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“Even in mijn agenda kijken”, een zin die u, en ook 

wij, vaak uitspreken en die we dus ook herhaalde-

lijk horen. In ons drukke leven waarin de dagen 

meestal goed gevuld en onze bezigheden soms 

zelfs van uur tot uur gepland zijn, speelt de agenda 

een belangrijke rol. Wil je alles op rolletjes laten 
verlopen en zorgen dat je nergens te vroeg of te laat komt of nog erger 

een afspraak niet nakomt, dan moet je dat soms kleine boekje geregeld 

raadplegen. 

Na een jaar kan het er dan behoorlijk gehavend uitzien. Het heeft het 

hele jaar meebeleefd. Heeft gehoord en gezien dat afspraken gemaakt 

en soms weer herroepen werden. Dat laatste probleem losten we snel 

op, er kwam een streep door de afspraak en er werd, vaak met de tele-

foon aan het oor, een nieuwe tijd genoteerd en dat kwam het schrijven 

nooit ten goede.  

Misschien heeft u in januari ook het voornemen gemaakt om uw agenda 

in dit nieuwe jaar wat netter, ordelijker en daardoor ook overzichtelijker 

te houden. En is dat tot nu toe –we zijn al weer bijna 2 maanden verder 

- gelukt?  

En wat doe je met je oude agenda? Het is intussen wel een soort dag-

boek geworden waarin soms heel memorabele dingen staan die eigenlijk 

op het eind van het jaar niet zomaar in de prullenbak mogen verdwij-
nen. Nu hebben we het hier nog niet over de schoolagenda’s van de 

schoolgaande jeugd. Na een schooljaar kunnen dat dierbare documenten 

zijn geworden, waar soms heel belangrijke ontboezemingen in staan. 

 

Het hele verhaal hierboven is eigenlijk een beetje uit de 

tijd. De moderne mens doet, als het even kan, immers al-

les digitaal. Voor zakenlui is dat zelfs een must. Je agenda 

raadpleeg je snel even op je smartphone, laptop of tablet. 

En vervalt een afspraak, no problem, even wissen en klaar 

is Kees en een nieuwe afspraak is gauw ingevoerd. Er 

wordt niet in gestreept en het is en blijft altijd heel duide-

lijk en heel overzichtelijk. En op het eind van het jaar hoeft 

er niets de prullenbak in!!! Alleen, waar zijn nu die waarde-

volle herinneringen gebleven……? 

Tja, tijden veranderen en we doen ons best om een beetje bij de tijd te 

blijven!  
 

Maar nu gaat u eerst even lekker ons wijkblad lezen. Misschien is het 

dan toch wel handig om uw agenda bij de hand te hebben. Wie weet 

leest u zo dadelijk iets over ‘n interessante lezing, ‘n gezellige avond of 

‘n bijeenkomst die u niet wilt missen. Die is dan gauw genoteerd, dat 

kan digitaal maar met pen in zo’n simpele ouderwetse agenda is ook 

niet fout!!! U kunt natuurlijk ook impulsief een mooie wandeling maken, 

bijvoorbeeld bij kasteel Eckart op het Eckartdal ( zie pag. 25). 

 

 

Veel leesplezier.  
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Deze maand is De Wisselpen geschreven door 
Robert Hanssen 

 
 
“Zeg”, zei straatgenote Paulien Beelen eind 
december tegen me, “jij doet toch ook allerlei 

vrijwilligerswerk?” Tja, en zo heb je ineens 
de Wisselpen van Rond ’t Hofke in handen. 
Een mooie kans om een tweetal verenigingen 
in Tongelre, waar ik ook actief in mag zijn,  
eens in het licht  te zetten. Ook een gelegen-
heid om een mooi plekje in Tongelre aan te 

stippen, welke in mijn ogen nog meer bezoek 
mag krijgen.  

Wie is Robert Hanssen? 

Niet geboren in Tongelre, maar er wel al in mijn 
eerste levensjaar naartoe verhuisd en dus 
opgegroeid. Met mijn ouders (Jack en Riet) een 
paar keer verhuisd binnen Tongelre en zo ben ik 
vanaf mijn prille jeugd in ‘Rond ’t Hofke’ terecht 
gekomen. Ik heb o.a. gewoond in de 

Wapendragerstraat en de Monarchstraat, waar 
mijn ouders nog altijd prima naar hun zin wonen. 
Sinds 2005 wonen mijn fantastische vrouw 
Hanneke, onze 4 jarige vrolijke zoon Stan en ik op 
het Sleewerk (buitenkant Urkhovenseweg), randje 
Tongelre, met zicht op het buitengebied (helaas 
ook op de PNEM, kleinigheidje houd je altijd). 

 
Scouting Doornakkers 
Scouting heeft in mijn leven altijd wel een rol 
gespeeld. Als 6-jarig mannetje gestart (kan 

tegenwoordig v.a. 5 jaar) en eigenlijk nooit meer 
gestopt.  

Via Scouting Tongelre West ben ik terecht 
gekomen bij Scouting Doornakkers in de piramide 
(‘genaamd de Wierde’) aan de Urkhovenseweg. 
Daar heb ik lang gedraaid als scout en vervolgens 

als staflid bij de Verkenners (jongens 11-15jr.), 
Sherpa’s (meiden 15-18jr.) en Stam (jongens en 
meiden 18-23jr.). Een jaar of twee geleden heb ik 
een rol gekregen in het stichtingsbestuur.  
Bij Scouting Doornakkers heb ik al een hoop lol 
beleefd en, samen met een daar ontstane 

vriendenclub (zoals er daar telkens weer nieuwe 
ontstaan), veel bijzondere en uitdagende 
activiteiten meegemaakt. Om eens wat te noemen: 
thema-avonturen beleven met de gekste figuren 
(en er in geloven hè…), kampvuur stoken in onze 
eigen kampvuurkuil, kamperen op een vlot, 

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. 

Robert, Hanneke en Stan Hanssen 
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abseilen in Luxemburg, slapen in hangmatjes na 
het avondkanoën over de Dommel, geocaching in 
Barcelona, SIK (Survival Instructie Kamp) en 
survivaltochten, Flashmobs gemaakt, etc.     
Nog altijd geniet ik als ik zie hoe wekelijks zo’n 

150 kinderen het moderne scoutingspel spelen in 
en rond de blokhut, elke leeftijdsgroep met een 
eigen gepaste invulling. Dit onder begeleiding van 
zo’n 60 enthousiaste vrijwilligers die ieder zo hun 
rol hebben als staflid, groepsbestuurslid of 
stichtingslid.    

Naast de plezierbeleving steek je er ook nog wat 
van op. Denk aan samenwerken, opkomen voor 
jezelf, grenzen verkennen, zelf activiteitjes 
organiseren etc. Iedereen op zijn eigen manier.  
In elk geval vind ik het een leuke, levendige, 
enthousiaste club, heb er al veel plezier beleefd, 
en kan het iedereen aanraden. Loop maar eens 

binnen bij de Piramide aan de Urkhovenseweg op 
een zaterdag, of kijk eens op: http://
www.doornakkers.com. 
 
Sinterklaasvereniging  

Tja, Sinterklaas die oude gulle grijsaard, wie kent 
hem niet? Eigenlijk een prachtig soort sprookje dat 
jaarlijks zorgt voor vele vrolijke (en enkele bange) 

kindergezichtjes.  

Omdat mijn pa in zijn rol op het paard erg 
enthousiast verhalen vertelde, leek het me leuk dit 
enthousiasme met pa te delen.  
Ik ben lid geworden van de vereniging en help 
sinds een aantal jaren de goedheiligman met de 

rondgang en bezoeken. Erg leuk en dankbaar om 
te doen. Het blijft geweldig om de snoetjes van de 
kinderen (inclusief mijn eigen zoontje natuurlijk) te 
zien als Sinterklaas nadert en ze vervolgens even 
bij hem op het paard mogen. Vervolgens nog een 
grote snoepzak mee; feest compleet. De kans is 

groot dat u en/of uw kind en/of kleinkind dit 
hebben mogen beleven. Heeft ook u de (jaarlijkse) 
foto’s van generatie op generatie?  
 
Een gebeuren met vele tradities en gewoontes, zo 
ook de Sint-Nicolaas vereniging Sint Martinus. 61 
jaar oud met vele tradities en gewoontes, maar 

gaat stukje bij beetje ook zeker met de tijd mee 
(voor zover nodig voor de goedheiligman).  
Er komt meer kijken bij de organisatie dan 
menigeen wellicht doorheeft. Een tipje van de 
sluier: Zo’n 1500 (!) kinderen worden jaarlijks met 
de rondgang door de wijk(en) bezocht, naast de 

kinderen en ouderen (Zonnebloem) die worden 
vereerd met een huisbezoek of bedrijfsbezoek. 
Vooraf wordt huis aan huis in de hele wijk Oud 
Tongelre geïnventariseerd (inclusief de Karpen en 
Koudenhoven) welke kinderen bij Sinterklaas op 
het paard willen (tevens collecte vrijwillige 
bijdrage), inkopen gedaan, pakken en toebehoren 

verzorgd, vervoer geregeld voor mooi en slecht 
weer, planning gemaakt, twee zaterdagen 
rondgang, huis- en bedrijfsbezoeken, etc. Wist u 
overigens dat die (1500+) forse snoepzakken door 
een aantal leden met partners zelf gemaakt 
geworden? Dozen vol snoepgoed, mandarijnen 

maar ook pepernoten gaan er jaarlijks doorheen. 
En dat allemaal voor dat ene korte moment per 
jaar dat Sinterklaas even langskomt voor een 
babbeltje op het paard en een snoepzak; mooi hè? 
Ik hoop dat we deze traditie nog lang in ere mogen 
houden, aan het enthousiasme van de leden van 
de vereniging zal het niet liggen, geloof ik. 

 
Groendomein Wasven 
Wat ik zeker ook nog even in het licht wil zetten is 
het Wasven. Bij Stichting Groendomein Wasven 
ben ik niet actief als vrijwilliger, maar vele anderen 
wel, en met succes! Wel kom ik graag, met het 

gezin Rovers (Jos en Fransje, dochters, aanhang 
en kleinkinderen), regelmatig op vrijdagmiddag bij 
De Gasterij om nog even te borrelen. Voor ons een 
heerlijk gastvrije en sfeervolle plek om het 
weekend op een gezellige manier in te luiden. De 
kinderen spelen buiten in het speeltuintje, of 
binnen met de spelletjes die voor de kinderen 

voorhanden zijn. 
Velen dragen de Wasvenboerderij en alles er 
omheen een warm hart toe. En terecht! Naast de 
leuke activiteiten die er door vrijwilligers voor jong 
en oud georganiseerd worden is het een prachtige 
sfeervolle locatie waar het goed toeven is, zowel in 

De goedheiligman en zijn trouwe hulpjes. 

Stan bij Sinterklaas op het paard. 
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de zomer (lekker buiten) als in de winter (bij de 
open haard in de Gasterij). De aanwezigheid 
overdag van de toppers van Lunet met een 
verstandelijke beperking maakt de sfeer nog beter.  

Een mooie plek in de natuur van het Wasven, zo 
midden in Tongelre. Kijk voor een toelichting van 
Stichting Groendomein Wasven en de vele 

activiteiten eens op de site http://www.wasven.nl 
of beter nog, ga er lekker naartoe! 
 
En zo is er, samen met de vele andere 
verenigingen en initiatieven ´Rond ’t Hofke´ 
genoeg te doen in Oud Tongelre lijkt me!  
 

De Wisselpen wil ik graag doorgeven aan: Ronald 
Reijnierse, die volgens mij ook best wat 
interessants te vertellen heeft.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Robert Hanssen 
 
 

PROJECT VOOR  

SCHOOLVERLATERS  
 
Deze en volgende maand (februari en maart) 
zijn alle leerlingen (ruim 100 kinderen) van 
de groepen 8 van de basisscholen De Drie-

sprong, ‘t Karregat en de Reigerlaan bezig 
met een project van Marc Niessen. De stich-
ting Cultuurbasis levert de financiën voor dit 
nieuwe project. 
Hij heeft dit al eerder gedaan (in 2009) en 
dat heeft een projectkrant opgeleverd met fo-

to’s en verhalen van leerlingen uit groep 8.  
 
Foto’s waar een verhaal achter zit. Een verhaal dat 
juist een heel fijn of heel vervelend aspect belicht 
uit de 8 jaar dat ze op school zitten. En, nieuw 
voor dit nieuwe project, een alternatieve klassen-
foto van de groep, dus niet stijf op de speelplaats 

met de meester of juf erbij. 
 
 

Op 18 februari krijgen de kinderen een digitale ca-
mera, met korte cursus. Dan krijgen ze een week 
de tijd om allerlei situaties vast te leggen en moe-

ten ze de 10 leukste bewerken en bewaren op de 
computer. 

Ze moeten dan ook 2 (korte) verhalen geschreven 
hebben: één leuke en één minder leuke herinne-
ring. 
En tenslotte moeten ze met de hele klas brainstor-
men over een klassenfoto zoals zij willen: een pro-
fessionele fotograaf komt hen fotograferen, ergens 
in Eindhoven. 

 
Vervolgens volgt de tentoonstelling in het Buurt-
kantoor aan de Bloemfonteinstraat. De feestelijke 
opening is met de kinderen zelf. 
De tentoonstelling is voor iedereen te zien in de 
weekenden van 9/10 en 16/17 maart van 14.00 

tot 17.00 uur en donderdag 7 maart vanaf 13.30 
uur in De Driesprong en ´t Karregat. Vrijdag 8 
maart vanaf 13.00 uur kunt u ze bekijken in de 
Reigerlaan. En alle verhalen en foto’s komen weer 
in een full colour projectkrant te staan. Deze wordt 
uitgedeeld aan alle kinderen van groep 8 in heel 
Eindhoven, rond 11 maart. 

In 2015 komt er tenslotte nog een slottentoonstel-
ling. 
 
Informatie: www.cultuurbasis.nu 
of Marc Niessen marcniessen@on.nl 
T 06 41 43 28 35 | 040 281 38 35 

De Wasvenboerderij. 
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Tuintip voor februari:  

moestuinkalender van februari 

Door Jeroen Soontiëns 

 
In februari naderen we alweer het einde van de 

winter. De dagen worden langer en het begint 

weer te kriebelen om in de tuin aan de slag te 

gaan. De moestuinkalender van deze maand is ge-

vuld met het maken van plannen, aandacht voor  

de grond en het zaaien van de eerste groentesoor-

ten. 

 

Plannen van de bedden 
Het is goed om voorafgaand aan het groeiseizoen een 

planning te maken van de bedden in de moestuin. Hier-

door kunt u de beschikbare ruimte maximaal benutten 

en kunnen de gevoelige soorten groentes op de juiste 

plek worden geplant. Vroege soorten zoals spinazie en 

raapsteeltjes kunnen bijvoorbeeld prima worden opge-

volgd door sperziebonen in hetzelfde plantbed. Hetzelfde 

geldt bijvoorbeeld voor andere bladgewassen in combi-

natie met prei en/of boerenkool.  

Het is ook belangrijk om rekening te houden met teelt-

wisseling. Hierbij wordt de moestuin ingedeeld in mini-

maal 4 vlakken. In elk vlak komen soorten met een ver-

gelijkbare voedingsbehoefte. De soorten die veel voe-

ding nodig hebben komen in het eerste vlak (kolen, 

pompoen, courgette etc.). De soorten met een gemid-

delde voedingsbehoefte komen in het volgende vlak 
(bijvoorbeeld wortels, uien, bieten en paprika). In het 

derde vlak komen de groentes die weinig nodig hebben 

zoals de peulvruchten. Het laatste vlak is gereserveerd 

voor vaste soorten zoals rabarber en asperges. De eer-

ste drie vlakken worden elk jaar gerouleerd waarbij de 

soorten met veel voeding worden opgevolgd door de 

gemiddelde soorten en daarna door de soorten met wei-

nig voeding. Hierna wordt de grond weer verbeterd en 

bemest en zijn de eerste soorten weer aan de beurt. Als 

er ook aardappels worden geteeld dan wordt hiervoor 

een extra vlak in het schema toegevoegd, welke ook elk 

jaar van plaats wisselt. 

 

Aandacht voor de grond 

Vruchtbare grond is van groot belang voor de op-

brengst. Het is daarom verstandig om elke twee of drie 

jaar de grond te verbeteren door het aanbrengen van 

organisch materiaal. Dit kan in de vorm van tuincom-
post of oude stalmest, die goed door de bovenlaag van 

de grond wordt gewerkt. Wanneer het weer het toelaat 
kan dit prima in de loop van februari worden gedaan.  

 

Zaaien van de eerste groenten 

In februari is het al mogelijk om de eerste soorten voor 

te zaaien. Dit doet u onder glas of binnenshuis, maar in 

ieder geval wel in een beschutte omgeving. Groenten 

die in de tweede helft van februari kunnen worden ge-

zaaid zijn: erwten, tuinbonen, aubergines, sla, pepers, 

paprika, tomaten, komkommers, spruitkool, broccoli, 

uien, prei en bloemkool. Gebruik voor het zaaien een 

kweekkas met deksel voor het beste resultaat.  

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Jozua Gemeente Eindhoven 

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

 

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! 
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EEN HONDERDJARIGE  

IN TONGELRE 
 
Het betreft hier geen persoon maar een hore-
cabedrijf. Nou zult u zeggen, tja en, dat ge-
beurt toch wel meer? Dat klopt. Maar het ge-
beurt zelden tot nooit dat dezelfde familie 
een bedrijf honderd jaar in haar bezit heeft. 

 
Dit heugelijke feit vond plaats op maandag 12 no-
vember 2012, exact honderd jaar na de opening 
door Harrie en Marie de Beer. We hebben het na-
tuurlijk over café De Beer op de hoek Tongelre-
sestraat met de Kievitlaan.  

Kasteleinse Hennie van Oorschot - van Hout, klein-

dochter van de oprichter wilde dit eeuwfeest niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. En dat hebben we 
mogen beleven. Het was de gehele week feest 
voor haar clientèle en genodigden, met als hoogte-
punt het bezoek van burgemeester Rob van Gijzel, 
die na een toespraak welke een conferencier niet 
zou misstaan, Hennie de Koninklijke versierselen 

opspeldde voor haar sociale gedrag en betrokken-
heid. Hennie bood op haar beurt de burgemeester 
het boek ‘Honderd jaar De Beer’ aan wat ook alle 
klanten daarna als cadeau mee naar huis kregen. 
 
Volkscafé pur sang 

Alle lokale media en diverse landelijke dagbladen 
gingen in op dit heugelijke feit. Blijkbaar was het 
landelijk ook een uniek hoogtepunt, getuige de be-
langstelling. Van doorslaggevende betekenis is na-
tuurlijk Hennie, een kasteleinse van de kwaliteit 
‘Hors categorie’ die al vijftig jaar achter de tap van 
De Beer staat, als opvolgster van haar moeder en 

oma. Zo is het ook met haar klandizie waar de 
opa’s en oma’s acte de présence gaven. Het is een 
prototype volkscafé zoals je ze in Amsterdam nog 
wel eens tegenkomt. 
 
Amsterdamse roots 

Hoe is het allemaal zo gekomen? Toen ene Christi-
aan Klaassen op 12 maart 1820 te Amsterdam te 
vondeling werd gelegd, zou niemand kunnen be-
vroeden dat dit kind van onbekende ouders, opge-
groeid in het Aalmoezeniershuis te Amsterdam aan 

de wieg zou staan van een van de bekendste café’s 
van Eindhoven en omstreken. 
In 1858 trad hij op 37-jarige leeftijd te Heeze als 
gepensioneerd militair in het huwelijk met de der-
tien jaar jongere Catharina van Gaalen. Na de ge-

boorte van een zestal kinderen verhuisden ze in 
1876 van Heeze naar het havengebied van het 
Eindhovens kanaal in Stratum waar genoeg werk 
was om alle monden te kunnen vullen. Toen café 
de Valk (later café de Hefbrug) aan de kruising 
Tongelreseweg met het kanaal vrijkwam, voelde 
Christiaan zich voor deze taak wel geroepen. Mede 

door zijn militaire achtergrond was hij in staat om 
de klandizie bestaande uit een zootje ongeregeld, 
in bedwang te houden. Zijn zonen hielden zich be-
zig als sleepbootvaarders (teugelaars) en koetsier 
en dochter Maria werkte als dienster bij haar oom 
in een café in de stad. Na het overlijden van Chris-

tiaan in 1895 namen zoon Jacobus en zijn vrouw 
het herbergierschap over. 
 
Hendricus (Harrie) de Beer 
Deze Tilburger komt elke dag van Tilburg met de 
trein naar Eindhoven om als verver bij de Fa. De 
Haes zijn kost te verdienen. Op een dag als hij nog 

een uurtje over heeft om naar huis te treinen, 
loopt hij binnen in het etablissement waar Maria 
Klaassen bedient. Het is liefde op het eerste ge-
zicht. Om zijn geliefde zoveel mogelijk te zien, ver-
huist hij in 1903 naar een pension in de Bleek-
straat. Op 12 mei 1906 treden ze in het huwelijk. 

Na verloop van tijd krijgen ze de gelegenheid om 
een café te beginnen. Ze kunnen het café De Vleut 
huren, gelegen aan de Tongelresestraat naast 
brouwerij Van der Harten. Op dit café van beden-
kelijk allooi (zevencents café) zijn ze vlug uitgeke-
ken. Wanneer de gelegenheid zich voordoet om 
honderd meter verder, op de hoek provinciale 

grindweg (Tongelresestraat) en Haagdijk 
(Kievitlaan), een café te starten, is de beslissing 
snel genomen.  
 
En zo wordt op 12 november 1912 café De Beer 
geopend.  

Eens De Beer, altijd De Beer 
De naam De Beer heeft officieel maar dertien jaar 
bestaan. Want toen er in 1925 een zaal bij kwam, 
werd bij de aanvraag van de vergunning deze 
naam niet geaccepteerd. Schoonzoon Henk van 

Hout - in 1936 getrouwd met Cato de Beer stelde 
de naam ‘De Vredesduif’ voor, naar de in het café 
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Harrie de Beer Marie de Beer 

Café De Beer in de zestiger jaren 
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gevestigde duivenclub. Dit is tot op de dag van he-
den de officiële naam, maar wordt zelden door ie-
mand gebruikt. ‘Het is De Beer en het blijft De 
Beer’. 

Als Harrie de Beer in 1936 overlijdt, zetten moeder 

Maria en dochter Cato het café voort. Na het over-
lijden van Maria, bestieren Cato en haar man Henk 
samen het café. In 1970 herhaalt de geschiedenis 
zich als Henk overlijdt en moeder Cato en de kin-
deren de beslissing nemen om samen door te 
gaan.  

Dochter Hennie ontpopt zich als een ware kaste-
leinse en zal na verloop van tijd, bijgestaan door 
broer Piet, het café laten uitgroeien tot een café 
dat met trots de naam stamkroeg mag dragen. En 
daar mag op gedronken worden.  
 

UITNODIGING 12 MAART 2013  

DE RONDE 
 
Hobby Computer Club Zo Brabant organiseert 

in samenwerking met de beginners/senioren 
Academie een derde gebruikersbijeenkomst 
met thema’s die de computergebruiker aan-
spreken. Elke 2e dinsdagochtend van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 uur is dit  voor 
iedereen gratis toegankelijk. 
 

12 maart 2013 Hobby Computer Club afdeling 
Zo-Brabant in samenwerking met de beginners/ 
Senioren Academie een maandelijks terugkerende 
activiteit, voor het leren omgaan met de computer. 
Deze activiteit kan door iedereen worden gevolgd. 
Het is een ochtend van 10.00 tot 12.00 uur om ge-

zellig bij elkaar te zijn, wat te buurten en iets op te 
steken van ieders ervaring thuis met zijn compu-

ter. Tevens leert men van de vragen die gesteld 
worden. 
In het eerste gedeelte van ca. 1 uur zal uitleg wor-
den gegeven over: E-mail en Webmail. 
 

Na de pauze kunnen vragen worden gesteld. 
Desgewenst kunt u uw laptop/ IPad of computer 
meebrengen, indien u vragen heeft over het ge-
bruik hiervan. 
 
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten op deze 

eerste bijeenkomst in De Ronde, Tongelre-
sestraat 146 in Eindhoven. De toegang is gratis! 
 
U kunt zich aanmelden bij: janssen.9@hccnet.nl, 
dan houden wij een plaats voor u vrij. 

 

EVEN VOORSTELLEN: 

Nieuwe wijkagent:  

Ron van Kleef 
 

Ik ben Ron van Kleef (41) en op 1 januari 
2013 ben ik Anita Dielis opgevolgd als Wijk-
agent van 't Hofke, 't Wasven, Koudenhoven 
en de Karpen. 
 

Ik zit al 12 jaar in het politievak. Het leuke van het 
werken bij de politie vind ik de afwisseling van het 

werk. 
Als wijkagent heb ik de taak om met andere net-
werkpartners, maar natuurlijk ook samen met mijn 
collega’s van de politie, te werken aan de veiligheid 
en leefbaarheid in de wijk. Om dit te bereiken werk 
ik onder andere samen met de gemeente, de wo-
ningbouwvereniging, scholen en de verschillende 

wijkbelangen, maar uiteraard ook met u als inwo-
ners van de wijk. U weet immers als geen ander 
wat er speelt in uw wijk! Ik heb al een aantal be-
woners en ondernemers uit de wijken ontmoet, 
maar nog lang niet iedereen. 
 

Verder ben ik geregeld op de fiets, in de auto of 
lopend in de wijken te vinden. 
 
U kunt mij natuurlijk ook mailen: 
Ronald.van.kleef@brabant-zo.politie.nl 
 
Telefonisch ben ik bereikbaar via 0900-8844. 

Via Twitter:  brigadierHOFKE 
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Hennie van Oorschot—van Hout de huidige kasteleinse 

Café De Beer - de stamkroeg in volle glorie. 

mailto:Ronald.van.kleef@brabant-zo.politie.nl
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober f ietsen; 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 v ormen v an handwerken voor dames, met 
koff ie en een gezellig praatje. 
 

⌚ Dinsdagavond 

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

 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 1,00 

 

⌚ Woensdagmorgen 

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

 

⌚ 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 mogelijkheid te kaarten of 
een ander spel te doen. 

 
 

 

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

 
 Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle lief hebbers. 
  

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

www.ouderaadhuis.dse.nl 

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?  

Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur. 

Wegens groot succes organiseert ’t 

Oude Raadhuis:   

Een extra aflevering in het voorjaar 

van: de Grote quizavond  
 

Op 15 maart 2013: Welk team wordt  

MeesterBrein 2013 

 
en neemt de titel over van  

De Sleutelclub, de winnaar in 2012? 

 
Al vroeg in 2013 daagt ’t Oude Raadhuis alle volwassen 
inwoners van Tongelre uit een gooi te doen naar de titel 

MeesterBrein 2013  tijdens onze grote quiz op 
vrijdagavond 15 maart. De quiz wordt gespeeld met 10 

teams bestaande uit maximaal 6 vrienden of 
buurtgenoten vanaf 18 jaar. Verwacht behalve vragen 

over ’t Raadhuis, ook vragen over sport, muziek, politiek 
enzovoort. Het winnende team mag zich voorlopig 

MeesterBrein 2013 noemen. In de herfst van dit jaar kan 
deze titel opnieuw worden verdedigd. 

Publiek en supporters zijn van harte welkom, de bar is 
open. 

 
In 2011 ging de wisselbeker naar het team Bohuw, in 

2012 werd de titel gewonnen door het team De 
Sleutelclub. 

 
Kom op, stel snel uw team samen en geef er een leuke 

naam aan! U kunt een team inschrijven tot 8 maart door 
een mailtje te sturen naar frankaheesterbeek@gmail.com 

met naam en leeftijd van de teamleden. Kijk ook op 
www.ouderaadhuis.dse.nl. 

 
Slimmer dan de buren? 

Grijp uw kans en doe mee! 
 

 

LET OP !!  niet in de dependance ! 
 
Op zondagmiddag 24 februari 2013 zal er een gezellige 

meezingmiddag worden gehouden in ’t Oude Raadhuis. 
Aanvang 14.00 uur ( zaal open om 13.45 uur ) tot onge-

veer 16.30 uur. 
Toegang slechts € 1,00. Wees op tijd, want vol is vol! 

 
De liederentafel Santé uit Oirschot zal hieraan meewer-

ken. Deze groep treedt regelmatig op in de regio. 
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AFSCHEID!!! 

 
 
Eind 2012 hebben we afscheid moeten nemen 
van Willy, Henk, en Wendy. 

 
Zij waren door Lumens gedetacheerd op ’t Oude 
Raadhuis. 

Er werd samen een kopje koffie of thee gedronken 

en het glas geheven op de toekomst. 
Het was een gezellige drukte en er werden nog 
mooie herinneringen opgehaald. 

’n Warm afscheid met een lied, cadeaus, bloemen 
en veel dank voor hun inzet en goede zorgen voor 
ons Oude Raadhuis en haar bezoekers. 
 

Willy,  

 

Henk 

 

en Wendy  

 
bedankt!! 

V.l.n.r. Henk, Willy en Wendy. 
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Proefthema-avond Gasterij: Van ei tot Brabander!  

Tijdens de proefthema-avond op woensdag 13 maart 

staan de kip en het ei centraal. Niet de vraag welke van 

de twee er eerder was, maar wat je op culinair gebied 

allemaal met kip en ei kunt doen. De verschillende be-
reidingswijzen en combinaties met andere ingrediënten 

worden door de koks van de Gasterij uit de doeken ge-

daan. De smaak van de Brabantse hoenders steekt met 

kop en schouders uit boven de plofkip, dat laten ze u 

ook proeven. Verder vertelt Geert van der Kaa van de 

Walnoothoeve over het Chaams hoen, een gecertificeerd 

Brabants streekproduct. Met de recepten die u mee 

krijgt kunt u thuis aan de slag.  

De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij, en 

duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten bedragen  

€ 7,50. U kunt zich opgeven in onze Gasterij onder num-

mer 040-787 0707 of via ons emailadres: 

gasterij@wasven.nl.  

Reserveren is niet verplicht maar wordt wel aangeraden: 

vol is vol. 

 

Bakmiddag bij de Bakker: Broodhaantjes op stok 
Op woensdag 13 maart kun je weer samen met de bak-

ker aan de slag in De Schop. Pasen staat al weer bijna 

voor de deur en daarom gaan we een broodhaantje ma-

ken. Weet jij niet wat dat is? Zo’n broodhaantje wordt 

niet vaak meer gemaakt, dus kom dan maar eens kijken 

en meebakken tijdens 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 bedragen per kind € 3,50. Vooraf aanmelden 

is wenselijk. Stuur een mailtje naar: winkel@wasven.nl .  

 

Fotografie-Expositie:  

Een fotografie-expositie die laat zien hoe subjectief onze 

blik kan zijn. Hoe kan het anders dat twee fotografen 

van dezelfde landschappen zo’n verschillende foto’s kun-

nen maken? Wilko en Maxim van Asseldonk – vader en 
zoon – zijn vaak samen op pad om het landschap in 

zacht ochtendlicht of met spectaculaire zonsondergan-

gen vast te leggen. Voor ieder representeert zijn foto 

hoe hij het beeld in de werkelijkheid ervaren heeft, maar 

toch komen ze vaak terug met totaal verschillende beel-

den. Kom de verschillen ontdekken vanaf 2 maart, 14.00 

uur in de Wasvenboerderij! De expositie te bezichtigen 

tijdens openingstijden van De Gasterij. 

Meer informatie over beide fotografen is te vinden op 

www.earthinemotions.co en 

www.maximvanasseldonk.co.  

 

Tuinthema-avond: Beestje, vriend of vijand in je 

moestuin?  

De tuinder organiseert elke maand een tuinthema lezing 

met als rode draad de moestuin die wij het Wasven is 

aangelegd. Uitgangspunt is biologisch/ecologisch tuinie-

ren. Soms worden er ‘uitstapjes’ bij gemaakt naar aan-

verwante thema’s zoals verwerken van voedsel, land-

bouw-en landschapselementen.  

Is het nu een vriend of vijand van je moestuin? Dit on-

derwerp belichten we op deze avond.  Een presentatie 

van Kees van Grevenbroek met prachtige foto’s en uit-

leg, waar u zelf ook uw ervaringen kunt vertellen over 

belagers van uw moestuin en hoe u er mee bent omge-

Proefthema-avond: Van Ei tot Brabander  13 maart 19.00uur, Gasterij 

Bakmiddag: Brood en Spelen 13 maart 13.30uur, De Schop 

Tuinthema-avond: Beestjes: vriend of vijand in je moestuin? 21 maart 19.00uur, De Schop 

Natuurthema-avond jeugd: Amfibieën en paddentrek 29 maart 19.00uur, De Schop 

Fotografie-expositie: Wilko en Maxim van Asseldonk Vanaf 2 maart, Overloop 

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 

www.groendomeinwasven.nl 
Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707 

Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708 

 

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven DE ACTIVITEITEN IN FEBRUARI EN MAART 
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gaan. Het zijn soms zo’n prachtige beesten die de naam 

vijand niet verdienen. Kees is vrijwilliger van de natuur-

werkgroep van het Wasven. Laat u verrassen op deze 

leerzame avond! Wilt u meer weten? Komt u dan luiste-

ren op donderdag 21 maart in De Schop. De avond be-

gint om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De kosten 

bedragen € 5,00. U kunt zich aanmelden via tuinde-
rij@wasven.nl. 

 

Natuurthema-avond jeugd:Amfibieën en 

paddentrek 

Op vrijdag 29 maart kun je weer naar de leuke 
natuurthema-avond komen. 

Als de winter voorbij is en het voorjaar voor de deur 

staat worden er weer allemaal dieren wakker uit hun 

winterslaap. Zo ook kikkers, padden en salamanders. 

Ken jij ze allemaal? We spelen het spel: kies je pad. En 

… we gaan op onderzoek naar deze amfibieën, dus trek 

je laarzen maar aan en neem een schijnwerper mee! 

Kom je ook? Het wordt weer leerzaam en ook nog 

gezellig!  

Kom dus naar De Schop. We starten om 19.00 uur en 

eindigen om 21.00 uur. Het is voor kinderen van 6 tot 

11 jaar. De entree is € 2,00 per kind.  

Ouders die op deze avond mee willen assisteren zijn al-

tijd welkom! 

 

Facebook en Twitter 

Ook het Groendomein Wasven gaat met het digitale tijd-

perk mee. Als u snel op de hoogte wilt zijn van onze 
laatste nieuwtjes kunt u ons volgen via Facebook of 

Twitter. Via onze site www.wasven.nl kunt uzich hier-

voor eenvoudig aanmelden en mist u niets! 

 

 

VRIJMARKT VOOR KINDEREN!! 
 
Op 30 april a.s. is het zo ver, dan kunnen jullie al-

lemaal je spulletjes komen verkopen of  ruilen tij-

dens de vrijmarkt voor kinderen.  

 

Deze vindt plaats bij de Wasvenboerderij en is gratis 

voor kinderen. 
Meer informatie volgt volgende maand, maar noteer dit 

alvast in je agenda! 
Voor meer informatie kun je ook mailen naar:  

info@tongelre20.nl 

Tot ziens op 30 april!!! 
Tongelre 2.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

WORD PARTICIPANT  

EN DAARMEE WORDT HET  

GROENDOMEIN OOK EEN  

BEETJE VAN U! 
 

Uw €20 wordt geïnvesteerd in de eetbare 
Bloementuin! 
 
Als dank hiervoor ontvangt u gedurende 5 jaar, 

ieder jaar een waardecheque voor Gasterij, Bakke-
rij of Tuinderij van € 6. 
 
Voor deelname graag het volledig ingevulde in-
schrijfformulier inleveren bij Gasterij of Bakkerij. U 
wordt als deelnemer aan deze actie op de hoogte 

gehouden van de betreffende besteding. 
 
Neem voor nadere informatie contact op met Frits 
van Geffen: 
T: 0402811214    
M: fritsvangeffen@wasven.nl 

 
Naam:         

 
Adres:          

 
Postcode en plaats:        

  
E-mail adres:         

 
Telefoonnummer:        

 
Schrijft zich in voor    participatie(s) van € 20,-- 

 
Totaal bedrag €   ,--     

 
Datum:          

 
 

Handtekening:  
 

 
 

 
 

** Na inlevering van inschrijving, krijgt u meer informatie 
over de betaalwijze 

cursussen voor beginners en  
gevorderden  

   

start 3e week februari  

   
BEELDHOUWEN in STEEN  
 
onder begeleiding van Caroline Teesing  
www.carolineteesing.com tel: 06 14701160  

mailto:info@tongelre20.nl
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WELKOM OP ONZE  

SIERADENMIDDAG ! 
  
Donderdagmiddag 28 februari, van 14.30 tot 
16.30 uur, gaan we in ‘t Oude Raadhuis siera-
den maken met kralen. Dit onder begeleiding 
van: Riek van Asten, Corrie van der Poel en 
Elly Tielemans.  

 
Breng als je wilt je kralen en oude kettingen mee 
om er een mooi nieuw sieraad van te maken. Hulp-
materialen, als garen en slotjes, zijn aanwezig. 
 
Omdat we niet weten hoeveel mensen we kunnen 

verwachten, raden we je aan zelf ook materialen 
mee te brengen die van toepassing kunnen zijn, 
zodat we zeker genoeg hebben: zoals kleine tus-
senkralen, lint of draad, schaartje en als je het 
hebt, sieradentangetjes. 
  
Voor koffie en thee wordt gezorgd. 

We vragen een kleine vergoeding van €3,50 pp. 
  
Hartelijke groet, Elly, Corrie en Riek 

KLEDINGBEURS IN  

‘T OUDE RAADHUIS  
 

Dinsdag 26 februari wordt van 13.00 uur tot 15.00 
uur in ‘t Oude Raadhuis een kledingbeurs gehou-
den. 
Schoenen...... jassen ...... truien...... broeken...... 
sokken...... overhemden....  

Voor mannen en vrouwen, voor jongens en meis-
jes..... en ook voor de allerkleinsten. 
Alles is gratis... het mag niet doorverkocht wor-
den. 
 
Mar Lommerse 

tel.0610834457 
 

 
 

‘ZOLANG MOGELIJK THUIS BLIJVEN WONEN’ 
 

In 't Oude Raadhuis: 
Namens de GGD werd op 31 januari een enthousiaste voorlichting gepresenteerd door Chris 
Kinders. 
 

Onderdeel van het verhaal was: 
“Hoe veilig ben ik thuis eigenlijk 
bezig?" 
Voor degenen die deze middag 
gemist hebben, hiernaast een 

onderdeel van een test. 
Doe de test en verbeter jezelf. 
Voor je eigen veiligheid! 
 
Een volgende keer komen we 
hier nog eens op terug. Er zijn 

meer belangrijke zaken aan de 
orde. 
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VITALIS BERCKELHOF START 

MET ANKERPUNT IN DE WIJK! 
 
Openstaan voor wijkbewoners, bewoners van 
Vitalis Berckelhof en wijkbewoners in contact 
brengen met elkaar, van elkaars kwaliteiten 
gebruik maken; dat zijn de speerpunten van 

Ankerpunt in de wijk, Berckelhof. 
 
Vitalis Berckelhof staat bekend om haar woonzorg 
aanbod en wil nu uitbreiden om ook in de wijk ac-
tief te zijn. Dit op het gebied van ondersteuning, 
informatievoorziening en sociale activiteiten.  

Het project ‘Ankerpunt in de wijk Berckelhof’ is 
vanaf 1 januari 2013 gestart. Dit wil zeggen dat ze 
buurtbewoners graag willen betrekken bij hun 
woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum heeft 
verschillende faciliteiten, die ook toegankelijk zijn 
voor buurtbewoners. Denk hierbij aan een restau-
rant, een bibliotheek, kapper, pedicure maar ook 

de activiteiten zijn toegankelijk voor buurtbewo-
ners.  
 
Daarnaast is Vitalis Berckelhof ook op 1 januari 
2013 gestart met ‘de strippenkaart’. De strippen-
kaart is een betaalwijze voor alle activiteiten die 

georganiseerd worden door Vitalis Berckelhof. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in activiteiten kunt 
u bij de receptie van Vitalis Berckelhof een strip-
penkaart kopen. Elke strip op de kaart heeft de 
waarde van 2 euro. U hoeft bij een activiteit niet 
contant te betalen, maar u laat de kaart afteke-
nen. 

 
Kosten van de strippenkaart:  
 Kleine kaart: 5 strippen: 10 euro 
 Grote kaart: 10 strippen: 20 euro 
 

Kom gerust eens langs om de sfeer te ervaren. Ik 
hoop u in ieder geval snel te mogen begroeten in 
Vitalis Berckelhof!  
 
Voor meer informatie over dit project kunt u zich 
wenden tot Karin Koolen. k.koolen@vitalisgroep.nl 

of 040-2151416 
 
 
 

WELKE VLINDER  

BIJ WELKE STRAAT?  
 

Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlinder-
laan, of in de Hageheldlaan? Allemaal vlin-
dernamen in de vlinderbuurt. In welke vlin-
der woont u? 
Dit jaar komt er elke maand een vlinder voor-

bij gefladderd. 

Deze maand het: Avondrood(straat) 
 

Je hebt een klein en een groot avondrood. Ze ho-

ren tot de familie van de pijlstaarten. 
De grote is het algemeenst en die kunnen we dus 
makkelijker tegenkomen.  
De rups van het avondrood wordt ook wel olifan-
tenrups genoemd, als je deze ziet snap je het. De 
planten waar ze van houden, de waardplanten, 

zijn: fuchsia, teunisbloem, wilgenroosje maar ook 
het blad van de druivenrank en kattenstaart.  
De rups eet van juni tot oktober en overwintert als 
cocon in de strooisellaag. De vlinder is te zien van 
half mei tot begin september, snoepend van de 
kamperfoelie en andere buisbloemigen. 
Men kan ze aantreffen in tuinen, ruige graslanden, 

duinen, heide, eigenlijk bijna overal. 
 
De vlinder is olijfgroen met rozerode strepen op lijf 
en vleugels. Het achterlijf is opvallend groot ten 
opzichte van de vleugels. Het is een nachtvlinder. 

De rups van het avondrood. 

Het avondrood. 

Zet krakende schoenen een nachtje op een natte dweil. 

Probleem opgelost! 
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Interview met bakker Wim van Gerwen van 
bakkerij ‘Meelmuts’. 
 
Wanneer is dit familiebedrijf begonnen? 
In 1875 is mijn overgrootmoeder in Helmond met 
de eerste zaak begonnen. Het bedrijf is daarna 

steeds overgegaan op een volgende generatie. We 
zijn in 1981 een bakkerij in de Hooghuisstraat ge-
start. Op de Heezerweg en in Geldrop hadden we 
ook nog winkels. Vanwege onder meer strengere 
eisen m.b.t. de Hinderwet zijn we gestopt in het 
centrum van Eindhoven. De andere twee zaken 
hebben we ook moeten sluiten, omdat we in een 

financieel moeilijke fase zaten en bovendien ging 
het managen van drie winkels ons niet gemakkelijk 
af. We hebben een doorstart gemaakt met de hui-
dige bakkerij aan de Tongelresestraat. Mede na-
mens de inzet van mijn vrouw zijn we hier goed in 
geslaagd. We zijn hier prima bereikbaar en er is 

genoeg parkeerruimte. 

Wat trekt je aan in dit vak? 

Het is me natuurlijk met de paplepel ingegeven, 
maar het vak heeft ook altijd mijn interesse ge-
had. Ik vind het directe contact met de klanten 
fijn. Brood is een eerste levensbehoefte en het 
geeft een gevoel van geborgenheid als je een 
heerlijk geurende bakkerij binnenloopt. Ik wil een 

goed en lekker smakend product leveren. Er moet 
geen tijdsdruk zijn om zoveel mogelijk te produce-
ren. Ik ben blij dat we nu één zaak hebben. Inmid-
dels hebben onze kinderen de bakkerij overgeno-
men. Mooi om te zien dat de jeugd ook zin heeft in 
dit vak. Ik ben er trots op een ambachtelijke bak-
ker te zijn. 

 
Welke grondstoffen gebruik je? 
We betrekken goede tarwe van een kleine coöpe-
ratie uit de provincie Zeeland. Zij laten de tarwe 
malen bij een kleine maalderij in België. Wij heb-

ben daar kort geleden nog een interessante rond-
leiding gehad. Het roggemeel komt van een biolo-
gische boerderij uit Asten. Biologisch meel met een 
keurmerk komt uit Polen en Hongarije. 
 

Hoe laat begin je met de voorbereidingen en 
hoe laat is het laatste brood gebakken? 
We starten om 01.00 uur en rond 09.00 uur zijn 
we klaar. Vloerbroden en aparte soorten worden 
machinaal gekneed en met de hand gevormd. 

Vroeger werd het brood met de voeten gekneed. 
Men hield zich vast aan stangen boven het hoofd. 
Voor het bakken van broden zijn lange tijd hout-

ovens gebruikt. 
 
Waar komt de naam ‘Meelmuts’ vandaan? 
In het vakblad van de bakkers stond een mooie 
rubriek die ik altijd las. De kop van het artikel luid-
de: ‘Meelmuts’. Daar komt onze naam dus van-

daan. 

Waar komen jullie klanten zoal vandaan? 

Niet alleen uit de directe omgeving, maar ook uit 
de regio. We leveren eveneens aan een aantal 
grootgebruikers. Onze klanten blijven ons trouw. 
 
 

De winkel. 

De kneedmachine. 

De familie ‘Meelmuts’. 
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Wat doen jullie met brood dat over is? 

Overgebleven brood gaat naar dieren op diverse 
adressen in de omgeving. 
 
Jullie geven workshops, wat houdt dat zoal 
in? 
Deze cursus is een manier om de passie en de lief-

de voor het bakkersvak over te brengen. Voor kin-
deren is het ook goed om te leren wat er allemaal 
moet gebeuren voordat een brood in de winkel ligt. 
De belangrijkste dingen kun je niet uit een vak-
boek leren, die moet je ondergaan en voelen. Er-
varingsgericht onderwijs noemen we dat. Deze 
week hebben we nog een groep leerlingen van de 

Helicon opleiding op bezoek gehad. In het kader 
van hun beroepskeuze bezoeken ze bedrijven. We 
zijn ook afhaalpunt voor biologische groenten. Dit 
is ontstaan via de biologische markt op zaterdag 
op het Wilhelminaplein. Klanten van de groente-
kraam kunnen hun bestelling tegelijk met het 

brood ophalen in onze winkel. Mijn vrouw Elly 
staat iedere zaterdag op deze succesvolle markt.  

 

Kun je beargumenteren waarom ik hier mijn 

brood moet kopen en niet ergens anders? 
Wij staan voor kwaliteit en smaak. Als klanten spe-
ciale wensen hebben, proberen wij daaraan tege-
moet te komen. Mensen met allergieën en klanten 
die zoutloos brood willen eten zijn bij ons aan het 

juiste adres. Er zijn ook klanten die een bijzondere 
smaak hebben wat betreft hun dagelijkse boter-
ham. Wij trachten dan een brood te bakken dat 
aan hun smaak beantwoordt. Met andere woorden: 
wij proberen het iedereen naar de zin te maken. 

 
Heb je ooit iets bijzonders meegemaakt in je 
werk? 
Bij de winkel in de Hooghuisstraat is eens een 
bulkwagen met meel ontploft. De Krabbedans zat 
toen ook helemaal onder het witte stof. 

 
Na ons gesprek vertrouwt (dochter) Anne ons toe 
dat vader Wim zeker bij de eerste tien bakkers van 
Nederland zou eindigen als er een wedstrijd uitge-
schreven zou worden. 
 
We eindigen dit gesprek met een gevleugelde uit-

spraak van opa Van Gerwen: “Menneke, ’n bakker 
zonder verstand, al-
la…dat kan, maar ’n 
goeie bakker zonder 
gevoel dat bestaat 
niet.” 

 

 

Verschillende deegvormen. 

Bakker Wim vertelt enthousiast tijdens een workshop. 

Babysithoek 

Jon gen s en  meisjes,  geef  je  bij  de r edact ie  op  als 
baby sitter  en wij p laatsen  je naam in  deze rubr iek!  

Se ba stiaa n va n R oon ( 1992) ,  K romm e nbee m d 34.   
Te le foon:  244 45 19.  O p z oek naar een betrouwbare  

oppas ? Dan ben ik  degene naar w i e u op z oek 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: 040-2518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het 
stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalig Havo. Ik kan 

goed met kinderen opschieten. 

Opa Van Gerwen bakt worstenbroodjes. 
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KONING WINTER TEN EINDE?  
 

Soms kan het lang duren, de winter. Ook al 
merk je dat de dagen gaan lengen, dan kan 
toch de winter strengen. Zo luidt het spreek-

woord. 
 
In de winter proberen velen van ons de vogeltjes 
naar onze tuinen te lokken met vetballen, pinda’s, 
zonnepitten of ander strooivoer. De pindakaaspot 
is dit jaar een hype. Vogels zijn gek op pindakaas. 
Denk erom de zoutloze is het gezondst. 

 
Tuinvogeltelling  
Tijdens de nationale vogeltelling op 19 en 20 janu-
ari lag er sneeuw en was het ijzig koud. Ik had dit 
jaar dan ook meer vogels in mijn tuin dan andere 
jaren. Het was op mijn voertafel aan- en afvliegen 
van het gevederde luchtverkeer . En dit jaar no-

teerde ik twee nieuwe bezoekers op mijn lijstje. De 
eerste was een zwarte mees; dit is een koolmees 
in het klein, maar dan met grijze kleuren en een 
wit vlekje op zijn koppie. Leuk vogeltje! 
En de andere dit jaar voor het eerst in mijn tuin 
was een goudvink. Een schitterend rozerode borst 

en buik, grijze rug en zwarte kop, vleugels en 
staart. Wat een mooie vogel. Even later zat het 
vrouwtje ook tussen het struikgewas, op zoek naar 
voedsel. 

Lekker aan de hop! 
Ik ontdekte dat ze de uitgebloeide hopbellen aan 
het eten waren. Blijkbaar zit daar iets lekkers in. 
Dat moet wel, want het wordt ook bij het brouwen 
van bier gebruikt. Dit even terzijde. 
Wat bij het mannetje van de goudvink rozerood is, 

is bij het vrouwtje zeg maar leverkleur.  
 
Het is een vrij onopvallende vogel, dat geldt ook 
voor het mannetje, ondanks zijn opvallend rode 
kleur. Dat komt omdat ze zich vaak tussen het 
takkenhout ophouden om te vreten van knoppen. 
 

 
Op strooptocht 
Soms heb je, als je niet oplet, een invasie van 
kauwen in je tuin, die binnen een mum van tijd het 
diner voor de kleine vogels verzwelgen. Soms 
worden vetbollen bijna gewelddadig opgevreten en 

zelfs meegenomen. En als het op is, wordt een 
volgende tuin bezocht. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig speciale 
voorzieningen in de handel om dit te voorkomen. 
Je moet het maar eens googelen. 
 
Geniet maar alvast van de eerste sneeuwklokjes 

en krokussen, want de nieuwe lente komt eraan. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek. 
 
 

MD CAFÉ 
 
Dinsdag 26 februari is er weer het maande-
lijkse MD-café in Ontmoetingscentrum Het 
Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eind-

hoven. Het MD café is bedoeld voor mensen 
met de oogaandoening MaculaDegeneratie, 
maar ook familie en vrienden zijn welkom.  
 
Deze middag komt mevrouw L. van Ooij 
vertellen over het inspreken van boeken. Zij heeft 
dit werk gedurende 38 jaar met veel plezier ge-

daan en kan daar heel enthousiast over vertellen. 
 
Daarna is er nog tijd voor lotgenotencontact. Aller-
lei zaken kunnen dan aan de orde komen. In het 
MD-café kan men met lotgenoten praten, informa-
tie opdoen en doorgeven alsook ervaringen uitwis-

selen. Aanmelden van tevoren is niet nodig. Het 
MD café wordt elke laatste dinsdag van de maand 
gehouden van 14.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd 
juli, augustus en december).  
De zaal is open vanaf 13.30 uur.  
 
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel. 040-252 06 50. 
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De goudvink 

De zwarte mees 
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OP VAKANTIE IN DE RODE KRUIS-

BUNGALOW SOMEREN 
 
Woont u in Eindhoven, Aalst/Waalre, Gel-
drop, Nuenen, Gerwen of Son en Breugel?  

En bent u langdurig ziek of heeft u andere beper-
kingen waardoor u niet zelfstandig op vakantie 
kunt? Dan is een weekje vakantie in de Rode 

Kruisbungalow in Someren misschien iets voor u. 
Het Rode Kruis Eindhoven e.o. heeft in 2013 hier-
voor 10 weken gereserveerd. 
 
De bungalow heeft vier kamers voor twee perso-
nen en één kamer voor één persoon. Op onze web-
site www.rodekruisbungalow.nl kunt u terecht voor 
meer informatie en krijgt u een goed beeld van 
deze bijzondere vakantiegelegenheid. Een weekje 
bungalow (aankomst maandag, vertrek zaterdag) 

kost 365 euro en is inclusief verzorging onder lei-
ding van een verpleegkundige.  
 
Voor meer informatie en aanmelden: Rode Kruis 

Eindhoven e.o., Willem van Konijnenburglaan 6, 
5613 DW Eindhoven; contactpersoon Anja van der 
Sande, tel. 040-2443311(van 9.00-12.00 uur); e-
mail: vakantieprojecten@rodekruiseindhoven.nl. 
Na uw aanmelding wordt met u een afspraak ge-
maakt voor een intakegesprek. Ook kunt u bij Anja 

van der Sande een brochure over de vakantiebun-
galow opvragen, als u geen internet heeft.  
 

 
VASTENACTIE  

 
In tegenstelling tot andere jaren vindt de col-
lecte twee weken vóór Pasen plaats, van 17 
t/m 23 maart. Dit i.v.m. de vergunning die 
wordt afgegeven door de gemeente Eindho-
ven. 

 
De opbrengst in Tongelre is bestemd voor een 
schoolproject in het West-Afrikaanse Gambia. In 
het kleine dorp Kerr Sambah Njabeh staat een ba-
sisschool op instorten en moet worden gerestau-
reerd. 

In de wijk ‘de Karpen’ wordt gecollecteerd door 
collectanten uit Woensel-Oost. Deze opbrengst 
gaat naar een schoolproject in Noord-Kenia. Geluk-
kig wordt  in de arme Afrikaanse landen opleiding 
meer en meer gewaardeerd als een van de belang-

rijkste middelen om tot een beter leven te komen. 
Hopelijk gaat Tongelre ook dit jaar weer deze ini-
tiatieven steunen. 

WANDELEN ECKARTDAL  
 
5 vrijwilligers van de Vereniging Omwonen-
den Kasteel Eckart (VOKE) hebben het de af-
gelopen maanden voor wandelaars mogelijk 

gemaakt om de Dommel over te steken bij de 
Hooge Brug.  

Dus wilt u een wandeling maken in de kasteeltuin 
dan kan dat ’s morgens vanaf 10.00 uur, want dan 
wordt de poort geopend. Sluiten van de poort is 

seizoensafhankelijk. In de winter is de poort open 
tot 17.00 uur. Er mogen geen bromfietsen door-
heen. 
 
In een tussentijdse evaluatie bleek dat er positieve 
ervaringen waren. Het gaat bijna altijd goed. Een 

enkele keer evenwel niet. Dat kan gebeuren. Wan-
delaars of bezoekers van Lunetzorg die hun erva-
ringen willen delen kunnen dit doen door te mailen 
naar secretariaat@voke.nl. 
Informatie over VOKE vindt u op www.voke.nl. 

Kasteel Eckart en tuin 
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DAHLIACLUB  

ST. MARTINUS GAAT 

VOOR  

DUURZAAM 
 

 
 
 

Tijdens de vergadering van januari hebben de 
leden besloten dat het een en ander moet 
veranderen in de manier van dahlia’s kweken.  

 
Wat is duurzaamheid 
Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulp-
bronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, 
zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van 
de aarde is eindig; grondstoffen kunnen opraken; 
en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze 

natuurlijke omgeving kent haar grenzen. 

 

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik 
komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze 
ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide geval-
len was de betekenis verwant aan begrippen uit 

de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te 
beheren dat de natuurlijke structuren en processen 
niet principieel werden aangetast. Concreet: aan 
visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout 
worden onttrokken dan er door natuurlijke aan-
was vanzelf weer bij zou komen. 
Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ bete-

kent dat ook toekomstige generaties er gebruik 
van kunnen blijven maken. 
 
Life in the Soil 
De dahliaclub startte de vergadering met het ver-
tonen van de film: ‘Life in the Soil’.  

Deze film is gebaseerd op wetenschappelijk onder-
zoek dat aantoonde dat een gezonde bodemstruc-
tuur een zeer complex levend organisme is. De 
makers van deze film toonden met de resultaten 
van hun onderzoek aan dat de wijze waarop de 
mens de landbouwgrond onderhoudt en bewerkt 
hierbij een erg grote rol speelt. Zij lieten de gevol-

gen zien van langdurig eenzijdige beplanting en 
eenzijdige bemesting. Ook onderzochten zij het 
gebruik van kunstmest ten opzichte van het ge-
bruik van organische meststoffen. Het weten-
schappelijk onderzoek werd microscopisch fijn 
weergegeven en erg duidelijk uitgelegd.  

 
Omdat de dahliaclub nu alweer 15 jaar prachtige 
dahlia’s in haar de tuin aan de Loostraat in Eindho-
ven kweekt, wordt onze tuin al jaren eenzijdig be-
plant. Er werd voornamelijk gebruik gemaakt van 
kunstmest en het loof van de planten werd altijd 
onder de aarde gewerkt. De leden begrijpen dat dit 

zo niet onbelemmerd door kan gaan, omdat men 
op deze manier alleen maar van de aarde neemt, 
zonder deze ook iets terug te geven. 

Wat betekent dat voor de dahliaclub? 

· Het loof wordt in het najaar afgevoerd en niet 
meer ondergespit. Dit is tijdens de laatste 
herfst al gebeurd. 

· De tuin is in de wintermaanden geëgaliseerd en 

zal in het voorjaar nog eenmaal machinaal ge-
cultiveerd worden om de tuin goed op te leve-
ren aan de leden.  

· De tuin zal daarna niet meer machinaal gespit-
freesd worden, maar om het bodemleven niet 
te verstoren, zal in het voorjaar de grond 

handmatig met een cultivator licht omgewoeld 
worden. 

· Er wordt afgezien van het gebruik van chemi-
caliën, zoals kunstmest, en men stapt over op 
organische mest- en bestrijdingsmiddelen.  

· Ieder lid krijgt een eigen stukje grond in be-
heer en draagt zelf zorg voor een goede bo-

demstructuur op een manier die hem het beste 
lijkt.  

· Het wordt mogelijk om wintergroen te planten, 
dat voor veel organisch materiaal zorgt het-
geen micro organisme in de grond bevordert. 

· Het bestuur draagt zorg voor goede voorlich-

ting en duidelijke informatie aan de leden over 
deze onderwerpen.  

· Het bestuur heeft de dahliaclub opgegeven bij 
de Stichting Duurzaam Eindhoven. 

Met deze duidelijke afspraken denken 
de leden van de dahliaclub verantwoor-
de besluiten genomen te hebben om bij 

te dragen aan een gezond leefmilieu 
van hun tuin en leefomgeving. Zij be-
seffen dat dit een belangrijke eerste 
stap is en er nog meer gezet moeten 

worden.  

Leden gezocht 

Onze dahliaclub is opgericht in 1935 en nog steeds 
een gezonde en actieve vereniging waar de leden 
erg veel plezier beleven met onze mooie sport. In 
2012 hebben wij 4 leden mogen verwelkomen en 
ook dit jaar is er weer plaats voor nieuwe leden. 
 
Geïnteresseerden kunnen langs komen op de tuin 

om zich op te geven, of contact opnemen met onze 
secretaris via onze website  
www.dse.nl/~stmartinus/  
op de pagina ‘Leden’.  

 
 

 
 

26

Pompon dahlia’s 
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Boeren 
kippenleverpaté 

Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven 

 

Nu de plofkip zo veel in het nieuws is, wordt er gelukkig 

naar betere alternatieven voor dit laffe, waterige 

industrievlees gezocht. En dan kun je bijvoorbeeld 

uitkomen bij een echt Brabants streekproduct als het 

Chaams hoen. Dit raszuivere hoen geeft smaakvol en 

mals vlees en heeft een mooie scharreltijd achter de rug 

voordat het op uw bord ligt. Dat is toch veel beter te 

verteren, nietwaar? Naast het vlees, kunnen ook de 

organen worden verwerkt tot heerlijke gerechten. De 

Fransen zijn daar meester in, maar niet iedereen houdt 

er van. Toch zijn wij Nederlanders allang overstag 

gegaan voor de kippenlevertjes. Onderstaand recept is 

eenvoudig maar erg lekker uit eigen streek! 
 
Ingrediënten: 

 500 gr. kippenlevers 

 4 el. appelstroop (Philips Fruittuin) 

 tijm 

 100 gr. (biologische) roomboter 

 cognac  

 stokbrood van Tussen de molens  

 1 grote ui 

 PeZo (peper & zout) 

Bereidingswijze: 

 Dep de kippenlevers goed droog met wat keuken-

papier.  

 Verwarm een beetje boter in de pan en bak ze 

vervolgens met de gesnipperde ui ca. 4 minuten 

op hoog vuur.  

 Voeg de tijm toe en blus het geheel af met de 

cognac. Maak op smaak met PeZo.  

 Laat iets afkoelen en doe dit mengsel in de keu-

kenmachine.  

 Voeg al draaiend, beetje bij beetje, de blokjes bo-

ter toe. Zorg steeds dat het goed opgenomen 

wordt. Proef het mengsel en kruid eventueel bij 

met wat PeZo.  

 Roer nu de appelstroop erdoor.  

 Doe de paté in een weck- of jampot en laat mini-

maal 8 uur in de koelkast opstijven.  

 Snijd het vers afgebakken stokbrood in mooie 

plakken.  

 Haal het potje uit de koeling en serveer het ge-

heel op een leuk houten plankje. 

 

SMAKELIJK ETEN! 
 

 

 

 

 

NLDOET 2013:  

HEEL EINDHOVENDOET MEE! 
 
Op 15 en 16 maart 2013 steken vele maat-
schappelijk betrokken Nederlanders de han-
den uit de mouwen tijdens NLdoet. Dit is de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland, ge-
organiseerd door het Oranje Fonds. Ben of ken 
je een maatschappelijke organisatie waar vrij-
willigers nodig zijn voor een leuke klus of acti-
viteit? Of heb je zin om samen met collega’s, 
vrienden of teamgenoten bij een organisatie 
aan de slag te gaan? Doe dan mee met 
NLdoet. 
 
Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale ini-
tiatieven. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds 
jong en oud om zich in te zetten voor de samenle-
ving en zet vrijwillige inzet in de spotlights. Om tij-
dens NLdoet in Eindhoven meer mensen op de been 
te brengen, bundelen de Eindhovense intermediairs 
Samen voor Eindhoven, Vrijwilligerspunt en Stich-
ting Present hun krachten. Samen voor Eindhoven 
verbindt vanuit hun kernwaarden verbinding en sa-
menwerking en inspireren het bedrijfsleven met de 
samenleving. Vrijwilligerspunt zorgt voor voldoende 
enthousiaste, goed toegeruste individuele vrijwil-
ligers en vrijwilligersorganisaties, zodat de vrijwilli-
ge inzet in Eindhoven versterkt wordt. Stichting 
Present slaat een brug tussen mensen die aan de 
ene kant hulp behoeven en aan de andere kant 
mensen die hulp willen bieden. Dit d.m.v. eenmali-
ge, afgeronde praktische of sociale projecten. 
 
Samen aan de slag 
Overal in Eindhoven zijn leuke vrijwilligersactivitei-
ten te doen. Het opknappen van een clubhuis, een 
dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop 
uit met jongeren of gehandicapten. Tussen al deze 
klussen vind je vast en zeker een mooie activiteit 
die je samen met je collega’s, familie of je sport-
team kunt doen. Ben je maatschappelijk betrokken 
en heb je zin om een dag(deel) de handen uit de 
mouwen te steken? Meld je aan op www.nldoet.nl. 
Er komen dagelijks nieuwe activiteiten bij! 
 
Een klus te klaren?  
Ben of ken je een maatschappelijke organisatie 
waar vrijwilligers nodig zijn? NLdoet is de uitgelezen 
kans om elke activiteit met hen aan te pakken. 
Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken 
en naamsbekendheid voor je organisatie. Heb je 
een klus te klaren of wil je tijdens NLdoet net dat 
beetje extra doen? Meld je klus dan aan op 
www.nldoet.nl.  
 
Meer weten? 
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste 
nieuws en tips en inspiratie voor een fantastische 
NLdoet activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl. 
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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: 
Sttur de foto naar: rondhethofke@planet.nl onder 
vermelding van ‘bijzonder 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 foto van ’n bijzondere zonsondergang is 
gemaakt door: Nicole Davits bij de 

Wasvenboerderij. 
 
Bent U de volgende met een bijzondere foto? 

ZUID-OOST SUCCESVOL  

TIJDENS  

NK TAEKWONDO SPARRING 
 
Taekwondo Zuid-Oost was met 16 deelne-
mers sterk vertegenwoordigd tijdens het eer-

ste toernooi van het jaar, de Nederlandse 
kampioenschappen Sparring die zaterdag 19 
januari jl. in Almere werd gehouden. 
 
Lang en zeer gerichte voorbereidingen van afgelo-
pen maanden zijn niet voor niets geweest. Het 
wedstrijdteam van Zuid-Oost heeft tijdens dit NK 

beslag kunnen leggen op maar liefst 4 gouden, 1 
zilveren en 8 bronzen medailles. 
 

 
Zuid-Oost NK Almere 

 

Youssra El Boujjoufi heeft bij de jeugd voor de 
derde maal achter elkaar goud weten te behalen. 
Dit is ook het maximale aantal keren dat je bij de 
jeugd Nederlands kampioen kunt worden. Ook 

goud was er voor Jahmal Kusmus, Cindy Lans 
en Hafsa El Baroud.  
 
Rowy Hoppenbrouwers wist bij de junioren in 
een zware poule zilver te veroveren.  
 
De bronzen plakken werden behaald door: Noa 

Verlijsdonk, Hamza El Baroud, Soufiane Ach-
nine, Khadija El Baroud, Chantal Slegers.  
Bijzonder was het behaalde resultaat bij de senio-
ren dames door Hafsa El Baroud. Zij behaalde 
een bronzen plak.  
 

Ook brons was er voor Aymen Achnine die na 2 
voortreffelijke overwinningen de finalepartij aan 
zich voorbij moesten laten gaan vanwege een bles-
sure. 
 
In het clubklassement eindigde Zuid-Oost op een 
welverdiende vijfde plaats. 

 
Voor informatie:  
Paul Hulsbosch 
Secretaris Taekwondo Zuid-Oost 
Telefoon: 06-24630944 
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INBREKER?  

VOORKOM EEN KATER... BE-

VEILIG JE HUIS TEGEN INBRE-

KERS! 
 
Al jaren is er een stijging te zien van het aan-
tal woninginbraken en in het bijzonder tijdens 
de vakantietijd. Daarom vragen wij iedereen 
extra alert te zijn op verdachte situaties in hun 
woonomgeving en deze ook bij de politie te 
melden. 
 
Meldingen doorgeven 
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde 
auto, vreemde personen of een andere situatie, die 
u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk de-
tails, zoals kenteken, merk en kleur van de auto, 
uiterlijke kenmerken en kleding van personen en bel 
direct de politie.  
Bent u getuige van een woninginbraak? Belt u dan 
het alarmnummer 112, daar vangen we boeven 
mee. Aan de hand van de melding wordt de inzet 
bepaald. U begrijpt dat op een melding "Er wordt nù 
ingebroken" door de politie anders gereageerd 
wordt dan op "Er is afgelopen nacht ingebroken". In 
dat laatste geval kunt u 0900-8844 bellen. Ziet u 
iets verdachts, dan kunt u dit ook vastleggen met uw 
mobiele telefoon. Mogelijk kunnen we met behulp van 
uw beelden, verdachten opsporen.  
 
Tips 
De meeste woninginbraken worden gepleegd, omdat 
de gelegenheid zich voordoet. Daarom enkele tips 
waar u mee aan de slag kunt en wat u moet doen of 
laten om een inbreker zo min mogelijk gelegenheid te 
geven. Zeker als u op vakantie gaat. 

1. Komt u een paar dagen, of langer, niet thuis? 
Vraag dan uw buren, familie of vrienden om de post 
op te ruimen. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet, 
door bijvoorbeeld wat servies of tijdschriften op tafel 
te leggen of door de buren gebruik van uw oprit te 
laten maken.  

2. Leg uw huissleutel nooit op een geheime plek bui-
ten uw huis, zoals onder een bloempot. Inbrekers 
kunnen gemakkelijk bedenken waar u uw sleutel ver-
stopt. Leg ook uw autosleutels binnen niet op een 
voor de hand liggende plek. 

3. Zorg dat je geld, sieraden of andere dure spullen 
vanaf buiten niet kunt zien. Leg ze het liefst in een 
kluis. 

4. Zeg niet op uw voicemail dat u niet thuis bent. En 
laat ook op social media als Facebook, Hyves, Twitter 
niet weten dat u met vakantie bent. 

5. Pas op voor de zogenoemde 'babbeltruc': mensen, 
die met een smoesje uw woning binnen willen komen. 
Denk aan gevelreinigers, meteropnemers en dergelij-
ke. Vraag hen altijd om hun legitimatie. 

6. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op uw ramen 
en deuren. Sluit uw ramen en deuren af, ook als u 
maar even weg bent. Denk hierbij ook aan uw gara-
ge, kelder en toiletruimte. 

7. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op slot. 
Draai de sleutel minimaal één keer om. Zo kunnen 
inbrekers uw deur niet met een stukje plastic open-
maken (flipperen). Haal de sleutel altijd uit het slot. 
Hiermee voorkomt u dat de inbreker met een handig-
heidje de sleutel aan de binnenkant kan bedienen 
(gaatjes boren en hengelen).   

8. Zorg dat inbrekers zich bij uw huis niet kunnen 
verstoppen. Snoei struiken of haal ze weg. Plaats bui-
tenlampen. Inbrekers werken graag ongestoord in het 
donker. 

9. Laat geen ‘klimvoorwerpen’, zoals ladders, kliko's 
en andere grote voorwerpen buiten liggen, waarmee 
inbrekers gemakkelijker uw woning binnenkomen. 

10. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Want als u 
een sleutelbos met uw adres verliest, kan iedereen 
uw huis in.  

Aangifte doen 
Is er toch bij u ingebroken of is er een poging ge-
daan? Dan is het van belang dat u altijd aangifte 
doet. De politie kan dan een onderzoek instellen en 
gericht surveilleren. Ook kan met uw aangifte een 
aangehouden verdachte vervolgd worden.  

De politie komt bij u thuis om u te helpen de eerste 
maatregelen te nemen, de aangifte bij u op te ne-
men, een buurtonderzoek in te stellen en indien mo-
gelijk een technisch sporenonderzoek te laten doen. 
Laat de situatie in uw woning zoals hij op dat moment 
is, raak niets aan en verplaats geen voorwerpen. 
Kijk voor meer informatie over inbraakpreventie op: 
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html of 
bekijk een filmpje over meldingen doorgeven op: 
http://youtu.be/Xrx01mAOdWw.  
 
Volg ook @tegeninbrekers en @uwinbreker op Twitter 
voor preventietips. 
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BESTE 

WIJKBEWONERS, 
 

De maand januari stond op basisschool ’t Kar-
regat in het teken van gedichten. Groep 4-5 is 

daar al druk mee aan de slag geweest. Zie 
hieronder een aantal leuke resultaten. 
 
Ik heb dieren 
 
Ik heb een hondje. 
Met een kontje. 

Hij zou alles durven. 
Maar hij kan niet surfen. 
Ik heb vier vogels. 
Maar ik heb geen kogels. 
 
Groetjes Yoran 

 
Sport 
 
Mijn lievelingssport is tennis.  
Maar het is ook mijn kennis.   
Ik hou van zwemmen. 
Maar ook van verwennen. 

Sommige sport is saai. 
En sommige zeggen baai. 
Sommige vinden sport leuk. 
Maar de ene geeft een beuk. 
Ik hou van dansen. 
Maar ook van ganzen. 

Ik hou van dansjurken. 
Maar niet van kurken.  
 
Groetjes Samia 
 
Dieren 

Ik heb dieren een paard, hond, kat. 
Als ik vlees eet dan denk ik aan een rat.  
Dieren, dieren, er zijn overal dieren. 
In je huis, het bos of het woud en in alle kieren.  
Ze leven in zee, in de lucht en land.  

Er zijn ook dieren bij een plant. 
Dieren zijn hetzelfde, groot of klein? 
Maar ze wonen niet in een mijn. 
 
Groetjes Nina 
 

Poes 
Ik heb een poes. 
En die heet Loes. 

Mijn poes klimt op de boom. 
En de boom heeft stroom. 
Mijn poes poept op het gras. 
En dat maakt een kras. 
Mijn poes heeft een kont. 

En een mond. 
Ze zegt altijd miauw. 
Ze heeft een klauw. 
Ook heeft ze vier poten. 
En ze houd niet van noten. 
Ze is bang voor honden. 

Want die hebben grote monden. 
Mijn poes maakt een poepje. 
En eet wel eens een snoepje. 
 
Groetjes Melis 
 
De klas 

 
In onze klas daar groeit soms wat gras. 
En de juf draagt een das. 
De juf heeft een baby in de buik. 
En ze neemt een mooie duik. 
De klas heet de zebra-klas. 

En de zebra eet gras. 
 
Groetjes Marie 
 
Huisdier

Mijn huisdier is een gup. 

En hij is niet echt in zijn cup. 
Want hij heeft geen vriendjes.  
Dus hij is niet echt in zijn tientjes. 
Maar vandaag ga ik nieuwe kopen. 
En dan kan ik met hem naar huis lopen. 
 

Groetjes Lieke 
 
 

KIJKOCHTEND 

openbare basisschool  
peuterspeelzaal  
kinderdagverblijf  

’t Karregat 
 

woensdag 
13 maart 2013 

09.00 – 12.00 uur 
Urkhovenseweg 4 en 6 

tel. 040 - 2810326 
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DE SKIDUIM 
 

Bij een skiduim ontstaat er een letsel van de 
aan de binnenzijde van de duim gelegen ge-
wrichtsband (ulnaire collaterale ligament), 
dat samen met andere gewrichtsbanden de 
stevigheid van het basisgewricht van de duim 
verzorgt. Afhankelijk van het soort letsel kan 

er zelfs een volledige scheur van de band op-
treden, soms inclusief botfragment. Door dit 
soort letsel kan het gewricht instabiel wor-
den. Ongeveer 10% van alle skiongelukken 
bestaat uit dit letsel. 

 
De oorzaak van acuut 

letsel is een harde naar 
buiten gerichte kracht 
op het onderste 
gewricht van de duim, 
waarbij de duim van de 
andere vingers af wordt 

bewogen. Dit kan 
tijdens tal van sporten 
gebeuren, niet alleen 

tijdens skiën. Bij skiërs wordt het letsel 
veroorzaakt door een val, waarbij de duim achter 
de skistok blijft hangen, maar het wordt ook vaak 
gezien bij bijvoorbeeld balsporters, waarbij een bal 

met hoge snelheid tegen de uitgestrekte duim 
komt, of als bijvoorbeeld een ijshockeystick blijft 
hangen. Door de kracht op het gewricht wordt de 
aan de binnenzijde gelegen gewrichtsband 
beschadigd.  
 

De oorzaak van chronische beschadiging ligt in 
herhaalde rek op de gewrichtsband. Dit ontstaat 
bijvoorbeeld door werkzaamheden waarbij de duim 
herhaaldelijk op dezelfde wijze belast wordt. Dit 
resulteert uiteindelijk in uitrekking van de band, 
wat vervolgens kan leiden tot een instabiel 
gewricht. Hierdoor kan op langere termijn slijtage 

ontstaan, wat tot pijnklachten en functiebeperking 
kan leiden. 
Pijn, zwelling en eventueel verkleuring aan de 

binnenzijde van het basisduimgewricht zijn 
belangrijke symptomen die optreden bij een 
skiduim. Indien er instabiliteit van het gewricht is, 
zal er krachtvermindering van de duim aanwezig 
zijn. Kenmerkend hierbij zijn functieproblemen, 
bijvoorbeeld bij het opendraaien van een pot. 
 

Door middel van een röntgenfoto kan worden 
vastgesteld of de skiduim gepaard gaat met een 
los botfragment (avulsiefractuur), dat losscheurt 
samen met de gewrichtsband. 
Aan de hand van deze diagnose wordt besloten of 
een operatie noodzakelijk is.  

De niet-operatieve behandeling wordt toegepast bij 
een verrekking met een intact of gedeeltelijk 
gescheurde gewrichtsband en bestaat uit een 
goede immobilisatie van het gewricht (gips, spalk). 
Bij een volledige scheur van de gewrichtsband of 
de aanwezigheid van een los botfragment kan een 
operatieve behandeling nodig zijn. De losgescheur-

de band wordt opnieuw vastgezet aan het bot. Bij 
een los botfragment wordt het stukje weggehaald 
of vastgezet met een pin. Vervolgens is ook hierbij 
immobilisatie belangrijk. 
 
Na een periode van rust moet de duim (en het 

gebied daaromheen) geactiveerd worden. Samen 
met de fysiotherapeut kunt u gaan werken aan het 
verbeteren van de mobiliteit, kracht, coördinatie 
en het functioneel gebruiken van de duim gericht 
op uw dagelijkse activiteiten.  
 
Een skiduim komt relatief vaak voor, maar wordt 

in de acute fase nogal eens gemist, wat kan leiden 
tot instabiliteit van het onderste duimgewricht. Een 
directe en goede behandeling kan instabiliteit voor-
komen en heeft een goede prognose. 
 
Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij 
de fysiotherapeut. 
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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  
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WIF WONINGEN  

 

De bewonersgroep van de WIF woningen wil u 
graag informeren over de laatste stand van za-
ken. 
 
Verkoop huurhuizen van het WIF 
In juli 2010 verkocht Woningcorporatie Domein, 
zonder de huurders daarover vooraf te informeren, 
131 eengezinswoningen in de wijk ‘t Hofke aan het 
Wooninvesteringsfonds (WIF) voor een zacht prijsje: 
gemiddeld ca. €128.000 per woning, ca 30% onder 
de marktwaarde van dat moment. 
Vervolgens probeert het WIF deze huizen aan de 
huurders te verkopen voor bijna de marktwaarde 
(98%), of op de vrije markt als de huurder het pand 
heeft verlaten. Sindsdien dalen de huizenprijzen, 
ook in onze wijk: een verkoopprijs van €160.000 
voor een tussenwoning is thans al gesignaleerd. Vol-
gens topeconoom Willem Buiter is een daling van 
nog eens 15 tot 20 % mogelijk, gezien de zwakke 
economie (NRC 12 jan 2013). 
 
Als de huur sterk gaat oplopen en/of de huizenprij-
zen verder dalen zou het voor een bepaalde groep 
huurders in de toekomst interessant kunnen gaan 
worden om het huurhuis te kopen. Het WIF is finan-
cieel gebaat bij verkoop van huurhuizen (zie de brief 
aan de huurders dec. 2012). Wellicht kan er t.z.t. 
direct collectief worden onderhandeld met het WIF 
over de verkoopprijs, zodat een win-win situatie 
ontstaat. De potentiële kopers zouden in dat geval 
een onderhandelaar (of aankoopmakelaar) aan kun-
nen stellen. Graag ontvangen wij uw reactie op dit 
idee. 
 
Huurverhoging 
De plannen van het kabinet voor inkomensafhanke-
lijke huurverhoging zijn ingrijpend, voor zgn. 
‘scheefwoners’ kan dat oplopen tot ca 9% per jaar 
voor ‘huishoudinkomens’ boven de €43.000! On-
der ‘huishoudinkomen’ wordt verstaan het totaal 
van de fiscale inkomens (van 2 jaar terug) van de 
bewoners op het woonadres, vanaf 23 jaar of ouder. 
De geplande huurverhoging is afhankelijk van de 
inkomensklasse (de inflatie is ca. 2,4%): 
 

• 1,5% plus inflatie voor huishoudinkomens tot ca. 

€33.000 

• 2,5% plus inflatie voor huishoudinkomens van ca. 

€33.000 tot €43.000 

• 6,5% plus inflatie voor huishoudinkomens boven 

€43.000. 
 
De plannen zijn nog niet definitief, zie voor actuele 
informatie en details: www.woonbond.nl en 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/
huurverhoging/extra-huurverhoging-hogere-
inkomens. 
De geplande huurverhoging is erg hoog en mede 
door de huidige economische situatie komt de be-
taalbaarheid van de huur in gevaar. Daarom heeft 

de Woonbond de actie ‘Huuralarm’ gestart (zie 
woonbond.nl waar u een petitie kunt tekenen). Bij 
daling van het inkomen, of bij wisselende inkom-
sten, worden eerdere huurverhogingen (vooralsnog) 
niet teruggedraaid. Zodra de wet is aangenomen 
mogen de verhuurders de inkomensklasse opvragen 
bij de belastingdienst. De staat heeft ook belang bij 
de extra huurverhogingen omdat de verhuurders 
dan een nieuw soort belasting kunnen gaan betalen, 
dat oploopt tot totaal ca. 2 miljard euro per jaar. 
Toch is het nog de vraag of deze extra huurverho-
ging er werkelijk komt. De Eerste Kamer heeft be-
zwaren en misschien komen er dit voorjaar toch nog 
aanpassingen, maar minister Stef Blok wil de wet 
z.s.m. invoeren.  
 
Als u iets te melden heeft of een bijdrage wilt leve-
ren dan horen we het graag via: wifwonin-
gen@gmail.com  
 
De bewonersgroep WIF Woningen ‘t Hofke. 
 

REUMAONDERZOEK 
 
De opbrengst van de collecte van het Reuma-
fonds gaat naar reumaonderzoek. Onlangs zijn 
18 nieuwe onderzoeken op fundamenteel ge-
bied goedgekeurd. In het fundamentele onder-
zoek proberen wetenschappers tot op celni-
veau te ontrafelen hoe reuma ontstaat. Dat is 
belangrijk, want alleen die kennis kan uitein-
delijk zorgen voor een wereld zonder reuma.  
 
Om verschillende vormen van ontstekingsreuma te 
kunnen aanpakken, onderzoeken wetenschappers 
wat er misgaat bij de afweerreactie van het lichaam. 
Bij vormen zoals reumatoïde artritis (RA) en de ziek-
te van Bechterew, maar ook bij jicht, sclerodermie 
of systemische lupus erythematodes (SLE) worden 
afweercellen ingezet tegen het eigen lichaam. We-
tenschappers denken dat cellen die de afweerreactie 
controleren, niet meer goed werken. Daardoor blij-
ven de afweercellen het eigen lichaam aanvallen. 
Ook bij artrose kunnen ontstekingen een rol spelen. 
Ze tasten de kwaliteit van het kraakbeen aan. We-
tenschappers analyseren cellen die de ontstekingen 
bij artrose misschien tegengaan als ze in het ge-
wricht worden ingespoten. Andere wetenschappers 
houden zich bezig met de cellen die zorgen voor de 
opbouw en de afbraak van kraakbeen. Bij mensen 
met artrose zijn die niet meer in evenwicht: het 
kraakbeen gaat achteruit. Door goed te kijken naar 
wat er misgaat, kunnen er uiteindelijk nieuwe ma-
nieren ontstaan om artrose te behandelen. 
 
Reacties zijn welkom bij Leon van der Aa die 
telefonisch te bereiken via nummer 040 
2815607 tussen 17.00 en 20.00 uur. 
 
Voor meer algemene informatie kunt u ook terecht 
op de site ww.reumafonds.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Leon van der Aa. 
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MINOES WORDT ORKA 
 
Het is een feit: na lange besprekin-

gen tussen de Gemeente, ’t Oude 
Raadhuis en werkgroep het Karre-
gat zijn de partijen eruit. Minoes 

wordt ingezet voor sociaal en maatschappe-
lijk nut en wordt de Dependance van ’t Oude 
Raadhuis.  
 

In deze Dependance zullen gebruikers van VTA het 
Karregat, de voormalige Dependance van ’t Oude 
Raadhuis en diverse nieuwe gebruikers onderdak 
gaan vinden. Het gebouw valt onder het bestuur 
van ’t Oude Raadhuis en bij een nieuwe bestem-
ming hoort een nieuwe naam: ORKA. Deze naam 
staat voor Oude Raadhuis, KArregat!  

Ons logo: een springende Orka die de hindernis 
van het spoor neemt.  
Een brug tussen beide wijken en tussen jong en 
oud. 
 
Activiteiten 

Orka heeft de beschikking over een vijftal project-
ruimtes en een centrale hal. In deze ruimtes kan 
breed geprogrammeerd worden en met de in-
richting is rekening gehouden met deze uiteenlo-
pende mogelijkheden. Er kunnen vergaderingen 
plaatsvinden in 2 vergaderruimtes, crea-
activiteiten, maar ook Yoga, bewegingscursussen 

en danslessen. De jeugd heeft een projectruimte 
waar het jeugddarten kan worden beoefend; de 
Bulldog Buddiesruimte. Ook is een gameruimte 
aanwezig en in de centrale hal kunnen sportactivi-
teiten beoefend worden, hier kunnen ook grotere 
vergaderingen plaatsvinden en de beamer en 

scherm bieden de mogelijkheid om de verrichtin-
gen van Oranje te volgen op het grote scherm. 
Wellicht een filmuitzending of presentatie, het be-
hoort allemaal tot de mogelijkheden. We hebben 
een keuken, geen professionele keuken maar wel 
een keuken waar kleinere groepen allerlei kook- en 
eetactiviteiten kunnen ontplooien. Met name koken 

voor en met jeugd in het kader van gezond eten 
zou hier plaats kunnen vinden. 
 
De organisatie 
De organisatie werkzaam binnen ORKA bestaat 
louter uit vrijwilligers; voor de wijk, door de wijk 

en vooral met de wijk! We hebben een bestuur be-
staande uit vrijwilligers , een barcrew, gastheren 
en -vrouwen, handymannen, een ICT groep, licht 
en geluid mensen etc. Maar we kunnen altijd aan-
vulling van ons team gebruiken, dus heb je wat 
uren over, kom ons team versterken! 
 

Voor wie 
We proberen de huurprijs van de ruimtes zo laag 
mogelijk te houden, dus iedereen die een activiteit 
wil organiseren is welkom, let wel de activiteit 
moet wel binnen de kaders van ’t Oude Raadhuis 
passen. Wij zullen dus altijd informatie vragen over 

de activiteit en hebben altijd het recht om een acti-

viteit te weigeren. Verder is het meebrengen van 
eigen drank niet toegestaan, we moeten op de een 
of andere manier aan het eind van de rit op ‘nul’ 
uitkomen, dus uit de verkoop van drank en de 
huurpenningen moeten wij de vaste kosten van het 

pand genereren. Iedereen is welkom maar we pro-
grammeren wel met een dikke knipoog naar de 
jeugd; kinderdisco, crea, gamen, jeugddarten, ko-
ken met tieners, huiswerkbegeleiding noem maar 
op! 
Informatie kunt u inwinnen via het mailadres  
orka.centrum@live.nl of via ’t Oude Raadhuis. 

 
Verder kunt u contact opnemen via het bestuur       
Johan Hendriks, T: 06-53826434 
John van Soerland, T: 06-21395184 
 
Tot ziens in activiteitencentrum ORKA  

 

BEGIJNENHOFGESPREKKEN  

Zondag 17 maart van 10.30 tot 12.30 uur in 
De Herberg op het terrein van Eckartdal, Nue-
nenseweg 1, Eindhoven. 
 
In de lezing spreekt drs. Judith Wilmer over: Je zelf 
zijn en ouder worden. 

 
Het aantal ouderen neemt toe. Dat geldt voor wel-
gestelden onder hen, maar ook voor de kwetsba-
ren. En omdat ouderdom nu eenmaal (vroeger of 
later) met gebreken komt, bezoeken velen van hen 
een specialist.  

 
Judith Wilmer is geriater in het Catha-
rina Ziekenhuis Eindhoven en ziet da-
gelijks ouder wordende mensen aan 
zich voorbij gaan. Hoe kunnen ouder 
worden en jezelf zijn samen gaan? 

 
Wij adviseren op tijd aanwezig te zijn omdat er niet 
meer dan 100 zitplaatsen zijn. 
 
Zie ook: www.begijnenhofgesprekken.nl of bel 
mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of  040 241 58 21 

Judith Wilmer 
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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 maart 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: 
 

‘Handicap’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

M. Jansen 

Koudenhovenseweg Zuid 161 
 

De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke 

38 

DIERNTUIN 

DRAAGTIJD 
EVENWICHT 
GEBIED 

GRIZZLYBEER 
HOLLE BOOM 
HONINGBEER 

HOOGVLAKTE 
HUID 

KRIJSEN 
LAAGVLAKTE  
LIPPENBEER 

MAIS 
NATIONAAL PARK 
OORSCHELPEN 

OVERWINTEREN 
PELS 
PIEPEN 

PLANTAARDIG 
PROOI 

REUKZINTUIGEN 

REUZENPANDA 
ROLSTAARTBEER 
SNUIT 

SOORTGENOOT 
SPRINKHANEN 
STERK 

STOFWISSELING 
STROOPTOCHT 

TASTZINTUIGEN 
TERRITORIUM 
VACHT 

VIERVOETER 
VOEDSEL 
VOORTPLANTING 

WASBEER 
WILDE PRUIMEN 
WILDERNIS 

WINTERSLAAP 
WOESTIJNEN 

WIJFJE 

ZOOGDIEREN 
ZWEMMEN 

De overgebleven letters vormen het begin van een liedje. 

N L S M I S K R E E B G N I N O H E S IJ R K 

E A O T T D I E R E N T U I N G T G J G A Z 

N O T R O L S T A A R T B E E R B S E F E W 

B I O I E F W I T E R E G D Z I N T D P IJ R 

A O T V O T W I N I B I P E W Z R E L E E W 

P S E N E N O I N R U O E I E Z O A L T O S 

N N T R A R A O S T E N L B M L O T E L P V 

W T R Z E L W A N S E D S E M Y R O O R O D 

V I A U I A P I L E E R L G E B S I I C R H 

T R Z A S N Z T N P G L S I N E C N C A H V 

K E E B R K T P R T A T I L W E H O A H A T 

N H E I U D R U O O E R R N A R E G R C T S 

T E A E V O I D I R O R K O G A L P H I H I 

R IJ R N O M E G K G S V E S O M P T A J U A 

O G D I E R E N E P E I P N E S E O Z N I M 

S T IJ N E N L I P P E N B E E R N E O W D R 

G V L A K T E T K A L V G A A L N O O H E A 


