korfbalclub, o.a. Annie 
Jacobs en Hannie Beelen. Beiden vroegen ons hun 
fancy fair te bezoeken op ‘Den Bult’ aan de van 
Linschotenstraat, het weekend daarop. Dat is de 
huidige Kaartmakersring. Wij deden dat (althans ik 
ging er naar toe) en het werd met Hannie Beelen 
erg gezellig. Vader Tjeu Beelen kwam nog wel con-
troleren, maar hij had er blijkbaar toen al goed 
vertrouwen in en liet ons maar lopen. Nu wonen 
we dus samen ....aan de Kaartmakersring, op de 
plaats waar we vrienden werden. 
Zij vanuit de Locomotiefstraat en ik vanaf 't Hofke 
stapten we uiteindelijk in 1964 het huwelijksboot-
jein.  
We gingen wonen op Tongelresestraat 264 boven 
de zaak in huishoudelijke artikelen van Harrie Moo-

nen. Dat duurde bijna 3 jaren en toen verlieten we 
Tongelre voor Jagershoef in Woensel. Dat duurde 
bij elkaar 6 jaren.  
 
Mijn schoonouders wilden de Locomotiefstraat ver-
laten en zochten een huis. Wij hadden er een, 
want we kochten een patio bungalow aan de 
Kaartmakersring 12. En met ons nog meerderen, 
dat was dus zo geregeld.  
 
Ik was steeds in het voetbal actief, nu niet meer 
als speler, maar als scheidsrechter. Ik liep in die 
tijd stage voor het betaalde voetbal. Een drukke 
tijd naast een drukke baan. Het plan De Muschberg 
stond velen aan. Het lag niet in de buurt van de 
Muschbergweg, maar uiteindelijk werd het gevon-
den. 
 
Ook uit de voetballerij was er veel belangstelling, 
Ruud Gullit kwam er wonen toen hij bij PSV ging 
spelen. Michel Valke woonde er toen ook. Aan de 
overzijde kwam Rinus Gosens, de trainer van FC 
Eindhoven. In de Geestenberg woonde toen al 
Henk de Jonghe, trainer van Willem II. De scheids-
rechters konden niet achterblijven. Wij gingen er 
heen en 2 jaar later kwam Ignace van Swieten. Jos 
Dijkstra, via PSV naar Roda JC en later naar FC 
Eindhoven, meldde zich nog wat later aan, en werd 
barman in het Karregat. Later uitbater van De Ga-
per aan de Tongelresestraat.  
 
Mijn carrière 
Mijn carrière verliep voorspoedig. Na een aanloop 
van 2 jaar in de eerste divisie werd ik benoemd tot 
scheidsrechter Eredivisie. Een hele stap met als 
eindresultaat: na 1 jaar benoeming tot internatio-
nal. Dat begint dan met een wedstrijdje in Luxem-
burg of Ierland en afhankelijk van de resultaten 
naar wat grotere voetballanden of verre bestem-
mingen.  
 
Wat te denken van een trip van 18 dagen voor 2 
wedstrijden? De eerste in Nieuw Zeeland tegen Is-
raël en een week later Australië tegen Nieuw 
Zeeland. Ze zullen bij de FIFA gedacht hebben: ze 
zijn toch in de buurt.  
 
Daarvoor had ik al deelgenomen aan de Universia-
de in Mexico City, dat was slechts 6 weken. En 
daarnaast werken? Ja zeker. Ik was salesmanager 
bij Fardem een DSM onderneming in de Divisie 
Kunststofverwerking. Op de dag dat ik de uitnodi-
ging kreeg moest ik naar Groningen voor de na-
competitie wedstrijd FC Groningen - Fortuna Sit-
tard. De vice president van DSM was als voorzitter 
van Fortuna bij die wedstrijd en hoorde mij aan. 

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. 

Foto: John Claessens fotobureau 

Gerard Geurds (rechts)  en Luigi Collina (links) 
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Mooie uitnodiging voor half oktober in Mexico maar 
een ‘paar vrije dagen te kort’. Tja probleempje. 
Regel het morgen met Bob en komen jullie er niet 
uit, dan zeg hem dat hij mij belt. 
 

 
Het leven van een scheidsrechter op het hoogste 
niveau is een druk bestaan. Donderdag voormid-
dag thuis werken en in de loop van de middag naar 
Groningen. 's Avonds terug, thuis om 01.30 uur en 
om 06.00 uur weer uit het bedje om naar het ver-
koopkantoor in Amsterdam te gaan waar de verte-
genwoordigers mij om 08.30 uur verwachten. So 
far, so good. Om half elf een telefoontje van Bob: 
"Gerard kom je zo dadelijk even?" Ik er naar toe 
en tot mijn verwondering was hij een beetje ont-
stemd. “Als jij een probleem hebt met vrije dagen 
voor het voetbal, kun je dat toch met mij regelen?” 
Ik antwoordde: “Dat is ook de bedoeling, maar ik 
wilde eerst enkele offertes afwerken.” Ik vroeg: 
"Maar hoe weet jij dat ik krap kom te zitten?" "Ik 
kreeg net een belletje van Hans en die zei mij dat 
te regelen." Dat was niet de afspraak die we de 
avond tevoren gemaakt hadden. Het viel dus goed. 
Ik moest wel naast het fluiten nog een marketing-
rapport opstellen en dan was het in orde. 
Eind van de middag heb ik onder het genot van 
een drankje de medewerkers in kennis gesteld en 
verzocht de geplande omzet zeker te halen. Dat 
zouden ze doen. Als klap op de vuurpijl, kon ik een 
2e vliegticket krijgen voor mijn vrouw. Die kon dus 
mee en zou ondergebracht worden bij een Neder-
landse familie. Dat was boffen! Samen met een 
stel van het Ministerie van Onderwijs. 
Het echtpaar Volkers, een stel van tegen de 50 
waarvan hij Director Catering was van het Hotel 
Camino Real midden in de city. Tel uit je winst: 25 
extra dagen, het 2e ticket werd door de firma be-
taald en de logies voor haar waren geregeld. Ik zat 
zelf in een Sportcentrum, zeg maar het Zeist van 
Mexico. Voor ons waren er auto's geregeld. Die 
werden bestuurd door militairen. Toch hebben we 
besloten maar zelf te rijden. Waarom? Deze men-
sen kwamen uit andere delen van Mexico en wis-
ten heg noch steg. Een hele mooie tijd, met een 
dissonant. Ik kreeg de finale Mexico - Roemenië 
toegewezen. Maar er was een fout met het ticket. 
Op de dag van de finale moest ik 's morgens vroeg 
terug naar Nederland (en weer aan het werk). 
 

Zo volgden er vele wedstrijden: Saoedi Arabië, Is-
raël, het huidige Dubai, DDR, Tsjecho-Slowakije, 
Italië, Spanje , Engeland, Ierland, Noorwegen, 
Zweden, Portugal, Frankrijk, België, Schotland, 
Hongarije etc. Een merkwaardige wedstrijd in Ros-
tock DDR. Op de dag van de viering van het 35e 
jaar van de bevrijding van het fascisme werd ge-
speeld de erewedstrijd DDR - CCCP  (Oost Duits-
land - Sovjet Unie). Stadion helemaal vol. Links 
Russische militairen en rechts de DDR Armee. Alle-
maal andere uniformen, maar in een fase waren ze 
gelijk STRAALBEZOPEN. Ongelofelijk. En de 
‘overkant’ maar jennen. Dit ging onder het motto: 
‘Vriendschap even opzij, nu gaan we voetballen’. 
Achter de doelen de normale bevolking. 
 
Eten en drinken na de wedstrijd was in het oosten 
altijd gemakkelijk. De wedstrijden werden gewoon 
in de middag gespeeld om 15.00 uur. Heel nor-
maal. Hier is dat zeker 20.00 uur. Afgelopen met 
de wedstrijd en de plichtplegingen om ca. 23.00 
uur. Probeer dan nog maar eens een tafel in een 
restaurant te krijgen. In Murcia hadden ze een 
simpele oplossing. In een grote manege zat ook 
een café bistro. Wij er naar toe. Naast de paarden-
geur was het eigenlijk best te doen. Of wat te den-
ken in Griekenland. Grieken verloren, dus de bege-
leider meldde zich af. Er komt iemand anders. Dus 
niemand gezien. Wat te doen? Eigen initiatief. Poli-
tie aanspreken en het probleem uitleggen. Die 
hebben ons met een busje naar het hotel gebracht, 
snel andere kleren aan en naar een goed restau-
rant. Rekening? Aan de thuisspelende club laten 
sturen en een kopie aan de UEFA. Nooit meer iets 
van gehoord.  
 
De sportpers geeft nogal eens hoog op over de ca-
deaus die er uitgereikt werden (of uitgereikt zou-
den zijn). Nou, ik heb ze nooit gezien. Vaantje, 
speldje, een bord namens de gemeente, dat is het 
meestal wel. Hoeft ook niet. Naast alle kosten die 
vergoed worden, is er een ruime wedstrijdvergoe-
ding en idem voor de 3 dagen die je er mee kwijt 
bent. Dus: laat maar zitten. Meestal niet mijn 
smaak. 
 
Bij iedere wedstrijd komt namens de organisatie 
een observer, een rapporteur.  
Die geeft een overzicht van wat hij er van vond en 
wat wel en niet volgens de regels was. Dit zijn 
meestal oud-scheidsrechters, die ook op interna-
tionaal niveau geacteerd hebben. Hij zet het over-
zicht op een rapportformulier en aan de hand van 
die scores gaat de scheidsrechter omhoog of om-
laag op de ranking. Als je 3x een rapporteur uit 
een klein voetballand hebt, loop je dus het risico 
dat je een aantal plaatsen daalt.  
Die vinden het voetbal niet zo belangrijk, maar wel 
dat hij over mijn prestatie mag beslissen. Tegen-
woordig is het voetbal een echt importante organi-
satie. Het stikt van de directeuren en managers. Ik 
heb daar recent nog met Luigi Collina een hele dis-
cussie over gehad. Collina is nu directeur scheids-
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rechterszaken en zetelt in Nyon in Zwitserland (2 
dagen in de week). 
We hebben de afspraak dat ik mee ga denken over 
een sluitend systeem waarbij de achtergrond van 
de rapporteur niet of niet zo van invloed is. In Ne-
derland hebben verlichte geesten geprobeerd het 
competentie systeem er in te brengen nadat het in 
het onderwijs al faliekant mislukt was. U raadt het 
al, het haalde niets uit. 
 
Ook hebben we gesproken op deze clinic over de in 
onze ogen te lage instroom van scheidsrechters. 
Advertentiecampagnes? Weggegooid geld. Wat 
helpt wel? Het enthousiasmeren van jongeren. Dat 
helpt. Men is er in de Kempen mee begonnen, 
vooral bij Bladella. Zij maken er echt werk van. 
Jeugdspelers worden met medewerking van de 
KNVB, opgeleid tot jeugdscheidsrechter. Voorlopig 
fluiten zij bij de eigen club. In Eindhoven zijn Uni-
tas ‘59 en RPC en DBS ook actief op dat gebied. 3 
weken geleden zijn er nog 12 opgeleiden van een 
diploma voorzien. De clubs moeten er alleen nog 
aan wennen dat het noodzakelijk is voor de ont-
wikkeling van deze jonge scheidsrechters dat ze 
later ook wedstrijden bij andere clubs gaan leiden. 
En dat de talentvollen aan de KNVB worden over-
gedragen, zodat ze van clubscheidsrechter, KNVB 
scheidsrechter kunnen worden. Het is voor een 
dergelijke voetbalclub toch ook leuk als een van 
hun mensen naar de top gaat? 
 
Het is wel te begrijpen dat men binding wil hou-
den. Er stoppen al zoveel mensen bij de clubs, 
maar iemand afremmen in zijn of haar carrière is 
zeker niet goed. Wellicht dat we bij vv Tongelre 
eenzelfde actie kunnen ontketenen. Tongelre is 
weer in opbouw op een nieuw sportpark en ze zal 
nog niet veel kandidaten hebben. Wel clubscheid-
rechters die bekwaam zijn. Helaas geen jongeren. 
Nu we het toch over vv Tongelre hebben: zij ver-
dienen meer belangstelling van de inwoners van 
Tongelre. We wonen hier met 19.200 mensen, van 
allerhande pluimage en het gaat weer vooruit met 
de club. Reden genoeg om daar eens kennis van te 
nemen. Misschien hebben ze wel een plaatsje vrij 
voor u. Ik geef met plezier de Wisselpen door aan 
Paulien Beelen, van de fotoclub in het Karre-
gat. 
 
Groeten, Gerard Geurds.  
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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 

't Hofke 153 5641 AK 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 

Zaterdag 19.00 uur Joris en Pius X 

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

Berckelhof  

Zondag 09.30 uur Theresia, H. Hart,  
Gerarduskerk, Martinus 

Zondag 11.00 uur Trudo, Lambertus, Catharina, 
Joris 

Zondag 18.00 uur Joris 

Schema eucharistievieringen 

 
 
 
 
 
 
 
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, on-
ze stad, ons land en andere zaken. 
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven.  
Aanvang: 20.00 uur. 
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FEESTWEEK 25 JARIG BESTAAN 
BERCKELHOF 

 
In de week van 11 november was het 25 jaar 
geleden dat het service-verzorgingscentrum 
Tongelre aan de Molijnstraat werd geopend. 
In deze periode is er veel veranderd. Niet al-
leen in algemene zin, zoals in de financiering 
van de ouderenzorg, maar ook in het gebouw. 

Drie jaar geleden zijn er 121 huurappartementen 
bijgebouwd als onderdeel van het huidige Vitalis 
Berckelhof. Daarnaast is vorig jaar de wijkvestiging 
van de bibliotheek in ons complex gerealiseerd 
waarmee we de deuren voor de wijk verder hebben 
opengezet. Op deze manier en door samen met 
anderen activiteiten te organiseren proberen we 
steeds meer betrokken te raken bij de wijk. 
 
Van 11 tot en met 16 november hebben we een 
feestweek gehad in verband met het jubileum.  
Een week vol van activiteiten voor medewerkers en 
cliënten.  

 

Zo is er een optreden geweest van Gerard van 
Maasakkers en waren er galadiners en een bruids-
modeshow.  
 
Al met al een geslaagde week voor iedereen. 
 
 

 
 

VRIJWILLIGERSWERK 
BINNEN IGNATIUS  

(GGZE BESCHERMD  
WONEN) 

 
GGzE biedt hulp aan kinderen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen met psychiatrische pro-
blemen. Deze hulp kan heel verschillend zijn 
en kan kort duren of heel lang. Dat hangt af 
van het probleem dat de cliënt heeft. 
 
Zo is het bijvoorbeeld niet voor iedereen makkelijk 
om zelfstandig te wonen. 
GGzE Centrum voor Woonbegeleiding begeleidt 
volwassenen en ouderen die door hun psychiatri-
sche problemen hier moeite mee hebben. Deze 
mensen wonen in een huis van GGzE waar begelei-
ding is of zij wonen thuis en krijgen daar onder-
steuning. Ze worden geholpen bij zaken die ze niet 
zelfstandig kunnen doen. 
Huize Ignatius (Tongelresestraat 483) is een van 
de beschermde woonvormen van GGzE centrum 
Woonbegeleiding.  
Er wonen hier 38 cliënten. Het streven is deze cli-
ënten te laten terugkeren in de maatschappij. 
 
Vrijwilligerswerk is een onmisbare aanvulling op 
onze reguliere zorgverlening. Vrijwilligers zetten 
hun enthousiasme, betrokkenheid en inzet in voor 
onze cliënten en vervullen zo een belangrijke soci-
ale functie.  
Binnen huize Ignatius zijn we op zoek naar 
maatjes; deze vrijwilligers worden gekoppeld aan 
een individuele cliënt om samen, op basis van de-
zelfde interesses, activiteiten te gaan ondernemen. 
Het sociale contact staat centraal!  
 
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bin-
nen GGzE, in Tongelre of elders binnen Eind-
hoven? Of wil je meer informatie?  
Neem dan contact op met Marie-Anne Hendrikx, 
coördinator vrijwilligerswerk GGzE.  
Telefoon: 06 54 91 72 99 of  
E-mail: vrijwilligerszaken@deboei.com 
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Bruidsmodeshow 

Impressie Galadiner 

Impressie Galadiner 
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“HET SNEEUWVLOKJE” 

door Floor de Vries. 
 

Het was een dag voor Kerstmis en verschrik-
kelijk koud. Het vroor dat het kraakte. Er lag 
een dikke laag ijs in de sloten en er waaide 
een gure wind. Toch waren er veel mensen 
buiten. 

Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals lie-
pen ze door de straten naar de helder verlichte 
winkels om boodschappen te doen, kerstkransen 
kopen, kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel ca-
deautjes voor onder de kerstboom. 
In de winkels was het lekker warm, het krioelde 
van de mensen. Ze waren zo druk bezig met zoe-
ken naar allerlei dingen dat ze niet merkten dat 
het buiten steeds donkerder werd en de hemel 
inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok dwarrel-
de omlaag. Toen nog één en nog één, het werden 
er een heleboel. 
Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van 
heel hoog uit de hemel op weg was naar de aarde. 
Vrolijk dwarrelde het met de andere sneeuwvlok-
ken mee naar beneden. Onder hen lag de aarde 
die langzaam dichterbij kwam. Het sneeuwvlokje 
zag hoge kerktorens, grote gebouwen, huizen, 
winkels en straten. Het hoorde het lawaai van toe-
terende auto's en mensen die luid tegen elkaar 
spraken. 
“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het 
vlokje verschrikt aan de andere sneeuwvlokken. 
“Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen we ons neer”, 
antwoordden de sneeuwvlokken. “We weten nu 
nog niet precies waar we terecht komen. Misschien 
op de kerktoren, huizen, straten of het weiland, 
maar dat hindert ons niet. We hoeven alleen maar 
neer te dalen, dat is onze missie”. 
Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in 
paniek. Het vertraagde zijn snelheid en pro-
beerde krampachtig op dezelfde hoogte te blij-
ven zweven door nu eens naar rechts en dan 
weer naar links te zwenken. Met afgrijzen 
keek het naar die zwarte lawaaierige aarde: 
“Daar wil ik niet heen”, kermde het, “het lijkt  

een verschrikkelijk oord. Het is er donker, 
druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer 
terug naar de hemel waar ik vandaan 
kom, daar is het stil en vredig”. 
Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich 
weer een weg omhoog te banen, botste en 
buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die 
zich verbaasd afvroegen waarom het vlokje 
zich zo tegendraads gedroeg. “Je moet naar  

beneden hoor”, zei een vlok. “Je gaat 
de verkeerde kant uit”, zei een 

 andere. “Ik wil weer terug naar 
mijn blauwe hemel.... ik ben  
bang om naar de aarde te gaan”..... 
snikte het kleine vlokje, terwijl het zich 
verder omhoog probeerde te worstelen. 
De neerdalende vlokken keken meewarig naar het 
huilende vlokje en vertelden aldoor dat zoiets on-
mogelijk was. “Een sneeuwvlok wordt geboren om 
af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een rusti-
ge stem naast het snikkende vlokje. Wanhopig 
klampte het vlokje zich aan hem vast. “Ik ben 
bang.... ik wil weer omhoog naar de hemel... ik... 
ik wil niet verstikt of vertrapt worden...”. “Rustig 
maar, dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke 
sneeuwvlok. “Ik blijf vlakbij je en houd je stevig 
vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen over wat er 
gaat gebeuren en wat onze missie is”. 
Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het uit-
groeide tot een stevigere vlok. “Zo zie je er al een 
stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar 
mee dan gaan we samen rustig beginnen aan de 
afdaling”. “Luister”, begon de sneeuwvlok, terwijl 
ze langzaam naar de aarde zweefden. “De bedoe-
ling is dat wij sneeuwvlokken een wit kleed over de 
aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en straten 
zullen door ons worden bedekt waardoor alle gelui-
den die je nu hoort zachter zullen klinken. Zie je al 
die mensen hollen en draven met hun pakjes, 
eten, drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje 
knikte. “Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde 
de sneeuwvlok. “De mensen willen graag op tijd 
thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is dat wij 
vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen 
vormen dat de mensen voorlopig hun huizen niet 
meer uit kunnen. 
En dan breekt eindelijk het moment aan dat de 
mensen tijd zullen nemen om zich te bezinnen, 
zich zullen realiseren wat het kerstfeest eigenlijk 
betekent n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een 
Kindje werd geboren in een stal om Vrede, Liefde 
en Verdraagzaamheid te prediken”. 
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MENNEKE VAN HET JAAR 2013 
20 JANUARI 

KEES VAN GREVENBROEK 

Het was voor mij een verrassing dat ik gevraagd 
werd door de Tongelreepers om Menneke van het 
jaar te worden. Natuurlijk hoefde ik niet lang na te 
denken om er mee in te stemmen. Ik ben dan wel 
geen echte Tongelrese, maar mijn hart zit er wel. 
En dit jaar zelfs een kwart eeuw. 
 
Ik ben Kees van Grevenbroek geboren in het jaar 
1965 in Stratum. Zoon van een groenteboer. 
Samen met mijn levensgezel Ivonne hebben we 4 
kinderen.  
Ik ben werkzaam als: onderhoudsmedewerkend-
terreinbeheerder (dat zijn nog eens punten met 
scrabble hè), op het Lorentz Casimir Lyceum aan 
de Celebeslaan in Tongelre. 
 
“Wij vinden dat je veel voor de Tongelrese 
gemeenschap doet, cq betekent”, zei Piet van de 
Velden namens de Tongelreepers. 
“Vandaar benoemen wij jou tot Menneke van het 
jaar”. 
Je denkt er zelf niet zo over na, maar ik dacht wat 
doe ik dan allemaal?  
Laat ik eens op een rijtje zetten wat ik zoal doe. 
 
Rond `t Hofke 
Ik schrijf al een aantal jaren in wijkblad Rond `t 
Hofke. ‘De Tongelrese Natuurwijzer’ is een vaste 
rubriek, waarin ik probeer de wijkbewoners te 
enthousiasmeren voor de natuur in Tongelre. 
In ‘Witte gij hoe dà vruuger ging?’ beschrijf ik 
onderwerpen uit de tijd van begin vorige eeuw tot 
de jaren ‘70, over het boerenleven of de kleine 
zelfstandigen “ge wit wel net als vruuger”,  
‘De Tongerick’, een Tongelrese limerick is ook een 
verzinsel van mijn hand.  
En dan schrijf ik ook nog een natuurcolumn voor 
het webmagazine www.hallo040.nl.  
Daarin probeer ik aandacht voor de natuur in de 
stadte vragen. 
Ik ben een echte natuurliefhebber. In de natuur 
vind ik rust en zie ik de mooie dingen. 
 
Groendomein Wasven 
Bij Stichting Groendomein Wasven ben ik 
vrijwilliger. Samen met wat buurtgenoten vormen 
wij ‘de natuurwerkgroep’. Wij proberen op ludieke 
wijze, middels natuurthema-avonden elke laatste 
vrijdagavond van de maand, kinderen van 6 tot 11 
jaar de natuur te laten beleven. Het is leerzaam en 

gezellig en de jongens en meisjes vinden het 
geweldig! 

Met ons clubje zijn we ook druk doende met 
werkzaamheden in het buitengebied. Het is 
heerlijk om buiten met de natuur bezig te zijn en 
zo onze eigen leefomgeving te behouden en 
verfraaien, voor nu en in de toekomst. 
Wandelingen maken met publiek en samen met 
hen door de Tongelrese natuur kuieren vind ik 
geweldig leuk om te doen. Aan groot en klein kan 
je de natuurkennis overdragen. 
Op www.wasven.nl kun je alle informatie vinden.   
 
Laat de vlag wapperen 
Ik ben medebedenker van de Tongelrese vlag, 
uitgebeeld met het wapen van Tongelre. 
De Tongelrese vlag brengt verbroedering en zegt 
ook dat je diep in je hart ook van Tongelre bent. 
(tekst uit het Tongelres volkslied van Tonny van 
den Boomen). 
 
Natuurclub met mensen met een 
verstandelijke beperking 
Samen met vrijwilligers van het IVN begeleid ik 
mede een natuurclub voor leden met een 
verstandelijke beperking. Elke maand gaan wij met 
deze mensen een natuurwandeling maken.Z ij 
genieten er enorm van en kijken er elke keer weer 
naar uit. 
 
Dit lijkt me nu wel genoeg zo. Tijd voor carnaval!  
Dank aan iedereen van de Tongelreepers dat ik 
Menneke van het jaar 2013 mag zijn en ik wens 
iedereen een geweldig, reuzegezellig carnaval toe.  
 
Tongelre de groenste!  Kees van Grevenbroek 
 
Uitnodiging 
Iedereen die Kees een warm hart toedraagt en met 
hem deze benoeming wil feliciteren is van harte 
welkom bij carnavalsvereniging KV de 
Tongelreepers op 20 januari 2013 vanaf 14.00 uur 
in de Merckthoeve, Oude Urkhovenseweg 2-4 te 
Tongelre. 
 
Kees wordt ons 39ste Menneke/Vrouwke van ’t jaar 
en daar zijn wij heel trots op. 
Dit jaar bestaan we zelf 44 jaar en hebben ook 
onze 44ste Prins. 
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Kees van Grevenbroek 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

13 

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

⌚ Dinsdagmorgen 

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

www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het service punt kunt u terecht met al 
uw vragen op velerlei gebieden zoals bijv. 
vragen over wonen, uitkeringen, financiën, 
hulp bij het invullen van formulieren, uw 
leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bel-
len naar overheidsinstanties etc. 
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een over-
heidsinstantie, energieleverancier, of andere 
brieven of formulieren die u niet begrijpt. 
Mogelijk vanwege een taalprobleem of van-
wege 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 in-
dien nodig kunnen we samen actie onderne-
men. 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 leeftij-
den. 
 

Waar en wanneer? 
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 
uur is er iemand aanwezig op ‘t Oude Raad-
huis waar u terecht kunt met uw vragen. 
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit 
uur: 040-2811737. 
Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt 
u ook altijd een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer 

Kom met ons toosten op 
het nieuwe jaar! 

 
Hiervoor staat de deur van ’t Oude Raadhuis open 

op 
zondag 6 januari 2013 van 13.00 tot 17.00 uur. 

 
Het bestuur van het Wijkcentrum nodigt iedere 

wijkbewoner 
uit om, onder het genot van een hapje en een 

drankje, de beste 
wensen uit te wisselen aan het begin van het 

nieuwe jaar. 
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DE VERBOUWING IS BEGONNEN. 
 
Op 26 november j.l. is de verbouwing van de 
benedenverdieping van ’t Oude Raadhuis be-
gonnen. Na twee dagen slopen is er al begon-
nen met de opbouw.  
 

Gelukkig is er een goede bestemming gevonden 
voor het oude meubilair en de bar. Helaas moesten 
ook de verwarming en de telefoon worden afge-
koppeld. 

Binnen een week waren de nieuwe toiletten al ge-
reed, was het stucwerk klaar en waren overal nieu-
we buizen voor verlichting, geluid en video aange-
legd. 

De opzichter vond onder de oude bar nog een 
rijksdaalder uit 1980, tevens zijn geboortejaar. Al-
win heeft die nu als aandenken. 

De verbouwing moet klaar zijn op 21 december 
a.s. Nieuwe wanden, vloer, plafond, meubilair en 
geluidsinstallatie moeten dan allemaal gereed zijn. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari a.s. kan 
iedereen het nieuwe interieur bekijken. 
U komt toch ook? 
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BIJZONDERE NATUURMOMEN-
TEN IN TONGELRE 

 
Een rubriek in ons wijkblad, die door u gevuld 
wordt. 
 
Er zijn wel eens van die momenten dat je iets heel 
bijzonders ziet in de natuur of uw tuin. “Wauw!” 
denk je dan, “Had ik nu maar een camera, dan zou 
ik dit moment vast kunnen leggen.” Als je dan toch 
toevallig een camera bij de hand hebt, laat je na-
tuurlijk het resultaat, de gemaakte foto’s, graag 
aan familie en vrienden zien. 
En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen Ton-
gelrese natuurfoto naar ons toe te sturen en te de-
len met buurtbewoners: 
rondhethofke@planet.nl onder vermelding van bij-
zonder natuurmoment.  
Als de foto bijzonder genoeg is zullen wij deze in 
het wijkblad plaatsen zodat alle wijkbewoners kun-
nen meegenieten van hoe mooi en bijzonder onze 
Tongelrese natuur is.  
 
Enkele voorwaarden: 
• de foto moet in Tongelre gemaakt zijn; 
• de plek moet vermeld worden;  
• de foto is niet groter dan 10mb.  
 
Deze maand hebben wij erg veel foto’s ont-
vangen en bij wijze van uitzondering plaatsen 
we er in dit kerstnummer meerdere. 

Deze foto is gemaakt door Margreet Sanders. Zij 
maakte deze foto thuis ’s avonds laat. Toen ze de 
gordijnen openschoof zag ze dit ingewikkelde pa-
troon op het helemaal beslagen raam. Wat bleek: 
de dader was een klein slakje dat met een stevige 
vaart over het raam ronddoolde. 
 
De 2e foto is gemaakt door Chris Kauffeld. Hij 
zegt: ”De libelle zat op onze schutting. Normaal 
gesproken lukt me het dan niet om dan een foto 

scherp te krijgen. Dus eerlijk gezegd: dit was echt 
een toevalstreffer.” 

De foto hierboven is gemaakt door de heer of 
mevrouw A. Staals in De Bochten langs het pad 
tussen het Aalbersepad en de Dommelbrug naar 
Eckartdal. 

Foto nr. 4 is gemaakt door zuster Petra van 
Mierlo. Zij zegt: “Graag wil ik jullie deze foto 
sturen waar ikzelf door geraakt ben. Dit jonge 
meesje is op mijn balkon van de flat op het 
Spanvlinderplein geboren en kreeg hier een 
wormpje. Het bijzondere moment hieraan is dat je 
het wormpje zo goed kunt zien op deze foto. Net 
op het juiste moment genomen dus. 
 
Bent u de volgende met een bijzondere foto?  
 
Laten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere 
natuurmomenten opleveren.  

15 

De slak 

De libelle 

De Bochten 

De meesjes 
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Bosbeheer is kijken in de toekomst. 
Als je een bos hebt en je doet verder niets aan be-
heer, dan zal het groeien en wel zo, dat de sterk-
ste en snelste groeiers de concurrentiestrijd zullen 
winnen. De verliezers zullen of afsterven, of min-
der groeien. Wil je variatie in een bos houden dan 
moet je als beheerder eens in de zoveel jaar on-
derhoud plegen en kijken wat en waar er gedund 
moet worden om bijvoorbeeld toekomstbomen, dat 
zijn bomen die je wilt behouden voor later, zo vrij 
te zagen, dat deze in ieder geval mooi uit kunnen 
groeien tot prachtexemplaren. Dan haal je rond 
zo’n boom de concurrenten weg. 
Zo kijk je ook of je bepaalde groepen bomen als 
een cluster wilt sparen, of juist dunnen. Bomen die 
dood zijn en naast een wandelpad staan, zul je uit 
veiligheidsoverwegingen moeten vellen. Je laat de 
takken achter in het bos en maakt er rillen van. Dit 
zijn takkenhopen, die perfecte schuilplaatsen en 
nestplekken zijn voor allerlei fauna. 
Schimmels, insecten en andere micro-organismen 
zorgen voor de afbraak van de takken. We zeggen 
dan: “De natuur ruimt het op.” 
Je kijkt als beheerder naar de onderlaag, dat zijn 
kruidachtigen op de grond. De tussenlaag, dat zijn 
de struiken en kleinere bomen en je kijkt naar de 
bovenlaag, de grote bomen met hun mooie kro-
nen. 
Uit deze drie lagen bestaat een bos. Ook let je nog 
op bijzondere of zeldzame bomen of struiken, zo-
dat je die ook kunt sparen.  
Je zult als beheerder vooruit moeten kijken. 
 
Meer heide 
Als je op de heide, wat eigenlijk een gecultiveerd 
landschap is, dus ontstaan door de mens, niets 
doet, wordt het gewoon bos. De heide verdwijnt 
dus langzaam maar zeker en dat is jammer. Wil je 
de heide bewaren of nog liever vergroten, dan 
moet je niet bang zijn en gewoon een groot ge-
deelte kaal zagen. Je krijgt licht op de bodem en 
de heide zal zich herstellen. Als je ook nog eens 

een keer gaat plaggen dan zal je nog eens natuur-
ontwikkeling zien. Ook een stukje van de Hooge 
Heide is overgebleven in het achterbos van het 
Wasvengebied. Hier wordt zo’n beheersmaatregel 
uitgevoerd om dit typisch heidegebiedje weer te 
vergroten en een kans te geven. 
 
Van kerstbomen tot houtakker 
Het sparrenbos is eigenlijk een aangeplante hout-
akker en heeft ook onderhoud nodig. Doe je er 
niets aan, dan zal het na 40 jaar beginnen met in-
storten. Je moet de slechte, zieke en dode exem-
plaren verwijderen. De sparren zijn ooit geplant 
voor gemeente-instellingen, scholen, de kerk en 
als kerstbomen, totdat ze te groot zijn geworden 
om binnen te zetten. 
Voor de beleving moet dit een spannend donker 
bos blijven. We kiezen er wel voor om een gat erin 
te zagen, een plek waar licht in het bos valt en de-
ze Douglas in te planten. Dit is een naaldboom, die 
zich ook makkelijk uitzaait. 
Zo houden we voor de toekomst tevens de donke-
re bosbeleving.  
 
Bospest  
Er zijn heel veel besmettingen van Amerikaanse 
vogelkers tussen de berm van de Eisenhouwerlaan, 
maar ook in het achterbos van het Wasvengebied. 
Deze struik is begin 1900 naar Nederland gehaald 
om de arme zandgronden beplant met dennen, 
vruchtbaar te maken. De struik groeide goed onder 
de dennen en het blad zorgde voor humus. Maar 
de bessen die eraan groeien, zijn heerlijke vruch-
ten voor vogels. En in die bessen zitten pitjes die 
niet snel verteren. Dus je snapt het al, een pest 
voor de bossen. Onze inheemse struiken en bomen 
worden nog steeds de dupe van die vogelkers en 
verliezen van deze geïmporteerde Amerikaan. De 
enige oplossing is blijven bestrijden, liefst met 
wortel en al. Het zal een kaalslag zijn, maar het 
komt alleen maar ten goede aan onze eigen in-
heemse struiken en bomen. 
Ook langs de Eisenhouwerlaan wordt er gedund en 
een aantal populieren en wilgen gerooid, ter hoog-
te van Koudenhoven. Uiteraard wordt hier herge-
plant. 
 
Ecologisch te werk 
Soms is het zo dat er een exemplaar van een grote 
Amerikaanse eik geveld gaat worden om een lang-
zamere groeier als een esdoorn te sparen. Op een 
plek waar veel amfibieën overwinteren blijf je uit 
het bos weg. Eventueel alleen vanaf de weg behe-
ren, want je zult ook altijd ecologisch te werk moe-
ten gaan. Sommige bomen met holtes van spech-
ten die verder geen gevaar opleveren moeten blij-
ven staan. 
Na 15 maart begint het broedseizoen (voor sommi-
ge dieren al eerder) dan moet je uit het bos weg 
zijn. 
Allemaal aspecten waar een beheerder rekening 
mee moet houden. 
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Informatiewandeling 

Bij deze willen we u graag uitnodigen voor 
een informatiewandeling op zondag 6 januari 
van 10.30 uur tot 12.00 uur. Samen met Tom 
van Duuren van de gemeente Eindhoven en Kees 
van Grevenbroek van de natuurwerkgroep Wasven/ 
Tongelre lopen we samen door het gebied dat ge-
dund gaat worden en vertellen U graag over het 
beheer en de maatregelen. 
 
Beheer op Coll. 
Bij de Collse watermolen en omgeving worden ook 
bomen gerooid waaronder populieren die te dicht 
bij de molen zijn geplant. Ze worden steeds een 
groter gevaar tijdens storm en bedreigen zo de mo-
len. Ze zijn trouwens geplant om te oogsten. Ook 
wordt er nagedacht welke oplossing het beste is 
voor de populieren achter bij de sluis. De bomen 
zijn kaprijp en zullen als je verder niets beheert 
omvallen door onstabiliteit, met alle gevaar van 
dien. Op de website www.wasven.nl bij de natuur-
werkgroep, staat een bericht van de beheerder na-
mens de gemeente Eindhoven.  
Ook bij de Collse watermolen komt een uitleg te 
hangen met info.  
 
De Loovelden 
Hier wordt een populieren perceel gerooid om ver-
der gevaar van vallend dood hout te voorkomen. 
De populieren zijn ooit geplant om te oogsten en nu 
is de tijd hiervoor aangebroken.  
De gehele strook wordt opnieuw aangeplant met 
een zeer gevarieerd bosplantsoen (bomen en strui-
ken). De biodiversiteit zal met grote sprongen voor-
uit gaan.  
Voor meer informatie kun u terecht bij: Ellen van 
Rosmalen beheerder van natuurlijke gebieden van 
de gemeente Eindhoven, tel. 040—2386718. 
Ook bij deze plaats aan de Loovelden komt een in-
foblad te hangen. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
 
 
 

 

Foto’s: Annie Rovers 17 

TONGELRE WINTERLAND 

St. Martinuskerk 

Dommel in De Zeggen 

Beukenlaantje 

Wasven 
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Tuintip voor december:  
Vragen over snoeien 

Door Jeroen Soontiëns 
 
Het snoeien van bomen en met name fruitbomen 
blijft altijd vragen oproepen. Wanneer kan er wat 
worden gesnoeid? Het lijkt misschien ingewikkeld 
maar er zijn maar enkele belangrijke snoeiregels voor 
bomen, die gemakkelijk te onthouden zijn. 
 
Voor bomen geldt dat alle soorten gesnoeid mogen 
worden als ze volop in het blad staan. Dus vanaf half 
mei t/m oktober. Veel bomen kunnen ook in de win-
ter worden gesnoeid (november t/m februari). Voor-
dat bomen hun bladeren krijgen komt eerst de sap-
stroom op gang en kunnen ze gaan bloeden. In het 
voorjaar (maart t/m april) kan er dus beter niet ge-
snoeid worden. Bij enkele specifieke soorten komt de 
sapstroom al in de winter op gang. Dit geldt voor de 
berk, esdoorn, walnoot en haagbeuk. Deze bomen 
snoeit u alleen in de bladperiode. 
 
Voor fruitbomen gaan de bovenstaande regels in 
principe ook op. Een fruitboom heeft u vooral ook 

voor de vruchten en daarom gelden er specifieke 
snoeiregels. De snoei van fruitbomen is erop gericht 
om de bloei te stimuleren en de groei van de boom in 
te perken. 
Voor appel- en perenbomen geldt dat de verticaal 
groeiende takken moeten worden ingenomen. De 
meer horizontaal groeiende takken bevatten het 
bloemhout waaraan de vruchten groeien. Het snoeien 
hiervan kan prima in de winter of na de oogst in de 
nazomer. Bij steenvruchten geldt een andere regel 
(kersen, pruimen, abrikozen, nectarine). U snoeit de-
ze fruitbomen in het groeiseizoen, maar het beste in 
augustus/september. Kleinfruit zoals bessen, bramen 
en frambozen snoeit u weer het beste in de winter. 
 
Tot slot is het handig om in deze periode ook te den-
ken aan het bestrijden van plaaginsecten. De over-
winteringsstadia van bijvoorbeeld luizen kunnen in de 
winter uitstekend bestreden worden met VBC Ultra, 
een natuurlijke insectenbestrijder. Dit geldt met na-
me voor plaaginsecten op fruitbomen. 
 
De karakteristieke vorm van een oude 
appelboom ontstaat 
door snoeien. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

PER 1 JANUARI 2013 STOPT 
PAUL BATENBURG ALS  

APOTHEKER AAN ’T HOFKE 
Door Francis Stalpers en Ans Verheijen 

Voor velen onverwacht stopt Paul Batenburg 
per 1 januari a.s. als apotheker aan ’t Hofke. 
Paul, die samen met Richard Dekkers, apo-
theker op de Haagdijk, in een maatschap zit, 
verkoopt zijn aandelen aan Dekkers.  

 Paul Batenburg 
 
De apotheek aan ’t Hofke wordt vanaf die datum 
gerund door apotheker Maartje van Gerven die in 
dienst komt bij Richard Dekkers. Deze overname 
heeft geen personele consequenties. 

Kringapotheek ’t Hofke heeft een rijke historie. 
In 1946 begon de vader van Paul op de Tongelre-
sestraat een apotheek. In 1981 nam Paul de zaak 
over en na drie jaar maakte hij de overstap naar 
het pand aan ‘t Hofke. Inmiddels is de apotheek 
daar alweer ruim 30 jaar gevestigd. 
In die jaren is er uiteraard veel veranderd in de 
geneesmiddelensector. “Van jongs af aan was ik 
geboeid door de apotheek in al zijn facetten. Als 
scholier kon ik uren samen met mijn vader pillen 
maken en de passie daarvoor ben ik nooit meer 
kwijtgeraakt. Toen ik pas als apotheker begon, 
was zelf pillen draaien een van de dagelijkse bezig-
heden. Dat boeide mij ontzettend. Je eigen creati-
viteit kunnen tonen door in overleg met arts en 
patiënt, te kunnen afwijken van de standaardpillen 
en een recept op maat te kunnen leveren. Nog 
steeds maken we zelf geneesmiddelen, maar het 
meeste komt inmiddels rechtstreeks van de leve-
rancier.” 
“De apotheek is inmiddels uitgegroeid tot een van 
de beste Kringapotheken in het zuiden van het 
land. We zijn een echte kwaliteitsapotheek en daar 
ben ik ontzettend trots op. Die opgebouwde kwali-
teit en service zullen ook in de toekomst zeker ge-
waarborgd blijven. 
 

Hoe ziet de toekomst er uit? 
“We blijven in het pand boven de apotheek wonen. 
Uiteraard ben ik dan niet meer in de apotheek 
werkzaam, maar ik blijf nog wel een aantal 
‘farmaceutische klussen’ doen. Verder ben ik lid 
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Paul Batenburg  1951 
Apotheker  sinds 1976 
Getrouwd met: Clasine 
3 kinderen:  Peter, Kristell en Martijn 
Hobby’s:  tennissen, modelbouw 

Amerikaanse auto’s, 
sleutelen aan ’n oude 
Corvette, reizen en kam-
peren  

Selectie uit de zelf gebouwde miniatuurauto’s 
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van de werkgroep osteoporose (botontkalking) en 
zit nog in werkgroepen in ziekenhuizen en andere 
sociale instellingen. Verder heb ik natuurlijk mijn 
hobby’s. Ik tennis graag en ben een fanatiek mo-
delbouwer van miniatuur Amerikaanse auto’s.”  
 
Door de apotheek hebben we nooit tijd gehad om 
langere tijd met de caravan te gaan trekken. Het 
lijkt Clasine en mij heerlijk om de komende jaren 
op ons gemakje Europa te gaan verkennen. Geluk-
kig zijn we beiden goed gezond en kunnen we daar 
hopelijk nog een aantal jaren van genieten.” 
 
Inmiddels is Clasine aangeschoven en vertelt ons 
over haar leven en toekomstverwachtingen.  
 

 

Ik heb Paul destijds ontmoet in de apotheek van 
zijn vader waar ik apothekersassistente was. Na de 
komst van de kinderen ben ik gestopt met werken, 
maar toen ik vijftig werd waren de kinderen inmid-
dels zo groot dat ik weer iets voor mezelf kon gaan 
doen. Ik ben toen een opleiding voor bibliothecaris  
gaan volgen en tot september jl. was ik werkzaam 
bij het Augustinianum (middelbare school). Toen 
Paul het besluit had genomen te stoppen met de 
apotheek heb ook ik mijn ontslag genomen en sa-
men richten we ons nu op de toekomst.” 
 
Wat zullen jullie het meest gaan missen? 
Paul: “Vooral het contact met de cliënten en de 
daaraan gerelateerde contacten. Maar ook de da-
gelijkse contacten met het personeel zullen we ze-
ker missen. Het is een heel fijn team waarvan de 
mensen allemaal al jaren bij ons werkzaam zijn. 
Het is jammer om dit achter ons te laten, maar we 
gaan een mooie tijd tegemoet. We blijven hier 
voorlopig lekker zitten zodat we ‘ons Tongelre’ niet 
hoeven te missen.  
 
Aan de wand in de keuken hangt deze treffende 
spreuk die staat voor de toekomstidealen van Paul 
en Clasine. 

 
Wij nemen afscheid en hebben maar een wens aan 
Paul en Clasine: 
 
Het ga jullie goed!  
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Paul en Clasine 
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Heb je na al die feestelijke dagen en bijbehorende 
culinaire liflafjes ook zo’n zin in een bord stevig en 
oer-Hollands eten? Bedenk daarbij een gure win-
terse dag met hooguit een waterig zonnetje, een 
fikse wandeling met aan het einde als beloning: 
een heerlijk winters stoofpotje. En wat handig is 
aan onderstaand recept, je kunt variëren zo veel je 
wilt. Zo kom je januari makkelijk door! 
 
Ingrediënten: 

1 kg bloemige aardappelen 
2 dl melk 
50 gr boter 
500 gr (biologisch) gehakt half om half (b.v. 

van de Blije Big) 
400 gr gepelde pruimtomaten, uit blik 
1 ui, grof gesneden 
2 knoflookteentjes 
500 gr champignons 
boter en olijfolie 
paneermeel 
versgeraspte nootmuskaat 
PeZo (peper & zout)  
 
Bereidingswijze: 

Kook de aardappelen gaar in licht gezouten wa-
ter (aardappelen moeten volledig onder water 
staan). 

Giet de aardappelen af en laat uitdampen. 
Plet fijn met een pureestamper (als het niet 

echt smeuïg moet zijn, maar wat grover, ook 
wel stoemp genoemd) of roerzeef (voor een 
gladde smeuïge puree). 

Warm de melk en/of room met de boter onder-
tussen in een pannetje op: dit resulteert in een 
veel romiger puree. 

De melk met boter geleidelijk toevoegen: de 
hoeveelheid vocht is afhankelijk van de kwaliteit 
van de aardappelen en hoe smeuïg men de pu-
ree wil. 

Roer door elkaar of klop luchtig op met een 
houten lepel, zodat je een gladde puree krijgt. 

Breng de puree op smaak met peper, zout en 
nootmuskaat. 

Bak de champignons aan in een bakpan met 
wat boter en olie en op een hevig vuur. Na het 
bakken eventueel besprenkelen met citroensap. 

Schep ze met een schuimspaan uit de pan en  

 
 
 

 

houd apart. 
Fruit in dezelfde pan de ui en knoflook glazig. 
Voeg het gehakt toe en bak deze rul: men kan 

het gehakt korrelig bakken of met brokjes. Dat 
is eigen keuze en smaak, het kan beide. 

De gepelde tomaten er onder mengen en het 
geheel zo’n 10 minuten laten sudderen. 

Een ovenschaal invetten met boter en vullen 
met het vlees, groenten en aardappelpuree. Er 
zijn verschillende mogelijkheden: 

een laag puree (een derde van het totaal) op de 
bodem van de ovenschotel uitspreiden met een 
spatel en daarop het vlees, al dan niet met een 
tomatensaus (in dit geval dus met een tomaten-
saus). Dan een tweede laag puree, een laag 
groenten, al dan niet met een bechamelsaus (in 
dit geval champignons zonder bechamelsaus) 
en eindigen met een laag aardappelpuree, of 

een laag puree, een laag gehakt, een laag 
groenten en eindigen met een laag puree, of 

een laag vlees, een laag groenten en eindigen 
met een laag puree, of 

…. (fantaseer maar raak, er zijn veel mogelijk-
heden). 

Bestrooi de bovenkant van de aardappelpuree 
met paneermeel en enkele klontjes boter. 

Plaats in een op 200°C voorverwarmde oven 
gedurende 30 minuten, de laatste 5 minuten 
laten gratineren. 

 

SMAKELIJK ETEN! 

Winters stoofpotje (4 personen) 
 

Tim van Wijk - Wasvenboerderij 
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Praktijk Jos Graumans 
 
 
 
 
Beste lezers, 
 
Graag wil ik mijzelf aan u voorstellen. Waarom? Sinds 
enkele maanden ben ik naast de Jumbo aan de Page-
laan gestart met mijn eigen praktijk voor fysiothera-
pie, oedeemtherapie en reflexzonetherapie onder de 
naam: Praktijk Jos Graumans. Het is een zelfstandige 
praktijk binnen het paramedisch centrum Tongelre. 
 
Allereerst wil ik iets over mezelf vertellen zodat u ook 
weet wie er in de ruimte is gekomen waar vroeger de 
beautysalon Estee Esmee zich bevond. 
 
Wie ben ik?  
Mijn naam is Jos Graumans en ik woon sinds oktober 
2004 op het Pijlstaartpad 21 in Tongelre. Ik ben niet 
geboren en getogen in Eindhoven, maar wel een Bra-
bander in hart en nieren. In 2007 ben ik getrouwd 
met Jacqueline en ons gezin is compleet geworden 
door de komst van onze zoon en dochter.  
 
Wat heb ik gedaan tot nu toe?  
Na de HAVO ben ik naar het CIOS in Sittard gegaan 
en heb daar veel ervaring opgedaan met trainingsme-
thodes en -principes. Toen ik klaar was met de studie 
leek het me erg interessant om niet alleen de gezon-
de mens te helpen beter te worden met zijn/haar 
sport, maar ook de minder gezonde mens te helpen 
beter te functioneren in de maatschappij. Door deze 
interesse ben ik Fysiotherapie gaan studeren in Bre-
da. Na afloop van de studie heb ik een tijd gewerkt in 
een Duitse praktijk. Vervolgens ben ik gaan werken 
als fysiotherapeut in het verpleeghuis Beukenrode in 
Venray. Gedurende deze 10 jaar heb ik veel ervaring 
opgedaan met o.a. het behandelen van mensen met 
een hersenbloeding, Parkinson, Alzheimer en heb ik 
veel mensen behandeld met nieuwe heupen, knieën 
en andere orthopedische klachten. Tevens heb ik in 
deze periode ook de specialisatie voor oedeemthera-
peut met goed gevolg afgerond. 
 
Naast mijn interesse voor de reguliere/westerse ge-
neeskunde ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest 
in de alternatieve/oosterse geneeswijze. Zodoende 
ben ik in 2004 gestart met de opleiding voor reflexzo-
netherapeut aan de ANZN (Academie voor Natuurge-
neeskunde Zuid) in Eindhoven. Dit is een HBO-
geaccrediteerde opleiding. Ik heb me aangesloten bij 
de VNRT (Vereniging van Nederlandse Reflexzonethe-
rapeuten) en de RBNG (Register Beroepsbeoefenaren 
Natuurlijke Gezondheidszorg) waardoor de behande-
ling geheel of gedeeltelijk vergoed wordt door de 
zorgverzekeraar afhankelijk van de aanvullende ver-
zekering van de cliënt. 
Voor de meeste mensen is het duidelijk wat fysiothe-
rapie inhoudt, maar wat is nu eigenlijk reflexzonethe-
rapie en oedeemtherapie? 

Reflexzonetherapie is een natuurlijke geneeswijze. 
Uitgangspunt is dat op de handen, voeten en het 
hoofd zones liggen die corresponderen met alle orga-
nen, klieren en andere delen van het lichaam. Via 
druk op de voeten wordt het hele lichaam behandeld. 
Op deze wijze wordt het zelfherstellend vermogen 
van het lichaam aangesproken en gestimuleerd zodat 
het lichaam in evenwicht wordt gebracht. Iedere be-
handelingenreeks wordt gestart met een vraagge-
sprek, gevolgd door een observatie van de voeten. 
Samen met u wordt een behandeldoel opgesteld. Te-
vens spreken we een termijn af waarin er verbetering 
moet plaatsvinden. Diverse klachten waaronder o.a. 
zwangerschapsklachten, kuitkrampen, slaapproble-
men, oprispend maagzuur, etc. zijn behandelbaar 
door middel van reflexzonetherapie. Oedeemtherapie 
is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Hoe 
werkt het? 
Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit 
vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, 
bloedbanen en lymfbanen. Veel processen verlopen 
via dit lichaamsvocht. Deze processen via het li-
chaamsvocht noemen we "de waterhuishouding". 
Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de wa-
terhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het 
lymfstelsel speelt hierbij een belangrijke rol. Het is 
namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiveren-
de en drainerende rol vervult. Lymfdrainage is dus 
een normale, natuurlijke functie in ons lichaam, die 
echter verstoord kan worden door ziekte, stress of als 
gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage 
van de lymfe manueel (met de handen) verbeterd 
worden. Hierbij kunt u denken aan vochtophoping na 
het verwijderen van okselklieren na een complete 
amputatie van de borst, maar ook bijvoorbeeld van 
vochtophoping in de knie nadat u een knieoperatie 
hebt ondergaan. Deze voorbeelden zijn herkenbaar 
voor veel mensen, maar oedeemtherapie is ook toe-
pasbaar bij spierpijn en spierletsel, reuma 
(ontstekingen), klachten aan het zenuwstelsel (bijv. 
M.S., gezichtsverlamming, migraine), klachten als 
gevolg van stress zoals slapeloosheid, concentratie-
verlies, constipatie, diarree en hoofdpijn, keel-,  
neus-, en ooraandoeningen, huidproblemen en bloed-
circulatiestoornissen (bijv.  etalageziekte, open won-
den). 
Door middel van het aanbieden van bovenstaande 3 
therapieën denk ik, dat ik als therapeut, u nog meer 
mogelijkheden kan bieden om uw klachten te verhel-
pen.  
 
De praktijk is open op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Vanaf 21 januari 2013 komt daar ook de 
woensdagmorgen bij. Graag zie ik u een keer in de 
praktijk (curatief of preventief). 
 
Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken, 
kunt u mij bereiken op 040-2931863 of via mobiel 06
-24549059. U kunt natuurlijk ook altijd binnenlopen 
met uw vragen of een kijkje nemen op de website 
van de praktijk www.praktijkjosgraumans.nl. 
 
Jos Graumans 
Praktijk Jos Graumans 
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven 
Tel: 040-2931863/06-24549059 
@: info@praktijkjosgraumans.nl 

Jos Graumans 
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VROUWEN OP ONTDEKKINGS-
TOCHT AAN  

DE TAFEL VAN ÉÉN 
 
In december start weer een nieuwe serie van 
De tafel van één, dit keer in de wijk Tongelre. 
Vaak willen vrouwen (weer) aan de slag 
maar weten ze niet waar ze moeten begin-
nen. De tafel van één helpt ze op weg.  
 
Aan tafel 
Vrouwen volgen een serie van vijf gratis groepsge-
sprekken, onder begeleiding van een tafelbuddy, 
om te praten over zichzelf en hun toekomst. Dank-
zij een bijzondere gespreksmethode inspireren en 
motiveren vrouwen elkaar om een nieuwe stap te 
zetten. Aan De tafel van één worden vrouwen door 
tafelbuddy’s geholpen om hun eigen kwaliteiten te 
benoemen en een plan voor de toekomst te ma-
ken.  
 
Na de tafel 
Als de vrouwen dat willen, worden ze na de vijf 
gesprekken verder op weg geholpen bij het verwe-
zenlijken van hun vervolgstappen. Hierbij valt te 
denken aan: het volgen van een opleiding, het 
zoeken naar een baan of vrijwilligerswerk of zelfs 
het starten van een eigen onderneming. 
 
Ook meedoen met De tafel van één in Eindho-
ven?  
Meedoen is gratis. Inschrijven kan via: 
www.detafelvaneen.nl of het landelijke telefoon-
nummer 06-8305 1874 
 
 

DE SNELST GROEIENDE BANK 
VAN TONGELRE 

 
Vanaf maart 2010 worden er elke donderdag 
door vrijwilligers voedselpakketten uitge-
reikt, koffie en thee geschonken en een 
praatje gemaakt met de cliënten.  
 
Het aantal cliënten groeide het afgelopen kwartaal 
op verdeelpunt Tongelre met 45 procent. Huishou-
dens komen in aanmerking voor eten van de voed-
selbank als er aan leefgeld per maand minder 
overblijft dan 180 euro voor één volwassene, plus 
60 euro voor elke extra volwassene, plus 50 euro 
per kind. Leefgeld is het bedrag dat overblijft na 
aftrek van de vaste lasten (huur, licht, verzekerin-
gen en afbetalingsregelingen).  
Verdeelpunt Tongelre is een van de zes Eindho-
vense verdeelpunten van de voedselbank en ver-
huist per 17 januari 2013 van de dependance, ge-
legen aan de Koudenhovenseweg Zuid, naar ’t Ou-
de Raadhuis. Donaties kunt u overmaken naar re-
keningnummer: 490958885 t.n.v. Stichting Voed-
selbank Eindhoven e.o.  

De voedselbank is een A.N.B.I. (valt onder de  re-
gels aftrekbaarheid van de belasting).  
 
Website: www.voedselbankeindhoven.nl 
 
Wim Arts, 
vrijwilliger voedselbank 
 

 
 
 
 

DIENSTVERLENING WELZIJN 
EINDHOVEN GAAT NAAR DE 

KLANT TOE  
 
De dienstverlening van Welzijn Eindhoven 
gaat naar de klant toe. We willen goed be-
reikbaar zijn, niet alleen op onze sociale me-
dia en de website www.welzijneindhoven.nl, 
maar ook op de locaties van Welzijn Eindho-
ven. Vanaf 10 december 2012 sluit de locatie 
Beemdstraat en verplaatst Informatie & Ad-
vies naar de Don Boscostraat 4, 5611 KW 
Eindhoven. Uw contactpersoon is nog wel be-
reikbaar. 
 
Bereikbaarheid 
Voor aanvullende informatie of vragen kunt u te-
recht bij uw contactpersoon of via het algemene 
nummer van Welzijn Eindhoven 040 219 33 00.  
 
Openingstijden  
Voor de inloopspreekuren van Algemeen Maat-
schappelijk Werk en voor Info & Advies kunt u 
vanaf 10 december 2012 terecht op: 
 
Don Boscostraat 4 
5611 KW Eindhoven 
 
Voor Info & Advies: 
Maandag t/m vrijdag 09.00 – 15.00 uur  
 
Inloopspreekuur Maatschappelijk Werk 
Woensdag en vrijdag van 09.00 – 11.00 uur 
 
Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven 
verhuisd naar:  
Dr.Cuyperslaan 68 (Woensel) 
5623 BB Eindhoven 
 
Vreemdelingen Informatie Punt Eindhoven 
Peter Ploeger 040 – 2193 446 
 
Voor meer informatie of het maken van een af-
spraak kunt u bellen naar telefoonnummer 040 – 
219 33 00  
 
Kijk voor actuele openingstijden op: 
www.welzijneindhoven.nl/Paginas/Contact.aspx 
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Zo’n 30 à 40 jaar geleden was het verenigingsle-
ven anders dan nu, wat zeker te maken heeft met 
het feit, dat de mensen in dit computer- en media-
tijdperk hun tijd anders indelen. De mensen zijn 
ook individueler geworden. Nu wordt gezelligheid 
vaker thuis bij de buis of de computer doorge-
bracht. Dat was vroeger wel anders. Men had aller-
lei clubs en verenigingen. De carnavalsclub , de 
biljartclub, de dansclub, maar ook de duivenclub. 
Al die clubs hadden als verenigingsgebouw meestal 
een café. En bij het woord café weet je het wel. 
 
Duivensport 
De duivenclub was wel een club apart.  
Leden waren meestal mannen in een stofjas die 
thuis een hok hadden en daar postduiven in 
hielden. Men liet vaak de duiven los vliegen en na 
een uurtje of zo, kwamen ze terug op het dak van 
het huis of het hok, ook wel het duivenkot 
genoemd. Dan riepen ze de vogels naar binnen. 

Het hok werd dagelijks schoongekrabd met een 
groot plamuurmes. Want de duiven moesten 
gezond blijven en vooral ook schoon. Met die 
duiven werden wedstrijden gevlogen. Op 
vrijdagmiddag tegen de avond of op zaterdag 
werden de duiven ingekorfd (in een hele grote 
mand gedaan). 
De duiven werdenvoorzien van een gummie 
ringetje met een nummer en dat werd samen met 
het eigen ringnummer genoteerd op een lijst. Een 
poulelijst waar je met geld op de duiven kon 
wedden. 
Men gokte er natuurlijk op dat je eigen duiven als 
snelste thuis zouden zijn van de vlucht.  
 
De duiven werden opgehaald door een speciale 
vrachtwagen die alle clublokalen afreed. Om 
daarna naar de plaats te rijden om ze de volgende 
dag los te laten. Dat kon Retie zijn in België net 
over de grens, maar ook plaatsen zoals Orléans of 
Dax in Frankrijk of zelfs Barcelona in Spanje. Korte 

vluchten heten Vitessevluchten. Daarna kwam 
midfond en dan had je nog de lange afstanden, de 
fondvluchten. 
De duiven werden getraind om van 30 tot wel 
1000 kilometer en soms meer te kunnen vliegen. 
 
De duivenmelkers, ofwel de houders van 
postduiven, hadden zo hun manieren om te zorgen 
dat de duiven toch zo snel mogelijk naar huis 
zouden komen en dat niet altijd op een diervrien-
delijke manier. 
Een voorbeeld. Als een duivin, een vrouwtjesduif, 
zat te broeden, legde men twee eieren onder de 
duif die op uitkomen stonden, omgeruild van een 
andere duivin. De duivin voelt dat de eieren 
uitkomen, dan korft de duivenmelker de duivin in 
voor de vlucht. Als de duif losgelaten wordt denkt 
het maar aan een ding: zo snel mogelijk naar huis 
want mijn eieren komen uit. De duivenmelker gokt 
op de snelste tijd. 
Nog een voorbeeld. Het weduwschap: de doffer, 
het mannetje, wordt enkele dagen apart gezet van 
het vrouwtje, maar kan haar wel zien door een 
spleetje. Hij wil heel graag bij haar zijn. Vlak 
voordat de duiven worden ingekorfd voor de vlucht 
mag de doffer een uurtje bij de duivin. Hij is 
natuurlijk ontzettend blij en opgewonden. Dan 
wordt deze ook ingekorfd. Als ze op de 
vluchtbestemming losgelaten worden, wil de doffer 
maar één ding: zo snel mogelijk naar zijn duivin. 
Voor extra energie werd er druivensuiker in het 
water gedaan of werden de duiven bijgevoerd met 
zaden van haver en hennep. 
 
Kom maar, kom, kom! 
Als de duiven terugkwamen van de vlucht was het 
spannend. De kinderen mochten niet buiten 
spelen. Er zou maar eens een duif vroeg komen. 
Deze mocht dan niet afgeschrikt worden om in het 
hok te komen. Er werd hier en daar wat gebeld of 
er al een ander clublid was die iets binnen had. 
Hoog in de lucht zag je de duiven overvliegen. En 
dan ineens doken er uit die groep een paar naar 
beneden. Waren ze van jou of van de buren even 
verderop? Met een blikje met wat voer werd er 
getracht de duiven naar binnen te lokken. Kom 
maar, kom, kom, werd er geroepen en geschud 
met het voer in het blikje. 
Als je geluk had was hij zo op de klep met een 
soort tralies. Hier kon je als duif wel in, maar niet 
uit. Dan werd snel het gummie ringetje van de 
poot afgehaald en in een speciale klok gestopt die 
de tijd registreerde en afdrukte op een strookje.  
Het was zelfs zo dat het ooit is voorgekomen dat 
een hele vroege duif niet naar binnen kwam en de 
vermeende duivenliefhebber met een buks de 

Door Kees van Grevenbroek 
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vogel van het dak schoot. Als ie dan in de goot 
bleef hangen had hij dubbelpech. Geen ring en 
‘duif is dood’.  
 
Op naar De Beer om de klok af te slaan. 
Als de meeste duiven binnen waren werd er 
afgesproken om met elkaar de klok af te slaan. Dat 
gebeurde in Tongelre bij café De Vredesduif, beter 
bekend als café De Beer op de Tongelresestraat. 
Alle duivenmelkers zetten de klokken gelijk en er 
werd op het uur tegelijkertijd afgedrukt.  
Afstand en tijd van loslaten en afdrukken werden 
berekend. Dan wist men ongeveer al wie er 
gewonnen zou hebben. 
Later in die week werden de exacte tijden bekend 
gemaakt. 
Maar op dat moment zat je wel bij De Beer. En 
menig melker ging daarna naar huis met of zonder 
klok. Maar de stofjas ging wel mee, om de 
volgende dag weer, soms met kater, het hok 
schoon te krassen. 
 
Het duivenmelken is nu niet meer zoals het 
vruuger ging. De computer heeft ook hier zijn 
intrede gedaan. 
 
Dat waren toen toch andere tijden. 

SCHAATSPRESTATIERIT  
 
Beste wijkbewoners, 

 
Op vrijdag 9 november heeft een aantal kinderen 
van basisschool ’t Karregat meegedaan aan de 
schaatsprestatierit. Ze konden zich opgeven voor 
20 of 40 minuten schaatsen. De opkomst dit jaar 
was veel groter dan andere jaren en daar zijn wij 
heel blij om. Uiteindelijk kregen ze allemaal een 
medaille en een vrijkaartje als beloning voor hun 
inzet. Ze vonden het geweldig! 
Hieronder zijn een aantal reacties te lezen van de 
kinderen die hebben meegedaan. 
Heel veel kinderen gingen naar schaatsen. Het was 

heel leuk. Sommige kinderen gingen voor de twin-
tig minuten en sommigen voor de veertig minuten. 

Heel veel kinderen hebben een prijs gewonnen. 
Geschreven door Lynn van Eijk, groep 4-5 
 
Mijn naam is Ambra en ik vertel over mijn belevin-
gen tijdens het schaatsen. Ik vond het heel leuk. 
Op de ijsbaan begon het schaatsen heel makkelijk, 
maar daarna ging het moeilijk. Dat vond ik wel 
jammer. Maar ja ik kon er niets aan doen.  
Groetjes Ambra, groep 4-5 
 
Ik vond het heel leuk. Ik deed de 40 minuten. 
Maar ik vond het wel moeilijk, waar ik ook ga 
schaatsen. Ik ga aan de slag en ik win de prijs. 
Groetjes Lieke, groep 4-5 
Volgend jaar weer!  
Groetjes basisschool ‘t Karregat 
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Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef  je bi j  de redact ie op als 
babysi t ter  en wi j  plaatsen je naam in deze rubriek! 

Se ba stiaa n va n R oon (1992), Kromme nbee md 34.  
Tele foon: 244 45 19.  Op zoek naar  een betrouwbare  
oppas? Dan ben i k degene naar wi e 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. 

Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. 
Telefoon: 251 82 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het 
stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan 
goed met kinderen opschieten. 

Ik ben Iris van de Vorle (1996), Telefoon: 06-46286116 
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van 
maandag tot en met vrijdag.  
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle. 

Tom Veltman (1997) Floresstraat, Telefoon: 8420435 
mobiel 06-12033430 
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken 
en tot laat in de avond mag blijven?  
Die heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO) 

Saltoschool ‘t Karregat 
Urkhovenseweg 6 

5641 KE Eindhoven 
Tel: 040-2810326            
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Activiteiten Wasvenboerderij 
 
Bij de Wasvenboerderij hebben veel activiteiten 
plaatsgevonden in 2012. Bijvoorbeeld: 
 Het Pure Food evenement in mei met de buf-

fels. 
 De dag van de architectuur met kinderwork-

shops en rondleidingen waarin cultuur en na-
tuur, architectuur en voedselproductie centraal 
stonden. 

 De vele verschillende exposities van glaskunst 
en schilderijen. 

 De informatieve tuinthema-avonden waar u al-
les te horen kreeg over de moestuin. 

 NXT Generation die naar Florida, USA is ge-
weest voor hun deelname aan de World Invita-
tional Open Championship: "Robots in Paradi-
se". 

 De Proef de Herfst bijeenkomst met dichters, 
poëzie en muziek in de natuur. 

 De vele natuurthema-avonden voor de jeugd 
met de vos van het wasvengebied tot bakken 
in buitenlucht en een expeditie naar landgoed 
Eckart. 

 De ecologische kas die gebouwd is. 
 De vele drukbezochte bakmiddagen bij de bak-

ker waar de kinderen aan de slag konden met 
de bakker en dan hun heerlijke baksel ook nog 
meer naar huis mochten nemen. 

 De aftakelende rode beuk die nu goed gezekerd 
is zodat iedereen er weer kan wandelen. 

 De heerlijke proefthema-avonden van de Gas-
terij. 

 
En zo nog veel en veel meer, voor ieder wat wils, 
ook in 2013! 
 
 
 
 
 
 

Kerst bij het Wasven 
Het thema voor kerst 2012 bij het Wasven is dit 
jaar ‘Bling Bling’. Aan dit thema is bij verschillende 
locaties van Lunetzorg gewerkt en de vrijwilligers 
van het Wasven hebben de levensgrote kerststal 
gebouwd. De unieke samenwerking levert ook dit 
jaar weer een prachtige kerststal op. De kerststal 
is te bezichtigen t/m 6 januari, iedere dag van 
10.00 – 17.00 uur en vrijdag t/m zondag tot 21.00 
uur in De Schop van de Wasvenboerderij. 
Ook de expositie op de overloop is BlingBling inge-
richt met kleurig glaswerk van Tongelrese kunste-
naars en creaties van leerlingen van het Lorentz 
Casimir Lyceum. 
 
Winkel en Bakkerij Tussen de Molens rond de 
feestdagen 

Bij bakkerij Tussen de Molens 
staat iedereen weer graag voor u klaar om u te la-
ten genieten van (h)eerlijk brood en gebak. Vooral 
alles met spelt is volop verkrijgbaar. Op maandag 
24 december is de bakkerij eenmalig open 
tussen 10.00 en 14.00 uur (ook om bestellingen 
op te halen). En vergeet u vooral niet om het eind 
van 2012 goed af te sluiten met de overheerlijke 
oliebollen! 
 
Gasterij In ’t Ven 
Dit jaar hoeft u met de feestdagen niet zelf te ko-
ken! Kom op eerste kerstdag naar Gasterij In ’t 
Ven en de koks zullen u heerlijk verwennen. De 
menukaart biedt voor jong en oud iets lekkers. U 
kunt aanschuiven bij de Matinee vanaf 12.30 of bij 

Gasterij 040 787 0707  gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
 

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Feestdagen bij de Wasvenboerderij  De hele maand december 

Kerststal  Tot 6 januari, De Schop 

Infowandeling Beheer Wasvengebied  6 januari, 10.30 uur, De Schop 

Bakmiddag: Sneeuwpoppen die niet smelten  9 januari, 13.30 uur, De Schop 

Expositie van Loe-Sei: Kleurrijk  Vanaf 12 januari, Overloop 

Natuurlijk Tongelre: Reeën kijken  17 januari 20.00 uur Wasvenboerderij 

De Nationele Tuinvogeltelling  19 & 20 januari bij u thuis 

Natuurthema jeugd: Pindakaas, wie is er niet 
mee groot geworden? 

 25 januari, 19.00 uur, De Schop 
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het kerstdiner vanaf 18.30 uur. Vergeet u niet tij-
dig te reserveren? U kunt op de site van het Was-
ven het menu bekijken evenals de openingstijden 
gedurende de feestdagen: www.wasven.nl. 
 
Infowandeling Beheer Wasvengebied 
Er wordt deze winter een dunning uitgevoerd in 
het achterbos van het Wasvengebied. Dit is nodig 
voor de toekomst van het gebied. Beheren is daar-
om ook kijken in de toekomst! 
Graag willen wij U middels een uitleg op de hoogte 
brengen over het beheer. Tom van Duuren en Kees 
van Grevenbroek zullen U door het bos leiden en 
vertellen over de maatregelen die je in de toe-
komst laten kijken. Iedereen, groot en klein, is 
welkom. We vertrekken om 10.30 uur bij de Was-
venboerderij. 
 
Bakmiddag bij de Bakker: Sneeuwpoppen die 
niet smelten 
Op woensdag 9 januari gaan we sneeuwpoppen 
spuiten van spritskoekendeeg! Met dat heerlijke 
koekendeeg gaan we aan de slag. Wil jij ook weten 
hoe je dat moet doen, hoe je zo’n mooie en sma-
kelijke sneeuwpop kunt maken? Kom dan naar de 
bakmiddag. Als alles in de oven ligt, spelen we nog 
een spel. De middag is voor kinderen van 6-10 
jaar en we beginnen om 13.30 uur. De kosten be-
dragen per kind € 3,50. Vooraf aanmelden is wen-
selijk. Stuur een mailtje naar: winkel@wasven.nl.  
 
Expositie: KLEURRIJK 
De eerste expositie in het nieuwe jaar is van schil-
derijen van Loe-Sei (Loes Beks-Werner).  

 
Voor Loes (geboren op de Melkweg in 1947) is 
haar impressionistische stijl van schilderen ken-
merkend. Schijnbaar met gemak zet zij dansende 
figuren in dromerige sferen op het doek. Krachtige 

penseelstreken onderstrepen de souplesse van de 
figuranten. Ook in haar landschappen weet zij heel 
goed de sfeer van het moment te raken. Loes 
heeft zich op latere leeftijd verdiept in het tekenen 
en schilderen door een kaderopleiding te volgen en 
zich helemaal toe te leggen op het schilderen. Re-
gionaal zijn haar grote inspirators Frans Manders, 
Henri Hess en Jos Leurs.  
Loes haar inspanningen hebben ook in de kunstwe-
reld waardering opgeleverd: zij behaalde een 
tweede prijs bij een landelijke kunstwedstrijd, 
waarin in haar werk intrigerend werd genoemd. 
Verder werd zij tweemaal genomineerd bij de regi-
onale kunstdagen.  
 
Voor een voorproefje kunt u alvast kijken op 
www.loesart.nl. 
U bent op 12 januari om 14.00 uur van harte wel-
kom bij de opening van de expositie op de Over-
loop van het Wasven waar Loes zelf aanwezig zal 
zijn. Daarna is de expositie te bezichtigen tijdens 
openingstijden van De Gasterij. 
 
Natuurlijk Tongelre: Reeën kijken 
Op donderdagavond 17 januari kunt u genieten 
van een mooie film over het ree, een prachtig dier 
dat ook in Tongelre voorkomt. De film begint om 
20:00 uur en duurt ongeveer een uur. De entree is 
gratis. 
 
De Nationale Tuinvogeltelling 
Elk jaar, in het derde weekend van januari, tellen 
tienduizenden mensen door heel Nederland tuinvo-
gels. U kunt er ook aan meedoen door gedurende 
een half uur de vogels die u ziet in uw tuin of op 
uw balkon te tellen. Op de website 
www.tuinvogeltelling.nl vindt u een handige score-
lijst en meer informatie. 
 
Natuurthema-avond jeugd: Pindakaas, wie is 
er niet groot mee geworden? 
Wij vinden pindakaas lekker. En je schijnt er groot 
en sterk van te worden. Maar er zijn ook vogeltjes 
die het heerlijk vinden in de winter. Wil jij weten 
welke? Wil jij ook een leuke pindakaaspothouder 
maken? Kom dan naar de Schop. We starten om 
19.00 uur en eindigen om 21.00 uur en het is voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. De entree is € 2,00 per 
kind. Dit mag je niet missen! 
 
Wij wensen u fijne en vooral (h)eerlijke feestdagen 
en graag tot ziens in 2013! 
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Benigne Paroxismale Positie Duizeligheid (BPPD) 
 
Veel mensen hebben wel eens last van duizeligheid.  
BPPD ontstaat door oorsteentjes in 3 halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsorgaan. De halfcirkel-
vormige kanalen worden geprikkeld en geven een duizelig gevoel. Normaal gesproken worden zij alleen 
geprikkeld door bewegingen van het hoofd.  De oorsteentjes worden verplaatst door infecties, doorbloe-
dingsstoornissen van het binnenoor, langdurige bedrust, hoofdtrauma’s en degeneratie (slijtage van het 
binnenoor), dit laatste is bijna altijd bij mensen ouder dan 50 jaar. 
 
Het symptoom dat hoort bij BPPD is dat enkele seconden na het maken van een hoofdbeweging (omhoog 
kijken, omrollen) draaiduizeligheid, die  na 1 minuut weer verdwijnt. Heel vaak is de duizeligheid aanwe-
zig in lig, bij het gaan liggen en vanuit lig omhoog komen. Soms is men ook misselijk. Met de kiepproef, 
waarbij het hoofd en het lichaam plotseling achterover wordt gekiept, wordt de duizeligheid opgewekt. 
Ook zie je meestal typische oogbewegingen. 
 
Als je te maken krijgt met BPPD, kun je het beste ‘s nachts 2 kussens gebruiken. Ga niet op de aangeda-
ne kant slapen en blijf eerst op de rand van je bed zitten voordat je opstaat. 
 
Kijk niet achterover of buig niet voorover om iets op te rapen.  
 

BPPD kan behandeld worden door oefeningen waarbij de fysiothe-
rapeut probeert door middel van een soort omvergooibeweging 
(Epley manouevre) de kristallen in het evenwichtsorgaan te ver-
plaatsen. Dit werkt in 80% van de gevallen. 
 
Als deze methode niet helpt of de klachten komen terug dan kunt 
u de volgende oefeningen doen:  
1. Zit op de rand van het bed. Blijf 30 seconden rustig zitten. 
2. Verander van zit naar zijlig. Voer deze beweging binnen 2 se-
 conden uit. Houd het hoofd een halve slag gedraaid. Doe alsof 
 u iemand aankijkt die ongeveer een meter van uw bed staat. 
 Houd deze houding 30 seconden aan (met gedraaid hoofd). 
3. Ga na 30 seconden weer rechtop zitten. 
4. Voer dezelfde oefening uit als 2 maar nu naar de andere kant. 
5. Ga na 30 seconden weer rechtop zitten. 
 

De oefeningen worden 2 weken uitgevoerd, 3 maal per dag. De cyclus wordt 5x herhaald (dus elke posi-
tie 5x per oefenbeurt). Meestal zijn de klachten na 1-10 dagen verminderd. Vaak komen de klachten bin-
nen 1-5 jaar een keer terug. 
De klachten verdwijnen op den duur vanzelf weer en soms verdwijnen ze even plotseling als dat ze geko-
men zijn. 

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  
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Basisschool De Boog 
 
Groep7 gaat naar de poel. 
Ik ga iets vertellen over de 
poel. ‘s Middags ongeveer om 
kwart over twaalf kwam er een 

mevrouw die ons iets ging vertellen over de poelen  
en over wat we gingen doen in de poel, gereed-
schap, en de pakken en wat je mag en niet mag. 
Daarna gingen we eten en naar de fietsen. Ik fiets-
te met Chemene gezellig. Toen we er waren had-
den we onze fietsen gestald en zijn we gaan verza-
melen en hebben we groepjes gemaakt en zijn aan 
de slag gegaan.  
 
Nummer 1=de braamstruiken afknippen en in de 
kruiwagen doen en kort knippen.  
Nummer 2=een nieuw poeltje maken en harken. 
Hard werken! En het 2e groepje na ons hadden 
een mini salamander gezien. Schattig!  
Nummer 3=boomstammen zagen en bommen. 
Was leuk!  
Nummer 4=was ongeveer het zelfde maar dan om 
de beurt. Was hard werken!  
Nummer 5=met pakken in de poel en onkruid en 
gras uit de poel halen. Was leuk! Er zwommen ook 
vissen, bah! Maar ik ben er toch in geweest. Was 
toch wel leuk. We zijn weer terug gefietst en op 
school hadden we nog gevraagd hoe ze het von-
den. Het was zo leuk dat ik heel veel leuke dingen 
verteld had. 
Charissa, groep 7 

De poel 
Afgelopen dinsdag zijn wij het je hele klas naar de 
poel geweest. Je gaat op de fiets naar de poel. 
Als je bij de poel komt krijg je eerst uitleg en 
daarna ga je aan de slag. Bij de poel waren 
allemaal dingetjes die je moest doen. 
We kregen allemaal een groepje met een ouder 
iedereen moest ergens naar toe waar spulletjes 
lagen om te gaan werken. Je had groepje 1 
groepje 2 groepje 3 groepje 4 en groepje 5. 
Groepje 1 moest planten uit het water halen. 
Groepje 2 moest takken knippen en op een stapel 
leggen. 
Groepje 3 moest een stam in stukken zagen. 
Groepje 4 moest met een schep modder weg halen 
zodat je een soort kleine vijver hebt. 
En groepje 5 moest dode bomen om zagen. 
En zo deden we de hele tijd wisselen totdat 
iedereen alles had gedaan. 
Petra en Paul waren er ook bij. 

Petra en Paul zijn de mensen die ons er mee 
helpen bijv. Paul die hielp bij het omzagen van de 
bomen en Petra en die met een koeien bel rinkelen 
en dan gingen we wisselen. 
 
We zijn met de poel bezig zodat alle dieren die 
daar leven beter plek hebben om bijv. te paren en 
dat alle dieren door ons opgestapeld stukken 
takken beter een winter slaap kunnen houden. 
Daarom gaat onze school naar de poel om de 
dieren en de natuur te helpen. 
 
We gaan eens per jaar naar de poel en dan zijn we 
een middag weg. 
Veel kinderen van onze klas vinden het leuk naar 
de poel te gaan omdat je dan meer te weten komt 
over de dieren die in de natuur wonen en omdat je 
dan ook meer weet over de natuur. 
Gemaakt door Yvette Grevers groep 7a 

Mijn belevenis bij de padden poel ! 
Ik wachtte al weken af tot vandaag want dit was 
de dag dat we  naar de padden poel gingen ooooh! 
Wat spannend! Er kwam een mevrouw die ons 
vertelde wat we gingen doen. We fietsten in een 
lange rij toen we er waren keek de juf of iedereen 
er was toen dat was gebeurd was mochten we zelf 
groepjes maken dit was zoooo leuk. 
Groepje met: quinn ronny michiel mitchell en ik. 
Eerst gingen we waden dat  doe je met een waad 
pak of waad laarzen je gaat met een hark of tang 
planten en troep uit  de poel we vonden van alles 
zelfs een radio en een auto band. Daarna gingen 
we ploegen we maakten een van de poelen wijder 
en we vonden een alpenwatersalamander die was 
zooooo! Schattig. Toen kwamen we bij zagen van 
bomen en takken ik zaagde veel takken toen we 
klaar waren gingen we nog met die takken en 
huisje voor de winter slaap toen moesten we gaan 
en we fietsten in de zelfde rij weer terug . 
Oscar van Lent 
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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 januari 2013 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: 
 

‘Voodoo’ 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 
 

Mw. A. Sporen‐Lodewijks 

‘t Ho e 116‐B 

 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 
door Wijkblad Rond ‘t Hofke 

38 

ACHTENTWINTIG 
ADVENTSDIENST 
AKTENREGISTER 
ALLEENVERKOOP 
ARENSUIKER 
BASISEDUCATIE 
BEELTENIS 
BIJLEGBESTEK 
BOERENKNUL 
COCKSDORP 
DAARBIJ 
DAGVERS 
EIERBOER 
EUROMARKT 
EXAMENVREES 
FIETS 
GALLETJE 
IMMERS 
INCONVERSABEL 
KIJFSTER 
KLEURVAST 
LUCHTIGHEID 
MAAGBITTER 
MEDICIJNFLESJE 
MENSENHAAI 
MOEDERLIEF 
NALEVING 
ONBEGRENSD 
ONTBIJTBORDJE 
ONTUCHTIG 
RECHT 
REGISTERKAART 
REUZIN 
RIANT 
SASSEN 
SMEEDTECHNIEK 
SPEELDAG 
STEDE 
STORTPLANK 
TRAKTAAT 
TUINARCHITECT 
VAKWERK 

De overgebleven letters vormen  een woord 

A L L E E N V E R K O O P 

K C K U I U J A N I N N I 

T I H Z C T R A K T A A T 

E P U T E H L O B W A N G 

N E P L E P T IJ M H E I T 

R O L R T N T I N A T R L 

E A N R O B T E G H R U K 

G X O B O D S W C H N K S 

I T A R E N S U I K E R T 

S E D M E G T K N N I I E 

T J V M E N R E C H T D D 

E S E A O N R E O O A I E 

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

K L T G O S D R V S U S O 

A F S B D S P E E L D A G 

A N D I S A R O R E E V R 

R IJ I T O S A B S L S R E 

T C E T I H C R A N I U T 

S I N E T L E E B G S E S 

F D S R E M M I E IJ A L F 

K E T S E B G E L IJ B K IJ 

S M E E D T E C H N I E K 


