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Wij steken de vlag uit!
Het jaar 2013 zal een historisch jaar worden.
Koningin Beatrix maakte er dat van, door op maandag 28 januari aan te
kondigen, dat zij terugtreedt als koningin. Zij vindt de tijd rijp om de
verantwoordelijkheid voor ons land in handen te leggen van een nieuwe
generatie.
Zo luidde zij het einde van een tijdperk in. Het jaar 2013 zal in alle toekomstige vaderlandse geschiedenisboeken vermeld worden als het jaar
waarin we na 123 jaar een koningin gehad te hebben, weer ’n koning
kregen.
Bijna alle festiviteiten rondom deze troonswisseling vinden, zoals u weet,
30 april plaats.
Het is de nadrukkelijke wens van koningin Beatrix en prins WillemAlexander er een sober feest van te maken. Heel begrijpelijk in deze crisistijd, maar ondanks dat kan 30 april toch een prachtige dag worden.
En wat doe je op zo’n dag? Televisie kijken, naar de stad gaan om alle
georganiseerde oranjefeesten mee te maken en bij de bakker van die
heerlijke oranje tompoezen of ander oranje gebak halen. Maar we beginnen die dag natuurlijk met …… het uitsteken van de vlag.
Ja, wij steken op die dag de vlag uit!
Dat doen we omdat wij hulde willen brengen aan onze
vorstin die in binnen- en buitenland respect afdwong.
Hulde aan een koningin waar ons land trots op kan
zijn. Hulde omdat niet alleen de Haagse politiek maar
ook het volk, koningsgezind of niet, enkel lof over haar
heeft. Hulde omdat zij 33 jaar lang zo’n fantastische
koningin was!
En wij steken de vlag uit
omdat we onze nieuwe koning Willem-Alexander welkom willen heten.
Omdat we hem heel veel inspiratie en heel veel zelfvertrouwen willen
toewensen zodat hij zijn idealen: samenbinden, aanmoedigen en vertegenwoordigen, waar kan maken. Omdat wij er het volste vertrouwen in
hebben dat hij zijn zware taak goed zal vervullen.
Dus wij laten onze nationale driekleur wapperen en geven zo uiting aan
onze feestvreugde.
Een vlag zegt zoveel! Wijkbewoners die de oorlog nog meegemaakt hebben weten erover mee te praten. Zij herinneren zich de blijdschap nog
toen we, in mei 1945, in ons gehele land, ongestraft, de vlag weer
mochten uitsteken.
Die gebeurtenis wordt jaarlijks begin mei herdacht. We staan dan ook
stil bij alle mensen die daarvoor hun leven gaven. Bij die herdenkingen
kan er dus ook met reden gevlagd worden ,dus wijkbewoners: we halen
de vlag uit de mottenballen en laten er de komende dagen heerlijk de
wind door waaien!!!
Wij wensen u een fijne laatste Koninginnedag en fijne kroningsdag toe!

Algemeen alarmnummer
112
Apotheek ‘t Hofke .......................................040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend ............0900-8861
Parochie Tongelre .......................................040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed ..............0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre ..............................14040
Ons Net Eindhoven .....................................040 7874000
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De Wisselpen deze maand geschreven door:
Willem Jan Span
Een beetje verrast en zeker vereerd ontvingen wij
de wisselpen van onze buurman Ronald Reijnierse.
Dan komt even later ook de zorg om iets toe te
voegen aan ons mooie wijkblad. Een wijkblad dat
telkens weer uitnodigt om meteen doorgelezen te
worden wanneer het op de mat valt. Diverse bijdragen trekken je namelijk direct het blad in, zoals
de natuurwijzer van Kees van Grevenbroek, de activiteiten en agenda van Groendomein Wasven, de
gezondheidstips, de puzzel maar zeker ook de wisselpen. Het is elke keer weer leuk om daardoor
mensen uit de wijk beter te leren kennen en te lezen hoe het leven ze naar Tongelre bracht en in
veel gevallen ook weer terug liet komen. Dat geldt
voor ons ook.

Het gezin Span-van Gerwen

Het is inmiddels al weer bijna 12 jaar geleden dat
we wederom in Tongelre neerstreken, op ’t Hofke.
Eerder hadden mijn vriendin Kitty van Gerwen en
ik al een aantal jaren in een studentenhuis in de
Geestenberg gewoond. Daar hebben we elkaar ook
leren kennen en zijn na onze studie in ’97 in Strijp
gaan wonen. Daar was toen een huisje vrij en hebben er een paar fijne jaren gewoond, vlak bij het
Philips van Lenneppark. Met onze hond gingen we
daar heerlijk wandelen. Toen we eenmaal een huis
wilden kopen, trok Tongelre ons weer aan. Met name de ligging tussen de stad en het groen en het
dorpse karakter gaven de doorslag voor ’t Hofke.
Het huis waar we toen introkken moest echter wel
volledig opgeknapt worden en met die uitdaging

zijn we inmiddels al 12 jaar bezig. In fases hebben
we het huis inmiddels helemaal “gehad” van boven
tot beneden.
In de tussentijd werd onze verbouwambitie twee
keer tijdelijk gepauzeerd door de komst van onze
kinderen. Inmiddels bijna 9 jaar geleden werd Jonas geboren en nu bijna 4 jaar geleden onze dochter Livy. De komst van de kinderen was ook aanleiding om bepaalde projecten in huis af te maken
of later pas weer op te starten. Inmiddels zitten we
in een afwerkingsfase die ook weer ruimte geeft
aan nieuwe inspiratie en tijd en aandacht voor onze andere hobby’s.
Traditiegetrouw beginnen we met Pasen met onze
gezamenlijke hobby: kamperen. Wij gaan graag
een tentje prikken op kleine terreinen in Nederland
om daar in de natuur te genieten. Genieten van de
kinderen, het primitieve van het kamperen en van
de natuur. Wij kamperen vaak op terreinen van de
NTKC, dat is een kampeervereniging in Nederland
die eigen terreinen in bezit heeft, waar je op unieke plekjes midden in de natuur staat. Kleinschalig
kamperen zonder overdadige luxe. Voor wie de
rust en de ruimte zoekt in de natuur zijn deze terreinen een echte aanrader en nodigen wij eenieder
uit om eens een bezoekje te brengen op de site
van NTKC: www.kampeerclub.nl Onze favoriet is
het kampeerterrein in St. Geertruid, waar je op
terrassen allerlei tentjes aantreft midden in het
heuvellandschap van Limburg. De uitzichten zijn er
heerlijk evenals het eten en drinken in het Limburgse land. Je waant je zomaar in het buitenland
en dat op een uurtje rijden vanaf Eindhoven. Afgelopen winter hebben we het gebied ook opgezocht
en zijn we er gaan sleetje rijden. De heuvels bij
Slenaken zijn daar uitermate geschikt voor. De
winter heeft dit jaar echter langer aangehouden
dan we zouden willen, want rond de Pasen lag er
nog sneeuw, waardoor we de start van het kampeerseizoen maar wat naar achteren hebben geschoven.

Kamperen NKTC
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Maar tegenover de rust van het kamperen staat de
passie voor muziek. Al sinds de lagere school speel
ik slagwerk. Van de kleine trommel bij de Fanfare
uit mijn dorp, via muziekschool naar drums en een
paar keer slagwerk in een orkest, naar bandjes bij
PopEi en uiteindelijk sinds mijn studententijd bij
Escola de Samba Os Malandros. Die repeteerden
toen nog in het Karregat. Braziliaans slagwerk zoals met Carnaval daar op straat wordt gespeeld. Os
Malandros is de eerste, en daarmee de oudste,
sambaschool van Nederland. In 1974 opgestart
door een aantal studenten van TU Eindhoven en
inmiddels uitgegroeid tot een club met slagwerkers
en danseressen die uitgebreide shows neerzet bij
feesten, festivals en evenementen. Bij Os Malandros heb ik de passie van het slagwerk en de
muziek gevonden die wat mij betreft dan heel mooi
samenvallen. We spelen veel verschillende muziekstijlen uit Brazilië, die je daar in het land van
Noord naar Zuid kunt vinden. Bijvoorbeeld een Frevo (uptempo stijl uit het noorden van Brazilië, Recife/Olinda) met een hele karakteristieke dansstijl
met parapluutjes. Of als je in Brazilië iets zuidelijker gaat naar Salvador de Bahia, dan kom je in
aanraking met de Samba Reggae. Een wat trager
ritme met zware Afrikaanse invloeden en meer
grove dansstijlen. Een typisch voorbeeld van deze
stijl wordt neergezet door een superband uit Brazilië: Olodum. Voor een groter publiek bekend geworden door het nummer van Michael Jackson:
“They don’t care about us”, waarin zij meespelen.
Weer iets lager kom je uit in Rio de Janeiro waar je
de Samba Batucada en Samba Enredo treft. Dat is
de stroming die je wellicht kent van de Rio Carnaval in de Sambódromo, de grote straat in Rio die
tijdens Carnaval 90.000 toeschouwers trekt om
naar de duizenden muzikanten, dansers, danseressen van de verschillende samba scholen met hun
praalwagens te komen kijken.

doorstart.
In 1999 is vanuit Os Malandros ook een Sambaschool voor jongeren gestart: Os Vadios. Daarin
spelen en dansen jongens en meisjes tussen 10 en
17 jaar ook de Braziliaanse muziek en dans. Os
Vadios is gestart in Tongelre in ’t Karregat en inmiddels qua repetitieruimte verhuisd naar de Toeloop (Berkelbosch). Daar repeteren de kinderen
elke week op dinsdagavond (19.00-21.00 uur) onder leiding van Michiel Kuipers (oud Os Malandros).
Inmiddels hebben zij ook leuke optredens op hun
naam staan (Colora Terra Festival, jaarlijkse optredens tijdens carnaval bij de Bolhoedjes en het Festa do Samba) en een eigen CD gemaakt.

Os Vadios

In de groep zitten kinderen uit Tongelre, maar ook
van buiten de wijk. Op dit moment is er in die
groep ruimte voor uitbreiding (met name bij de
slagwerkgroep) en wil ik bij deze ook een oproep
doen aan lezers van Rond ’t Hofke om na te gaan
binnen de familie of vriendenkring of er kinderen
zijn die het leuk vinden om in groepsverband muziek te maken of te dansen. Laat ze dan komen
kennismaken met Os Vadios en de muziek die ze
maken. Aanmeldingen zijn welkom via de site:
www.OsVadios.nl of via Michiel op 06-81837631.
Kitty kan zich in het buitenseizoen naast het kamperen verliezen in tuinieren in de moestuin en in
beeldhouwen. Sinds een creatieve vakantieweek in
het Noord-Franse Fontaines St Clair, heeft ze de
smaak te pakken om van speksteen iets moois te
maken. Of het nu Braziliaanse of Chinese speksteen is, via de vorm van de steen komt ze na
uren van zagen, vijlen, schuren en polijsten tot hele mooie resultaten. Maar uiteindelijk gaat het om
het proces en de ontspanning van het doen. De
kinderen pakken dat ook mee en zitten regelmatig
met een klein steentje te vijlen. In die zin kijken
we weer uit naar het mooie weer, zodat er in de
tuin weer heerlijk gewerkt en genoten kan worden.

Os Malandros

Zo ver zijn wij met Os Malandros nog net niet geweest…. inmiddels kunnen we wel een aantal andere internationale festivals op onze naam zetten,
waaronder: Rotterdam Carnaval, Aruba Carnaval,
Coburg Samba Festival (Duitsland), Karnaval in
Aalborg (Denemarken), Samba Encontro in Göteborg (Zweden) en natuurlijk al 10 jaar ons eigen
festival: Festa do Samba in Eindhoven, het zondag
onderdeel van Fiësta del Sol. Mogelijk krijgt het
Festa do Samba zelfs dit jaar een zelfstandige

Speksteen

Wij geven de wisselpen graag door aan onze buren: Corina van Dommelen & Sjak Castelijns
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HET BUURTKANTOOR BRENGT
ONDERNEMERSCHAP IN DE
WIJK
Midden in de Tongelrese wijk Doornakkers borrelt en bruist het van (creatief) ondernemerschap in de voormalige Tongelaarschool aan de
Bloemfonteinstraat 62. Na de ingebruikname
van de klaslokalen als ateliers eind 2011 door
Stichting Ruimte, werd vorig jaar de gymzaal
grondig verbouwd en omgedoopt tot het Buurtkantoor: een professionele open werkvloer
voor kleine zelfstandigen.

Moedwillig vernield zelfs!!!
Kijk maar naar de foto.
Wie doet zoiets???
Dat maakt verdrietig en boos.
Wat is toch de reden dat iemand zo iets doet?
Een boom is weerloos.
Een prachtige lindeboom!
Geplant op het pleintje naast ’t Oude Raadhuis op
30 april 1991 tijdens de actie ‘TONGELRE LICHT
VOOR’. Nu ten dode opgeschreven.
Het herinneringsbordje is al langer weg.
Nu gaat de boom dezelfde weg.
WEG!

Het Buurtkantoor is een project gericht op een stimulering van de kleinschalige wijkeconomie, uitgevoerd door Stichting Ruimte in samenwerking met
de gemeente Eindhoven. Met een volledig ingerichte
werkomgeving (o.a. horeca, wifi, vergaderzaal, phonebooth) biedt de locatie een ideale, representatieve
omgeving voor lokale ondernemers om te werken en
zakelijke relaties te ontvangen. Behalve de benodigde faciliteiten, beschikken ze er over een netwerk
van mede-ondernemers en worden er diverse activiteiten aangeboden, specifiek gericht op de kleine
zelfstandige. Denk daarbij aan lezingen, workshops
en bijeenkomsten waar zowel kennis als netwerk
kunnen worden uitgebreid.

Is er iemand die weet wie dit heeft gedaan? Is het
puur baldadigheid?
Als iemand niet de boom wilde treffen maar iets of
iemand anders, dan nodigen we die persoon uit om
met ons in gesprek te gaan.

Om de kosten te dekken wordt de bezoeker om een
kleine vaste bijdrage gevraagd. De tarieven zijn op
een schappelijk niveau gesteld, zodat ze geen molensteen om de nek van de kleine/startende ondernemer zijn. Bovendien kan eenieder zelf zijn eigen
mate van verbondenheid bepalen en kiezen uit een
strippenkaart van 10 (€30,00) of 20 (€50,00) strippen of een volledig lidmaatschap (€75,00 per kwartaal).
Geïnteresseerden kunnen aanvankelijk geheel gratis
en vrijblijvend kennis maken met het Buurtkantoor
door er tijdens openingsuren (dagelijks van 12.00
tot 17.30 uur) binnen te lopen en zich te melden bij
de balie. Voor meer algemene informatie en het programma kunnen mensen terecht op de website
www.buurtkantoor-doornakkers.nl.

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

VERNIELD
Koninginneboom VERNIELD

Werkgroep SMS/Leefbaarheid ’t Oude Raadhuis.
OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN





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

Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen
geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer 0628176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend
pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 0246221470 of 06-49630170.

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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Natuurlijk zorgt u ervoor dat u de grond van compost en voeding voorziet voordat u de planten
weer in de grond zet. Hiermee verbetert u de bodemstructuur. Door deze verjonging krijgen uw
vaste planten weer nieuwe groeikracht en kunnen
ze weer enkele jaren vooruit.
Tuintip voor april:
Een oppepper vooe de border

Door Jeroen Soontiëns
In april komen bijna alle tuinplanten weer uit hun
winterslaap. Deze maand is een goed moment om
de borders in uw tuin te renoveren en een oppepper te geven. Voor vaste planten, die de basis van
een border vormen, is dit nodig om ze gezond en
vitaal te houden.
De term vaste planten zorgt soms voor verwarring. Hoewel struiken en bomen natuurlijk ook
‘vast’ zijn, bedoelt men met vaste planten kruidachtige planten. Deze sterven in het najaar bovengronds af en overleven de winter met hun wortels
onder de grond. In het voorjaar groeien ze weer
uit. Hiermee en met hun uitbundige bloei geven
vaste planten uw tuin dynamiek. De bloeitijd kan
variëren van maart t/m oktober zodat u in elk
jaargetijde bloeiende planten kunt hebben.
Na 3 tot 5 jaar op één plek zijn vaste planten toe
aan een oppepper. Na deze tijd wordt de groei elk
jaar een beetje minder en kan ook de bloei afnemen. Daarom worden vaste planten na deze periode uit de grond gehaald en gescheurd. Scheuren
betekent dat een plant, die meestal is uitgegroeid
tot een flinke pol, in stukken wordt gesneden of
gestoken. Deze stukken plant u als afzonderlijke
planten weer in de tuin. De buitenste delen van
een pol zijn het meest vitaal en geschikt voor herplant. Het binnenste deel, de oude plant, kunt u
wegdoen. Het scheuren van planten kunt u heel
goed in april doen omdat ze gemakkelijk weer
aangroeien. Voorbeelden van plantensoorten die u
op deze manier kunt verjongen zijn Aster,
Hemerocallis, Iris, Geranium, Nepeta, Hosta,
Rudbeckia en Persicaria

Nepeto

Hemerocallis

Rudbeckia
Vaste planten scheuren.
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Gezondheidscentrum Tongelre

LENTEKRIEBELS: HOOIKOORTS
Door: Iris Berghuis
Wat is hooikoorts?
Hooikoorts is een vorm van allergie. Iemand met
hooikoorts is overgevoelig voor bepaalde soorten
stuifmeel van grassen, planten of bomen. Stuifmeelkorrels worden ook wel pollen genoemd. Zodra de ogen, neus, mond, keel of luchtpijp van iemand met hooikoorts in aanraking komt met het
stuifmeel, raken de slijmvliezen geprikkeld. Dat
kan klachten geven.
Hoe ontstaat hooikoorts?
Elk mens vormt antistoffen tegen stuifmeel in het
lichaam. Bij iemand met hooikoorts reageert het
lichaam erg heftig zodat een ‘overdreven’ afweerreactie ontstaat, waardoor de slijmvliezen zwellen
(verstopte neus) en meer slijm gaan produceren
(loopneus, traanogen). In sommige families komt
hooikoorts meer voor dan in andere, het is niet bekend waarom. Klachten van hooikoorts ontstaan
geleidelijk in de loop der jaren. Bij het ouder worden nemen de klachten in het algemeen ook weer
af.
Verschijnselen van hooikoorts
Neus: jeuken, niezen, verstopt, loopneus.
Ogen: jeuken, tranen, branderig gevoel
Keel: droog, branderig gevoel, kriebelhoest
Sommige mensen hebben een ‘vol’ gevoel in hun
hoofd.
Deze klachten hoeven niet allemaal aanwezig te
zijn en kunnen wisselen in hevigheid.
De klachten variëren afhankelijk van de bloeitijd
van grassen, bomen en planten. Mensen met een
allergie voor boompollen krijgen al vroeg in het
voorjaar klachten (februari-maart), terwijl mensen
met allergie voor graspollen later in het jaar last
krijgen (mei-juni). Ook wisselt de hoeveelheid
stuifmeel in de lucht: op zonnige, winderige dagen
kan de hooikoorts erger worden.
De klachten zijn niet altijd het gevolg van hooikoorts. U kunt ook allergisch zijn voor andere dingen, zoals katten of huisstofmijt.

Kan hooikoorts kwaad?
Het kan heel hinderlijk zijn, maar het kan geen
kwaad. De klachten gaan weer over zodra het
stuifmeel uit de lucht verdwenen is.
Adviezen bij hooikoorts
U kunt niets doen om hooikoorts te genezen. Wel
kunt u proberen contact met stuifmeel zoveel mogelijk te vermijden. Houd ramen gesloten op zonnige winderige dagen zodat het stuifmeel niet binnenwaait. Draag een zonnebril. Aan zee en in de
bergen zit minder stuifmeel in de lucht dan in het
binnenland. U kunt proberen hiermee rekening te
houden bij de keuze van uw vakantiebestemming.
Medicijnen bij hooikoorts
Als u veel klachten hebt kunt u medicijnen gebruiken. Dat kan in de vorm van een neusspray, oogdruppels of tabletten. Welke en hoe lang u deze
gebruikt is erg afhankelijk van de klachten en persoonlijke voorkeur.
Goede informatie kunt u vinden op
www.thuisarts.nl/hooikoorts/ik-heb-hooikoorts of
www.apotheek.nl. Tabletten zijn zonder recept verkrijgbaar bij drogist of apotheek. Wilt u weten
waarvoor u allergisch bent of hebt u uitgebreidere
medicatie nodig dan kunt u een afspraak maken bij
uw huisarts. Bent u bekend met hooikoorts dan
kunt u in het voorjaar medicatie bestellen bij de
assistente van ons gezondheidscentrum.
Europees Vendeltreffen
georganiseerd door het
SINT MARTINUS GILDE,
TONGELRE

‘TROUW AAN
TRADITIES EN BROEDERSCHAP’
Dit jaar wordt er voor de 4e keer een internationaal vendeltreffen georganiseerd in Nederland. Wij, van het Sint Martinusgilde Tongelre, vinden het een eer om dit evenement te
mogen organiseren.
Het wordt inmiddels alweer het 14e treffen sinds de
oprichting hiervan. Dat het eerste vendeltreffen in
1981 in Sint-Niklaas te Vlaanderen zo’n groot succes zou worden, had toen niemand gedacht. Wie
het idee had aangedragen, weet men niet, maar
dat is immers ook niet belangrijk meer. Afgesproken werd om een dergelijk evenement als dat,
eens in de twee jaar, per toerbeurt, te gaan organiseren. Het moest wel gehouden worden tijdens
het Pinksterweekeind. En ja hoor, zo geschiedde
het ook. Wie wat te vieren had, nodigde zijn vrienden daarvoor uit. Hieruit zijn er vriendschappen
ontstaan die al meer dan 30 jaar hebben stand ge-
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houden. Dit alles op Europees niveau. Waar het
begon in Vlaanderen wordt het georganiseerd door
het Sint Martinus Gilde Tongelre. Nadat wij in 2011
gastvrij werden ontvangen in Öhringen Duitsland
gaan wij nu, ter ere van ons 565 jarig jubileum, dit
evenement gedurende het Pinksterweekeinde van
2013 organiseren. Uiteraard vergt het een enorme
inspanning van alle leden van het Sint Martinus
Gilde maar we zijn er klaar voor. Jammer genoeg
moeten we voor dit evenement voor een deel uitwijken naar het stadscentrum van Eindhoven, omdat we in Tongelre geen gelegenheid hebben om
zo’n grote gebeurtenis te organiseren. Maar toch
willen we de Tongelrese gemeenschap niet vergeten en jullie uit te nodigen om dit met ons te vieren.

‘Hart voor Elkaar’ is een stichting die zich,
zonder winstbejag, ten doel heeft gesteld om
zo veel mogelijk mensen op te leiden om te
reanimeren en de AED te kunnen bedienen om
in geval van nood te kunnen helpen.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 17 mei 2013
Ontvangst en onderbrengen van de groepen
Zaterdag 18 mei 2013
Gezamenlijk ontbijt. Daarna richting het stadhuis
waar we door de burgemeester zullen worden ontvangen. Hierna volgt een gezamenlijke lunch. Ook
zal er een groepsfoto worden genomen.

Voor onze cursisten willen wij het volgen van een
cursus laagdrempelig houden en aan hen een bedrag van € 40,00 vragen, met een minimale inschrijving van 4 cursisten. Er zijn maximaal 6 cursisten per cursus. Onze instructeurs zijn bevoegd
door de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en
het Oranje Kruis.

In de namiddag zullen er diverse optredens zijn,
welke door de groepen worden verzorgd in het
stadscentrum. Dit kunt u dan daar komen bezichtigen.
‘s Avonds vindt er voor de gasten een gezamenlijk
diner plaats waarna om ± 20.00 uur een feestavond wordt georganiseerd in het beursgebouw te
Eindhoven. Ook hier bent u van harte welkom.
Zondag 19 mei 2013
Na het ontbijt gaan we gezamenlijk naar de St. Catharina kerk in het stadscentrum. Daar zal om
10.30 uur de heilige mis worden gehouden. Na afloop hiervan zal de eed van trouw worden afgenomen en tot slot zal er een gezamenlijke vendeldemonstratie worden gegeven door de deelnemers.
Na de heilige mis gaan we naar ons gildehuis in de
Bogten waar een lunch wordt aangeboden. Daar
laten we de deelnemers kennis maken met het traditioneel gildeschieten.
Na het schieten wordt er vanaf 20.00 uur in het
beursgebouw nog een bonte avond gehouden welke door de deelnemers zelf wordt ingevuld.
Maandag 20 mei 2013
Na een gezamenlijk ontbijt wordt er weer afscheid
genomen van de deelnemers.

BASISCURSUS
REANIMATIE EN AED

Na gebleken competentie krijgt men een diploma
van de NRR/Hartstichting wat twee jaar geldig is.
De opgegeven prijs geldt voor het jaar 2013 en is
exclusief locatie, maar inclusief cursusboeken, examengelden en certificaten/diploma's. Iedere deelnemer krijgt van ons na 11 maanden een herinnering voor een herhalingsles (€25,- p.p.). Deze herhalingsles is nodig i.v.m. het behoud van de routine. De cursussen worden gegeven in de
Merckthoeve, Oude Urkhovenseweg. Bij voldoende
aanmeldingen vinden deze plaats op maandag 20
mei van 9.00-13.00 uur, maandag 27 mei van
9.00-13.00 uur, maandag 3 juni van 13.00-17.00
uur en dinsdag 11 juni van 19.00-23.00 uur.
Onder dezelfde voorwaarde kan er ook bij iemand
thuis cursus gegeven worden. Datum en tijd worden dan in onderling overleg bepaald.
U kunt zich per email opgeven via:
info@hartvoorelkaar.eu, onder vermelding van
voor- en achternaam, geboortedatum en telefoonnummer. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht van
ontvangst.
Maurice Plouvier,
secretaris/penningmeester Stichting Hart voor Elkaar
Stichting Hart voor Elkaar,
Email: info@hartvoorelkaar.eu
web:
www.hartvoorelkaar.eu
facebook:
www.facebook.com/hve.eu

Zo’n jaar geleden werd de stichting ‘Hart voor
Elkaar’ opgericht. De naam zegt al heel veel.
Per jaar worden in Nederland zo’n 16.000
mensen getroffen door een circulatiestilstand.
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FAMILIEFIETSDAG

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Zondag 21 april
Inschrijving en vertrek van 12.30 tot
13.30 vanaf ‘t Oude Raadhuis aan ‘t
Hofke. Om 17.00 uur zijn we weer terug.

www.ouderaadhuis.dse.nl

IN

OF VANUIT ‘T

OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15

Een leuke fietstocht over ongeveer 25 km, waaraan
iedereen kan deelnemen.
Halverwege zorgen onze vrijwilligers voor een drankje.
De deelnamekosten bedragen € 2,00 per deelnemer.

⌚
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
⌚
Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot
april wandelen: 1x per 2 weken.
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint om 14.00 uur.
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.
⌚
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.
Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.


⌚
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.

WE GAAN WEER WANDELEN !!!!

17e Avondwandelvierdaagse door ons
mooie Tongelre.
Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen en
de kuiten gesmeerd?
‘t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse
onder auspiciën van de Nederlandse/NoordBrabantse Wandelsportbond
van 13 tot en met 16 mei
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden
zijn
2,5 - 5 - 7,5 - 10 en 12,5 km.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 4 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km
per avond heeft afgelegd.
(Kinderen tot en met groep drie, na 2,5 km per
avond).
Inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op
woensdag 8 mei vanaf 18.00 uur € 3.50.
Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur
bij ‘t Oude Raadhuis.
De laatste avond kan voor de langere afstanden of
langzamere wandelaars, eerder gestart worden in
verband met de feestelijke afsluiting onder begeleiding van harmonie De Eendracht.

Lenteconcert ‘Oma’s aan de Top’
Op donderdag 25 april geeft dameskoor `Oma´s aan
de Top` een spetterend lenteconcert in
’t Oude Raadhuis.
Aanvang 14.30 uur. Entree € 1,00.

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

Koffie en thee bij binnenkomst zijn gratis, in de pauze
gelden gewone barprijzen.
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WIJZIGING IN DE
SUBSIDIETOEKENNING VOOR
BUURTACTIVITEITEN VOOR ’T
HOFKE EN OMSTREKEN.
Beste buurtbewoners.
De gemeente heeft vanaf 2013 de
subsidieverordening aangepast. Voorheen vroeg
iedereen rechtstreeks bij de gemeente subsidie
aan voor activiteiten of speciale gebeurtenissen.
Iedereen deed dit voor zijn eigen clubje. De
bedoeling van de nieuwe regeling is, dat voortaan
iedere aanvrager in de wijk de subsidie-aanvraag
richt aan de Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis..
Wij bundelen die aanvragen en krijgen dan, samen met
onze eigen aanvraag, een bepaald bedrag van de
gemeente per inwoner, dat wij zelf moeten verdelen.
Volgens de gemeentetelling heeft ’t Hofke en omstreken
momenteel 3.752 inwoners. Voor de beoordeling van die
subsidies hebben wij een commissie samengesteld die
de subsidieaanvragen naar eer en geweten zal verdelen.
De gemeente wil graag eventuele subsidie-aanvragen
vóór 1 november ontvangen. Wij hebben als commissie
ook nog wat beoordelingstijd nodig, dus wij verzoeken u
vriendelijk ervoor zorg te dragen dat uw subsidieaanvraag voor 2014 vóór 15 september a.s.
gedocumenteerd in ons bezit is.
De algemene gemeente-voorwaarden blijven gelden.
Enkele belangrijke punten:
* de activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn (dus
bijvoorbeeld aparte activiteiten voor jeugd onder de 18,
of voor 55+ komen niet voor subsidie in aanmerking).
* de activiteit moet de wijk ten goede komen.
* de projectsubsidies zijn afgeschaft. In dit verband
spreken wij dus nog uitsluitend over structurele
jaarlijkse subsidies, dus zowel een jaarsubsidie als een
eenmalige subsidie in één buurt, kan niet meer
voorkomen.
* als bijkomende regel hebben wij ingevoerd, dat eten
en drinken (bijvoorbeeld barbecues en kaartavonden)
niet worden gesubsidieerd.

voor het eerst gehouden in ’t Oude Raadhuis. Met
een aantal van 50 deelnemers en 6 personen die
zorgden voor de catering en de bediening was de
benedenverdieping afgeladen vol.
Dankzij de inzet van Corrie, Diny, Jan, Jolanda, Marjorie
en Wim is Paasbrunch op rolletjes verlopen. De hele
voorbereiding vanaf inkopen, versiering, koken, alles
gereed zetten, tussendoortjes klaarmaken en ga zo
maar door is door dit team geweldig verzorgd. Allemaal
heel hartelijk bedankt. Het gaat te ver om alle onderdelen van de brunch te beschrijven, maar na een zeer licht
alcoholische drank smaakte de soep uitstekend. Natuurlijk kreeg iedereen een gekleurd ei. De brunch werd afgesloten met een heerlijk advocaatje met slagroom.
Tenslotte kreeg iedereen nog een heerlijke Paashaas.
Volgend jaar zal er ongetwijfeld weer een Paasbrunch
zijn. Let wel op dat de limiet van 50 gasten dit jaar al is
bereikt. Wees er volgend jaar dus op tijd bij. Iedereen
heeft zich kostelijk vermaakt.

Na de brunch werd iedereen verzocht een kleine
wandeling te maken. De tafels en stoelen moesten
worden verzet omdat na de brunch er een klein feestje
zou zijn ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van
het Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis in zijn huidige vorm.
Dit feestje is slechts een van de activiteiten ter
gelegenheid van dit jubileum. De Kennisquiz werd al
eerder georganiseerd ter gelegenheid van dit feit. Drie
personen uit die begintijd waren deze middag aanwezig:
Frits van Geffen, Marjorie van de Wittenboer en Diny de
Bruin. De middag werd opgeluisterd door Oma´s aan de
Top. Dit koor trakteerde ons op soms heel serieuze,
soms heel populaire en diverse mee te zingen nummers.

Het komend jaar zal de Geestenberg worden verblijd
met de komst van buurtcentrum ORKA, als zelfstandig
zusje en onderdeel van Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.
Graag gaan wij in gesprek met initiatiefnemers uit
Muschberg en Geestenberg om onze krachten te
bundelen ten aanzien van subsidie-aanvragen en
samenwerking tussen de buurten.
Hebt u vragen, stel ze gerust aan de bestuursleden van
‘t wijkcentrum of aan een van de commissieleden.
Met vriendelijke groet,
Hans Eijsermans
telefoon rechtstreeks 2428750 of 06-23113820
namens het bestuur van Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis

PAASBRUNCH
Paasbrunch en 25 jaar Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
Tweede Paasdag was wel heel bijzonder voor ons
wijkcentrum. De traditionele Paasbrunch werd

Uit de diverse reacties bleek dat ons Wijkcentrum nog
steeds of steeds meer een echte functie vervuld in
Tongelre. Nu ook over de spoorlijn een tweede vestiging

van ´t Oude Raadhuis is gerealiseerd zijn er steeds
meer mogelijkheden voor wijkcontacten. De tweede
vestiging heeft de naam ORKA gekregen (Oude
Raadhuis Karregat). Heeft U een idee of een actie,
aarzel dan niet om ´t Oude Raadhuis of ORKA in te
schakelen. Een briefje naar `t Oude Raadhuis, ´t
Hofke 15, 5641 AZ Eindhoven is al voldoende.
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WIJKCENTRUM
’T OUDE RAADHUIS

zien van een buurthuis en er hun energie en (wat)
tijd in willen steken, kunnen we er samen voor
zorgen dat het buurthuis een blijvende functie
houdt in Tongelre.

1988- 2013
Het Oude Raadhuis was heel lang geleden
het gemeentehuis van Tongelre, daarna heeft
het allerlei functies vervuld.
In 1957 trok het Katholiek Instituut voor
Maatschappelijk Werk erin waardoor het een
Wijkcentrum werd. Zij runde de zaak als professionals.
Vanaf 1988 wordt het Wijkcentrum bestuurd door
vrijwilligers uit de buurt. Een aantal buurtbewoners
richtte de stichting Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
op en stelde de deuren open voor alle buurtbewoners.
Sindsdien is het echt het centrum
van de wijk en de buurt.

Spelmiddag in kader van 100 jarig bestaan

De vrijwilligers
In 2011 vierden we het 100 jarig bestaan van ‘t
Oude Raadhuis.

Wandelvierdaagse

Dit jaar vieren we opnieuw feest:
het 25 jarig bestaan van de
wijkcentrumraad.

't Oude Raadhuis
Het bestuur organiseert samen met heel veel vrijwilligers allerlei activiteiten voor jong en oud in
onze wijk. Daarnaast worden ook ruimtes verhuurd
aan groepen uit de buurt, die er bijeenkomsten en/
of activiteiten willen houden.

Meesterbrein
Naast de gebruikelijke activiteiten zoals b.v. de
bevrijdingsmarkt, meesterbrein en de wandelvierdaagse organiseert wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
dit jaar speciale jubileumactiviteiten waar we in de
volgende Rond ’t Hofke meer over schrijven.
't Oude Raadhuis, 't Hofke 15
Tel: 2811737
www.ouderaadhuis.dse.nl
email: raadhuis@onsneteindhoven.nl

Spellenmiddag
En zolang er buurtbewoners zijn die het belang inWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 15

Gasterij 040 787 0707

gasterij@wasven.nl

Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres Wasvenboerderij:

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

DE ACTIVITEITEN IN APRIL EN MEI
Fotografie-expositie: Wilko en Maxim van Asseldonk

tot 28 april, Overloop

Vroegevogelwandeling

21 april, 06.00 uur, De Schop

Natuurthema jeugd: reeën kijken in Tongelre

26 april, 19.00 uur, De Schop

Expositie: schilderijen van Mirjam Hendriks

vanaf 4 mei, Overloop

Bakmiddag: cupcakes maken en versieren

8 mei, 13.30 uur, De Schop

Proefthema avond: Rood-Wit

8 mei, 19.00 uur, De Gasterij

Picknicken met Pinksteren

19 en 20 mei, In de tuinen

De gemeente Eindhoven geeft een keurmerk
uit om aan te geven dat een ondernemer
duurzaam is. Er wordt gelet op de algemene
bedrijfsvoering en of er bewust omgegaan
wordt met mens, milieu en economie.
De Wasvenboerderij is uitgeroepen tot Gouden Duurzame Ondernemer van 2013!
Dit keurmerk geldt voor alle
onderdelen: de winkel,
bakkerij, koffiebranderij,
keuken en gasterij worden
beloond voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid!
Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in de maanden april en mei!
Expositie: Natuurfotografie
Op dit moment wordt er
een fotografie-expositie
getoond van Wilko en
Maxim van Asseldonk. Deze expositie laat zien hoe
subjectief onze blik kan
zijn. Hoe kan het anders
dat twee fotografen van
dezelfde landschappen zo’n verschillende foto’s
kunnen maken?
Bakmiddag bij de Bakker: cupcakes versieren
Op woensdagmiddag 8 mei kun je
weer samen met de bakker aan de
slag in de Schop. Dit keer worden er
cupcakes gebakken.

Expositie: schilderwerken van
Mirjam Hendriks.
Vanaf 4 mei worden de schilderwerken van Mirjam Hendriks getoond op de Overloop.
Mirjam heeft in het verleden lerarenopleiding tekenen gevolgd,
maar ze heeft later gekozen om te
gaan werken in de dienstverlening voor mensen
met een verstandelijke beperking. Het visualiseren
in haar baan heeft haar geïnspireerd bij het maken
van de eenvoudige vormen in haar schilderwerk.
De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden van De Gasterij. Meer informatie over Mirjam
is te vinden op www.mirjam-hendriks.nl
Proefthema-avond: Rood-Wit
Op woensdagavond 8 mei
worden de juweeltjes van de
Brabantse (koude) grond gepresenteerd: asperges en
aardbeien. Het kan haast
geen toeval zijn dat de Brabantse vlag de kleuren van
deze twee heerlijkheden
heeft!
Fotografie expositie Wilko en Maxim van Asseldonk – vader en zoon – zijn vaak samen op
pad om het landschap in
zacht ochtendlicht of met
spectaculaire zonsondergangen vast te leggen.
Voor ieder representeert
zijn foto hoe hij het beeld in
de werkelijkheid heeft erva-
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ren heeft, maar toch komen ze vaak terug met totaal verschillende beelden.
Kom de verschillen ontdekken tot 28 april in de
Wasvenboerderij op de Overloop! De expositie is te
bezichtigen tijdens openingstijden van De Gasterij.
Meer informatie over beide fotografen is te vinden
op www.earthinemotions.com en
www.maximvanasseldonk.com.
Natuurthema-Jeugd: reeën kijken in Tongelre
Op vrijdag 26 april
wordt er wederom een
natuurthema-avond georganiseerd voor kinderen van 6 tot 11 jaar.

Meer informatie wordt later bekend gemaakt. Houd
daarvoor de website, de nieuwsbrief of facebook in
de gaten!
Facebook en Twitter
Ook het Groendomein Wasven gaat met het digitale tijdperk mee. Als u snel op de hoogte wilt blijven
van onze laatste nieuwtjes kunt u ons volgen via
Facebook of Twitter. Via onze site www.wasven.nl
kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden en mist u
niets!

Er zijn verschillende
reeën in het buitengebied van Eindhoven tussen Tongelre, Nuenen en Geldrop. Op deze natuurthema-avond maken we kennis met de ree. Heb jij
er al een in het echt gezien, ergens in een weiland
in de buurt? Ze zijn prachtig!
De natuurthema-avond begint in De Schop, en
duurt van 19.00 uur tot circa 21.00 uur. De kosten
bedragen per kind € 2,00.
Ouders die op deze avond mee willen assisteren
zijn altijd welkom!
Proefthema-avond
Na de lange winter is het nu eindelijk tijd voor het
witte goud, dat voorzichtig door de koude grond
gepiept komt. Ook de eerste aardbeien komen er
aan.
De koks van De Gasterij hebben heerlijke hapjes
gemaakt van de asperges en aardbeien die de
Brandevoortse Hoeve teelt. Er wordt ook uitleg gegeven over de teeltwijze en soorten. De recepten
die u mee krijgt nodigen uit om zelf creatief aan de
slag te gaan.
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 nummer 040-787 0707 of via ons emailadres
gasterij@wasven.nl.
Picknicken met Pinksteren
Op zondag 19 mei en
maandag 20 mei wordt er
een picknick georganiseerd ter gelegenheid van
de opening van de ecologische tuin. Op beide dagen kunt u bij de boerderij
tegen betaling een picknickmand laten vullen en daarna op het terras, in
het bos of onder de luifel bij de tuinen gezellig met
familie en vrienden picknicken.

KWF KANKERBESTRIJDING
ZOEKT COLLECTANTEN VOOR
TONGELRE
Van maandag 2 tot en met zaterdag 7 september 2013 is de collecteweek voor KWF
Kankerbestrijding.
In deze week staan 120.000 vrijwilligers op tegen
kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Een
enorme operatie die van levensbelang is. Immers
hoe meer collectanten geld inzamelen, hoe groter
de opbrengst is en hoe meer geld er is voor onderzoek en meer genezing.
Collecteer je mee?
Niet alle huishoudens in Tongelre worden bereikt.
Met name in de Vlinderbuurt, rond ’t Hofke, in
Muschberg en Geestenberg zijn nieuwe collectanten nodig. Met slechts een paar uur per jaar draag
je al bij aan de strijd tegen kanker. Sta vandaag
nog op tegen kanker en collecteer in jouw buurt.
Meld je aan bij Jose Lavrijsen, bestuurslid voor
Tongelre per email:
jose.lavrijsen@onsneteindhoven.nl
per telefoon: 040-2812127 of
mobiel: 06-40111661

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 17

SCHATEILAND

Groep 4 van Basisschool De Boog heeft tijdens de
rekenlessen het thema schateiland gehad. De
kinderen hebben in groepjes zelf een schat
begraven en een schatkaart gemaakt. Een ander
groepje ging vervolgens de schat proberen te
vinden.
We maken de schatkaart.

We zijn aan het overleggen.

Waar staan we nu eigenlijk?
We hebben het goed!
De schat is gevonden!
We vonden het een super leuke opdracht!
Heel veel groetjes van groep 4B
Wilt u alle foto’s bekijken, ga dan naar
www.bsdeboog.nl, foto’s groep 4B

Het meisjes team gaat de schat buiten verstoppen.
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WELKE VLINDER
BIJ WELKE STRAAT?
Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlinderlaan, of in de Hageheldlaan? Allemaal vlindernamen in de vlinderbuurt. In welke vlinder woont u?
Dit jaar komt er elke maand een vlinder voorbij gefladderd.
Deze maand de Bessenvlinder.
De vlinder heet eigenlijk bonte bessenvlinder,
maar het zal wel niet op het straatnaambordje gepast hebben.
Het is een nachtvlinder die, de naam zegt het al,

De waardplanten, planten waar de rupsen
hoofdzakelijk zich mee voeden, zijn kruisbes,
aalbes en frambozenstruiken, maar er zijn ook
andere heesters waar de rupsen van vreten zoals
hazelaar, kardinaalsmuts, sleedoorn en vogelkers.
De verpopping vindt plaats in een los spinsel aan
de waardplant.
De vlinder komt nog vrij algemeen voor in bossen,
houtwallen en tuinen.

EEN MOOI NATUURGEBIED

Door: Frits van Geffen
De Lorentzvijver in het Wasvengebied ligt er eind
maart mooi verstild bij en zorgt dat het water van
de Karpendonkseloop niet zomaar wegvloeit.
De Lorentzvijver en het Wasven houden als regenwaterreservoirs het grondwater in het Wasvengebied op peil. Met hulp van de sluisjes natuurlijk.

Bonte bessenvlinder

bont van kleur is. Harlekijn wordt hij ook wel genoemd. Hij is hoofdzakelijk wit met zwarte en gele
vlekken in een mooi patroon.
De vlinder is niet groot, zo'n 25 tot 40 millimeter.
De vliegtijd is van mei tot augustus.
De rupsen van ongeveer 3 centimeter zijn
hetzelfde gekleurd als de vlinders en schrikken
vogels af.

Een mespuntje braadboter in de pan en de aardappels of
de groente koken niet meer over
Rups
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BRADERIE ’t HOFKE
Op maandag 20 mei a.s. wordt
weer de braderie op ’t Hofke
gehouden. De markt is geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Scouting St. Frans organiseert
deze braderie dit jaar voor de
20ste keer. Veel mensen die
nog niet zo lang in Tongelre
wonen, weten niet beter dan
dat dit altijd al zo is geweest.
Maar dat is niet zo.
Hoe is de braderie ontstaan?
Vanaf 1978 haalt scouting St. Frans het hele jaar
door spullen op voor hun jaarlijkse vlooienmarkt
op de eerste zondag van november. Eind jaren ‘80
werden er zoveel spullen opgehaald dat de opslag
hiervan een probleem werd omdat we weinig opslagmogelijkheden hadden.
Hierop werd besloten om een groot gedeelte van
de spullen door te geven aan de basisschool aan
de Koudenhovenseweg die aan het einde van ieder
schooljaar een vlooienmarkt op het schoolplein
hield. Hierdoor was het opslagprobleem opgelost.
Echter in 1994 gaf de organisatie van de schoolvlooienmarkt te kennen dat ze stopten met het
organiseren van de markt. Hierdoor kwam het opslagprobleem plotseling weer terug en moesten we
iets ondernemen. Het idee werd geopperd om een
markt op ’t Hofke te organiseren, waarbij we zelf
een tiental kramen met spullen zouden neerzetten.
We wilden het echter goed doen en besloten te
proberen ’t Hofke helemaal rond te zetten met kramen die we gingen verhuren. Samen met de toenmalige kunstzwemvereniging ‘Wervelwind’ begonnen we aan de organisatie onder de naam, Frans
Wervel. Als datum werd 2e Pinksterdag gekozen.
Dit omdat het makkelijker te onthouden is dan een
eerste of tweede zondag van de maand. Als aanvangstijd werd 12.00 uur gekozen om de laatste
H. Mis niet te verstoren. Er werden standhouders
op de markten aangesproken en er werd reclame
gemaakt middels posters. Er werd een marktkramenman benaderd en een vergunning aangevraagd. Alles moest ingemeten worden en de benodigde verkeersborden moesten worden gemaakt.
Niet zomaar een markt
Uiteindelijk bleek dat we op het 800 meter lange
Hofke ongeveer 200 kramen kwijt konden. Er waren nogal wat mensen, zowel binnen als buiten de
vereniging, die vonden dat we te hoog grepen en
er een hard hoofd in hadden dat het zou lukken.
Maar het lukte. 10 dagen voor de datum waren
alle kramen verhuurd en de plaatsen voor food en
andere attracties waren vergeven. De vergunning
was binnen en organisatorisch was de zaak rond.
Toen we echter om 6 uur in de morgen begonnen
met opbouwen, regende het pijpenstelen. Op ’t
Hofke, schuin voor de kerk stond ongeveer 15 cm

water op plaatsen waar kramen gepland waren. Dit
was een bijzonder moeilijke start en de pessimisten begonnen al te klagen over een flop en een
verregende markt. Maar om 9 uur werd het droog
en langzaam kwamen de standhouders naar de
markt. De zon scheen volop en de stemming was
uitstekend.
Nu was het nog afwachten of er ook publiek kwam
en of de markt aansloeg bij het publiek en de
standhouders. Wij hebben met verbazing staan
kijken naar de drommen mensen die de markt bezochten. Middels een primitieve telling zou het
aantal bezoekers die eerste keer tussen de 25 en
30 duizend hebben gelegen. Dit hadden wij nooit
durven hopen evenmin als de standhouders met
food. Om 14.00 uur waren diverse food standhouders geheel door hun voorraad heen.
De braderie bleek een schot in de roos. Er kwamen
heel veel oud-Tongelrenaren op af, waardoor het
af en toe op een grote reünie leek. De markt was
een succes en stond meteen bij veel kraamhouders in de agenda voor het volgende jaar. Dat de
markt een succes werd/is hebben we ook voor een
groot deel te danken aan de bewoners van ‘t Hofke
en directe omgeving. Overal waar we om stroom
vroegen voor kramen of attractie werd dit meteen
belangeloos toegezegd. Ons verzoek om de avond
voor de markt alle auto’s en aanhangers aan de
binnenzijde van ’t Hofke te verwijderen wordt altijd
gehonoreerd. Nooit hebben we mensen gesproken
die geklaagd hebben over de overlast. En die overlast is er zeker, want voor mensen die daar wonen
is het erg moeilijk om tijdens de markt weg te
gaan of om thuis te komen. Als de bewoners zouden klagen zou het moeilijk worden om de markt
nog te organiseren.
Welke kramen zijn er?
Momenteel draait de markt uitstekend. We hebben
een vast aantal kramen gereserveerd voor 2de
hands spullen. Als we dit niet zouden doen, zou de
markt makkelijk geheel vol kunnen worden gezet
met 2de hands kramen. We proberen zoveel mogelijk diversiteit in de handel te hebben. Het is heel
gemakkelijk om 20 kramen met kleding en 10 met
bijvoorbeeld telefoons te verhuren, maar dit is niet
leuk voor het publiek. Soms hebben we een week
vóór de markt nog 20 kramen over omdat we
standhouders zoeken met leuke en aparte koopwaar. Ieder jaar weer lukt het om de kramen verhuurd te krijgen met leuke handel.
Standhouders die er het afgelopen jaar gestaan
hebben worden weer aangeschreven. Als deze gereageerd hebben, weten we hoeveel kramen er
over blijven en worden voor wat betreft 2de hands
de mensen op de wachtlijst gebeld. Voor de kramen met nieuwe spullen en hobby zetten we een
landelijk advertentie waardoor de standhouders uit
het gehele land komen. Voor mensen die op ’t Hofke zelf wonen, proberen we altijd iets te regelen.
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Al bij al is de markt op ’t Hofke een begrip in de
regio en blijft het bezoekersaantal ongeveer gelijk.
Voorlopig blijven we de markt organiseren hoewel
de gemeente steeds meer eisen stelt en de vergunning steeds duurder wordt.
De Braderie op Haagdijk
Ook organiseren we reeds jaren de braderie op
Haagdijk aan de Tongelresestraat.
Deze braderie is op 9 mei, Hemelvaartsdag, van
11.00 tot 17.00 uur.

Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Scouting St. Frans

Project ‘Eigen Kracht’
Het project Eigen Kracht is een aanpak om
vrouwen, meestal zonder uitkering, te begeleiden naar werk of opleiding.
Maar er zijn vrouwen die om één of andere reden
een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Sinds
kort ben ik de accountmanager Eigen kracht voor
de gemeente Eindhoven en ik werk vanuit het
werkgelegenheidsteam op het werkplein Mercado.
Mijn taak is om werkgevers actief te benaderen en
te zoeken naar interessante banen of opleidingen
voor de kandidaten. Ik kan ondersteuning bieden
bij het zoeken naar een baan, een interessante
opleiding of een vrijwilligersbaan. Om tot een succesvolle samenwerking te komen is het natuurlijk
heel belangrijk dat je gemotiveerd bent om te
gaan werken of op een andere manier mee te gaan
doen in de samenleving, zodat de coaching naar
werk of opleiding succesvol kan verlopen.
Als je belangstelling hebt en meer informatie wilt
hebben, neem dan gerust contact met mij op:
Willemien Schwan, 040 238 5056 of mail naar:
w.schwan.zwemstra@eindhoven.nl.

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan
ben ik degene naar wie u op zoek bent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum,
Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon: 0402518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en doe
de tweetalig 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)
Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil graag op uw kinderen passen. Ik woon
op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186.
Ik ben 14 jaar, en heb al ervaring met kinderen.
Ik zin in klas 3 van het van Maerlant Lyceum.

Lauren Reinders (1999) Bandalaan 6, telefoon: 06-27173891.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum VWO 2 en ik zou graag op vrijdag- en zaterdagavond willen oppassen. Ik ben misschien nog wel wat
jong maar ik heb ervaring en ik vind het erg leuk om met kinderen om
te gaan.
Met vriendelijke groet, Lauren Reinders

Beste buurtbewoners,
Namens heel veel mensen wil ik u bedanken voor
het doneren van de kleding.
Er zijn veel mensen die nu een warme jas of een
dikke trui hebben, maar dat wil niet zeggen dat
de inzameling nu stopt.
Er is nog heel veel nodig: kleding, (kleine) huisraad en linnengoed.
U kunt het afgeven in ‘t Oude Raadhuis.
Ik werk van maandag tot en met donderdag op het
werkplein Mercado, Smalle Haven 109 te Eindhoven

Bij voorbaat hartelijke dank!
Informatie:
Mar Lommerse
marlommerse@gmail.com
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Soms fourageren in de Zeggen
Het is inmiddels 6 maart om 2.10 uur en een heldere nacht met een prachtige sterrenhemel.
Daar genoot ik eerder die avond van.
Mijn nachtrust werd onderbroken. Het altijd luisterend oor van mij, hoorde een bekend geluid. Aah!
Kraanvogels!

dichtbij te kunnen zien.
Mijn moeder zorgde dan in mijn hutje voor thee
met melk ‘op z’n Engels’ noemde ze dat, want dat
kreeg ze in de 2e wereldoorlog rond de bevrijding
ook van de Engelsen. Herinneringen!

Tjif tjaf

Kraanvogels

Zij maken een geluid dat je uit duizenden herkent.
Deze statige vogels trekken deze tijd met
duizenden van het Zuiden naar het hoge Noorden.
Soms houden enkele kraanvogels een tussenstop
in onze omgeving. Het is wel eens voorgekomen in
de Zeggen of op de grotere graslanden
aangrenzend, om even te fourageren.
Deze dagen waren er wel honderden geteld in onze
regio, vooral ten oosten van Tongelre.
Oversteken is een ramp
Ook de paddentrek was begonnen in het
Wasvengebied op 7 maart. De temperatuur was
een graad of 12 Celcius en een beetje regenachtig.
Het was druk die avond met het autoverkeer in de
Celebeslaan en ik telde toch weer 21, helaas
platgereden, padden en kikkers. Jammer! Een nog
groter aantal heb ik toch weer over kunnen zetten,
zodat ze daarna veilig verder naar de poel konden
kruipen.
Alleen nog herinneringen
Maar dan verandert er iets drastisch in je leven.
Mijn moeders ziekzijn nam andere vormen aan.
Samen met mijn broer en zussen lieten we haar
niet meer alleen. Uiteindelijk is zij na een week of
drie, thuis gestorven. De lente die voor de deur
stond werd weer winter, koud en donker.
Letterlijk!
Zij was zo begaan met mijn natuurbelevingen en
schrijfsels.
Zelf was ze ook gek op vogeltjes, behalve dan op
kauwen en duiven.
Als klein menneke heb ik de liefde voor de natuur
en vooral van vogeltjes, van huis uit meegekregen.
Menig kijkhutje had ik vroeger achter op de plaats
gebouwd om een stel mussen of mezen van

Toch nog voorjaar geworden?
Op de dag van haar afscheid, hoorde ik de eerste
tjif-tjaf. Lente of toch niet? Helaas. Tot eind maart
heeft deze tjif-tjaf, maar ook andere insecteneters,
het zeker moeilijk gehad,het misschien zelfs niet
overleefd. Het was Siberisch koud geworden met
een stevige oostenwind, dus weinig of geen
insecten.
Als al die vogeltjes dit van tevoren geweten
hadden, waren ze een maandje later afgereisd uit
het warme zuiden. En die kikkers en padden
hadden ook beter nog even onder de grond
kunnen blijven.
Maar ja, als het voorjaar in de lucht zit……
Met groengroet ,
Kees van Grevenbroek

Wolvendijk. Het huis rechts staat er nog . Rechts is de
Loostraat
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GOUDEN JUBLILEUM
WAGENSPEL ARIËNS TONEEL

Karregat en 90 in Lakerlopen met plezier naar de
voorstelling' Pudding Tarzan' gekeken. We hopen dit

Schrijf het vast in uw agenda: op woensdag
26 juni 2013 komt het Ariëns Toneel weer
naar Tongelre om geheel traditiegetrouw het
Wagenspel te spelen! Om 19.00 uur als vanouds voor 't Karregat en om 20.30 uur hoek
Kempensebaan/Jan Steenstraat.

Scene uit ‘Puding Tarzan’.

jaar op nog veel meer bezoekers!
Kunt u niet op 26 juni? Ons eerste optreden, de Jubileumvoorstelling, wordt op zaterdag 15 juni om 14.00
uur gegeven op het Lichtplein achter De Witte Dame.
En van zaterdag 22 juni tot en met vrijdag 28 juni
2013 elke dag in een andere wijk. In het weekend
vooral overdag, door de week alleen 's avonds, 3 keer
per avond.

Cast en regie van Ariëns Toneel.

Het wagenspel wordt al vanaf 1947 elk jaar op zo'n
15 tot 18 plaatsen in de stad vertoond.
Dit jaar voor de 50e keer door het Ariëns Toneel. Een
mooi jubileum dus.
We willen dit heuglijke feit natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan en willen dan ook dit jaar een extra dimensie toevoegen aan het Wagenspel.
Dat hebben we gedaan door voor deze gelegenheid
het verhaal speciaal te laten schrijven in plaats van
een bestaand stuk te kiezen.
Over wie het moest schrijven hebben we niet lang
hoeven nadenken. We vroegen Jan Smeets, bekend
Brabants theaterman. Hij stemde tot onze grote
vreugde meteen toe en begon enthousiast te pennen.
In 2011 speelden we al een wagenspel van zijn hand,
nl.: 'Toon of drie manieren om een kalf over de grens
te krijgen'.
Jan schreef voor 50 jaar wagenspel een stuk over het
jarige meisje Ariënne met als titel: 'Een kist met 3
angsten en één groot geluk'. Zoals Jan het zelf zegt:
'Het zijn 20 tot 30 minuten spel, zang en dans;
poëtisch, breekbaar, maar sterk van structuur en met
een stevig tempo'.
En daar hebben wij niets meer aan toe te voegen.
De regie is voor de vierde keer in handen van Anemoon Langenhoff.
Daarnaast hebben we in de wijken contact gezocht en
gevonden met wijk- en andere verenigingen om te
vragen of zij met een activiteit het Wagenspel konden
aanvullen om zo het spektakel nog meer kleur te geven.
Wat er in uw wijk verder wordt georganiseerd zult u
in dit blad kunnen lezen.
Vorig jaar werden ruim 1500 bezoekers geteld in heel
Eindhoven. Maar liefst 135 wijkbewoners hebben bij 't

Voor meer informatie kunt u ons vinden op de
site: www.arienstoneel.nl,
Twitter: https://twitter.com/AriensToneel,
Facebook: http://www.facebook.com/AriensToneel.
Of mail ons: info@arienstoneel.nl
Voorlopige speellijst:
Zaterdag 15 juni 2013
15.00
Lichtplein

Centrum
Eindhoven

Zaterdag 22 juni 2013
Extra voorstellingen, locaties nog te bepalen.
Zondag 23 juni 2013
Extra voorstellingen, locaties nog te bepalen.
Maandag 24 juni 2013
19.00
Burghplein
Witte Dorp
20.30
Park bij Sint-Bonifaciuslaan Burghplan
22.00
Sint-Gerardusplein
Stratum
Dinsdag 25 juni 2013
19.00
Zoutmanstraat
Hemelrijken
20.30
Vauclusepad/Savoiepad
Achtse Barrier
22.00
Lekstraat
Acht
Woensdag 26 juni 2013
19.00
Karregat
Tongelre
20.30
Kempensebaan/Jan Steenstraat Lakerlopen
22.00
Gijzenrooi
Stratum
Donderdag 27 juni 2013
19.00
Ouverture
Blixembosch
20.30
Winkelcentrum Vaartbroek Vaartbroek
22.00
Nog te bepalen
Vrijdag 28 juni 2013
19.00
Het Schaapsdijk
Meerhoven
20.30
Lodewijk-Napoleonplein
Vonderkwartier
22.00
Van Meursstraat/Nic. Beetsstraat
Schrijversbuurt
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Snijd de wentelteefjes doormidden en leg ze
diagonaal over elkaar en schep wat van de
asperges en aardbeien eromheen en wat
erover.

Asperge dessert (4 personen)
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven

Als er één groente is die de lente inluidt, dan is dat
wel de asperge. Het witte goud dat als eerste na
een lange winter (zeker dit jaar!) uit de grond
komt piepen, wordt alom gewaardeerd en geprezen. Deze groente is een echt streekproduct, dat
op de Brabantse zandgronden goed gedijt. Op een
mooie fietsafstand van Tongelre liggen al diverse
aspergevelden waar ze rechtstreeks bij de boer te
koop zijn. De korte periode dat ze gestoken mogen
worden maakt dat ze des te geliefder zijn. De
zacht-zoete smaak komt in onderstaand recept
goed naar voren en de combinatie met de friszure
aardbeien maken dit dessert tot een feestelijke afsluiting van een lentemaal.
SMAKELIJK ETEN!

Ingrediënten:

8 asperges

125 gr aardbeien

2 el olie

40 gr poedersuiker

50 ml witte balsamico azijn

50 ml water

OPENLUCHTMIS OP
ZONDAG 5 MEI
Op zondag 5 mei wordt om 11.00 uur bij het
kapelletje in de Loostraat weer de traditionele Openluchtmis gehouden met muzikale omlijsting van het St. Martinuskoor. Dit jaar zal
het St. Catharinagilde aanwezig zijn, met ondersteuning van het St. Martinusgilde.

Voor het wentelteefje:

1 ei

3 el suiker

150 ml melk

4 dikke sneetjes briochebrood

1 el boter
Bereidingswijze:
Asperges en aardbeien:

Schil de asperges en snijd de houtachtige
uiteinden er ruim af.

Snijd de asperges in de lengte middendoor
en snijd ze daarna in stukken van 3-5 cm.

Maak de aardbeien schoon en halveer ze.

Verhit de olie in een grote pan. Bak de
asperges hierin 2-3 minuten.

Bestuif ze met poedersuiker en laat het
geheel al roerende karamelliseren.

Blus het geheel af met balsamico azijn en
water, laat 6-8 minuten koken (niet langer,
heerlijk als de asperges nog een beetje bite
hebben).

Roer de aardbeien erdoorheen. Doe het over
in een kom en laat afkoelen.
Bak de wentelteefjes:

Klop het ei los met de melk en de suiker. Leg
de plakken brood in het eimengsel en draai
om.

Verhit de boter in een koekenpan en bak de
brioche ca. 4 minuten aan beide zijden
goudbruin.

Na de mis zal een vendelhulde plaatsvinden en
staat er een kopje koffie klaar.
Verder zal ook dit jaar Kiske aanwezig zijn vanuit
‘Het Wasven’. Ook een kraam met mooie sieraden
en andere dingen die gemaakt zijn in Gambia. De
opbrengst is ook voor dit land, waar de heer en
mevrouw Van Dijke zich al jaren voor inzetten.
Als het slecht weer is, zal alléén de mis in de St.
Martinuskerk plaatsvinden m.m.v. het St. Catharinagilde.
De werkgroep kan nog enkele vrijwilligers(sters)
gebruiken voor het opstellen van de zitplaatsen en
voor het koffie schenken. Wie hieraan mee wil helpen wordt verzocht voor de mis om 9.30 uur aanwezig te zijn. Meteen na de viering kan alles weer
worden opgeruimd.
In de hele meimaand wordt elke avond om
19.00 uur het Rozenhoedje gebeden bij het kapelletje. Te beginnen op woensdag 1 mei.
(Voor meer informatie over het kappelletje, zie pagina 37.)
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Sommige mensen die door de Celebeslaan rijden
of lopen is het wel eens opgevallen dat daar regelmatig een buizerd op een lantaarnpaal of op een
boomtak zit.

BIJZONDERE NATUURMOMENTEN 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 natuurlijk het resultaat, de gemaakte foto’s, graag
aan familie en vrienden zien.
En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen Tongelrese natuurfoto naar ons toe te sturen en te delen met buurtbewoners:
Stuur 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 kunnen meegenieten en zien 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.

Buizerd
Met geluk heb ik ‘m op 29 maart kunnen fotograferen. Hij zat voor het Lorentz Casimir Lyceum, net
buiten het schoolterrein.
Kees van Grevenbroek

Koninginnedag
Op dinsdag 30 april vieren we in Nederland nog één keer Koninginnedag. Omdat onze wijkvereniging 25
jaar bestaat, willen wij hier een EXTRA feestelijke gebeurtenis van maken.
Van 10.00 tot 16.00 uur houden wij een vrijmarkt
voor kinderen op het pleintje naast ‘t Oude Raadhuis. Vanaf 9.30 uur kun je terecht met je zelf
meegebrachte kleedje om een goede plek te zoeken en je spulletjes uit te stallen.

Deze foto van een familie staartmezen is gemaakt
door:
Marion Aukes uit de Javalaan 6.
Zij zegt er het volgende over.
“Zoals u op de foto kunt zien krijgen wij elke dag
bezoek van een grote familie staartmezen. Het zijn
er bijna altijd 10!
Mijn man en ik vinden dit aantal toch wel heel bijzonder. Ze komen maar eenmaal per dag en snoepen dan gedurende 5 minuten.”

De kinderen die dat leuk vinden (tot en met groep
6) kunnen tussen 10.00 en 13.00 uur hun fiets
versieren. Wij zorgen voor alle versierspulletjes,
maar als je een boog wilt maken, moet je wel zelf
draad of buis meebrengen. Om 13.00 uur rijden
we dan met alle versierde fietsen in optocht een
rondje op ’t Hofke.
Als je wilt kun je tussen 13.30 en 15.30 uur ook
meedoen met de Koninginne-zeskamp.
Deelname is helemaal gratis, ook de ranja en
de oranjekoekjes.
En de fans van Alexander kunnen binnen op ons
heeeele grote beeldscherm de hele dag de
troonswisseling volgen. Misschien wel héél gezellig met z’n allen.

Bent u de volgende met een bijzondere foto?
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Henk van der Werf, verantwoordelijk voor de
vertaling van de zojuist verschenen totaal
nieuwe uitgave van het Klassieke werk ‘Lof
der Zotheid’ van Erasmus.
Henk heeft ernaar gestreefd de Latijnse rede
in een prettige en in een de godin Dwaasheid
waardige stijl te vertalen. De vertaling wordt
vergezeld van een uitvoerige inleiding en een
uitgebreid register. De uitgever zegt ervan:
“De geestige speelsheid waarmee Erasmus
eeuwige menselijke tekortkomingen in een
positief perspectief weet te plaatsen, zal de
lezer aangenaam verrassen.” (uitgever Free
Musketeers, Zoetermeer
www.freemusketeers.nl)

Toen we dit bericht ontvingen wilden we als redactie uiteraard meer weten over deze buurtbewoner
en vroegen hem iets meer over zichzelf en deze
vertaling te vertellen.
Wie is Henk van der Werf?
“Ik ben Henk van der Werf, geboren 28 december
1940, dus inmiddels 72 jaar. In 2001 ben ik met
(pré)pensioen gegaan, nadat ik heel lang had gewerkt. Toen ik 16 jaar was begon ik na de
(driejarige) ulo (uitgebreid lager onderwijs) als
jongste bediende bij een Amsterdams bedrijf. De
functie ‘jongste bediende’ bestaat inmiddels niet
meer. In die tijd was het heel gewoon overdag te
werken en in de avonduren verder te studeren.
Beide deed ik altijd met veel energie en plezier.
Zo behaalde ik allerlei diploma’s: typen, handelscorrespondentie Nederlands, Duits, Engels en stenografie. Na mijn militaire dienstplicht (lichting
1960-1) ging ik eerst naar de toen nog bestaande
vijfjarige avond-hbs. In verband met een veeleisende baan ging die studie erg moeizaam. Na enige evaluatie besloot ik in 1965 over te stappen
naar een ‘thuisstudie’ – via de Leidse onderwijsin-

stellingen (LOI) - voor het staatsexamen gymnasium-A. Een zware opleiding met niet minder zware
mondelinge en schriftelijke examens in Deventer
en Amersfoort. Maar in 1971 slaagde ik gelukkig.
Vervolgens ben ik rechten gaan studeren (naast
mijn dagelijkse werk). Na vijf jaar studeerde ik af.
Direct daarop ging ik aan een promotievoorbereiding beginnen. Duurde ook weer vijf jaar. In 1980
promoveerde ik aan de toen nog Katholieke Universiteit van Nijmegen (KUN) bij professor mr.
W.C.L. van der Grinten.
In het bedrijf waar ik toen werkte, de BASF in Arnhem (na mijn diensttijd was ik in deze stad blijven
wonen) ben ik van commercieel medewerker geswitcht naar juridisch medewerker. Een jaar later
ben ik zelfstandig advocaat te Wijchen geworden
en na drie jaar advocaat te Wijchen en Nijmegen.
Na vijf jaar werd ik rechter-plaatsvervanger bij de
rechtbank Den Bosch. Later werd ik daar rechter
en nog weer later vicepresident.”
Hoe bent u hiertoe gekomen?
“Na 1980 ben ik naast mijn werk ook juridische
boeken en artikelen gaan schrijven, maar ook
boekjes over de klassieke oudheid. Grieks en Latijn
bleef (tot op de dag van vandaag) een hobby net
als het spelen van klarinet. De Lof der Zotheid van
Erasmus had ik al jaren geleden willen vertalen,
maar door drukte was ik daaraan nooit toegekomen. Gelukkig is het er nu wel van gekomen. Tussen het begin van mijn vertaling tot en met de datum van uitgave is er bijna twee jaar verlopen. Ik
vond het vertalen ook wel een uitdaging, omdat
mijn op 12 januari 1992 te Rotterdam overleden
leermeester Grieks en Latijn (de heer A.C. Nielson)
in 1949 samen met A. Dirkzwager al eens een vertaling verzorgde. Reeds tijdens mijn studie Grieks
en Latijn kwam de ‘vertaalproblematiek’ van het
Latijn van Erasmus vaak aan de orde. In mijn vertaling heb ik mij ten aanzien van mijn leermeester
op veel plaatsen tamelijk ‘eigenwijs’ opgesteld. Zoals in de inleiding van het boek vermeld ben ik er
echter vanuit gegaan, dat hij een dergelijke vrijmoedige ‘dwaasheid’ zeker zou weten te waarderen.
Mijn vrouw en ik woonden eerst in het centrum
van Eindhoven op de Strijpsestraat, vlakbij het
PSV-stadion. Sinds februari 2007 wonen wij met
veel plezier in Tongelre.”
Heeft u nog andere hobby’s?
“Naast allerlei andere activiteiten zingt mijn vrouw
bij het koor ‘Oma’s aan de Top’ dat elke vrijdagmiddag in ‘t oude Raadhuis ’t Hofke repeteert. Zelf
speel ik elke dag klarinet om het bij te houden. Ik
begon er pas mee op mijn veertigste toen ik advocaat was. Een paar jaar later deed ik mee in een
amateuristisch dixieland-bandje.
Het zou erg leuk zijn als er mensen in Tongelre zijn
die nog een (klein) bandje willen vormen en piano,
bas(gitaar), banjo of drums spelen. Belangstelling
hiervoor? Stuur dan een mail naar
h.werf71@upcmail.nl.”
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MEESTERBREINQUIZ TONGELRE
VAN VRIJDAG 15 MAART 2013

Op vrijdag 15 maart - het was idioot koud
buiten - werd in een sfeervol wijkcentrum 't
Oude Raadhuis voor de derde keer de Meesterbreinquiz Tongelre gehouden. Maar liefst
twaalf teams van elke vijf of zes deelnemers
streden om de eer en de wisselbokaal, die in
handen was van de winnaar van vorig jaar:
De Sleutelclub. Andere ludieke namen van
teams waren Zeg 't is, www.nl (Wij Willen
Winnen Namelijk) en Witte Geit, die als motto
had asGEITniewitWITTEweitoknie. De jury
werd gevormd door de twee voormalige huisartsen Paul Schaffer en Jan de Lint, zij werden bijgestaan door Frits van Geffen, oudvoorzitter van het bestuur van stichting Wijkcentrum 't Oude Raadhuis.

de jury ook het alternatieve antwoord
‘heliumkern"‘goed.
Naast de algemene kennisronden was er één ronde
helemaal gewijd aan 't Oude Raadhuis en Tongelre
zelf. Frits had tien vragen op papier gezet waar na
afloop alle teams helaas ver onder de maat op bleken te hebben gescoord. Er waren slechts twee
teams met vier goede antwoorden, de andere zaten daar nog onder. Terwijl uitgerekend deze vragen niet eens zo moeilijk waren. Om een voorbeeld
te geven: "Wat is de betekenis van het jaar 1599
in het eiken schild dat het zegel van Tongelre
voorstelt en dat in de hal van 't Oude Raadhuis
hangt?" Leuk gevonden, vond Frits, maar 1599
was niet het sterfjaar van Sint Martinus...
Het eindklassement werd voorgelezen toen de
stemming er, zo tegen half twaalf, goed in zat. Het
team Witte Geit deed zijn naam eer aan door als
voorlaatste te eindigen en daar werd gelukkig niet
lang om getreurd. De spanning nam toe naarmate
de podiumplekken in zicht kwamen, met de bijbehorende prijzen. Als derde was geëindigd team
Dras8, dat met een sixpack Grimbergen de koude
nacht in ging. Tweede was het team Merckthoef
E5L, zij kregen allen een goeie fles wijn. Met stip
op nummer 1 was geëindigd, net als vorig jaar: De
Sleutelclub, dit jaar bestaande uit Guido, Jos en
Clementine de Greef, bijgestaan door de chemicus

Stipt om 20.30 uur werd de avond geopend door
de quizmasters Myrthe Bezemer en Rob Doorleijers. Zij stelden beurtelings de vragen en na elke
ronde werden meteen de antwoorden doorgenomen met de aanwezigen, waarbij (uit)gelachen
mocht worden. Myrthe en Rob waren natuurlijk
streng maar voelden de stemming uitstekend aan.
Zo constateerden zij na de vierde ronde, toen er
even een tussenstand werd gegeven, dat zij de
indruk hadden dat de scores van sommige teams
terugliepen naargelang het bier beter smaakte.
De quiz bestond uit acht ronden van tien soms ongelooflijk moeilijke vragen. De eerste ronde was
een beeldvraag: je moest van 10 foto's uit tvreclames aangeven welk product er (ooit) met die
commercial was gepromoot. Met de afbeelding van
een kennelijk Zeeuws meisje ging dat nog wel,
maar welke merknaam hoorde ook alweer bij die
blote vent met z'n lekker kontje die met een handdoek over zijn schouder een kleedhokje binnenloopt? (Nutricia of Chocomel, Ja, het is die smaak
hè). Enfin, na afloop bleek dat één team - de latere winnaars - maar liefst negen van tien beeldvragen goed had. Dat team had ook een onmogelijke
vraag correct beantwoord over de tamelijk onbekende film The Imaginarium of Doctor Parnassus.
Op de vraag hoe een deeltje wordt genoemd dat
bestaat uit twee protonen en twee neutronen werd
door menig team geantwoord ‘alfadeeltje’ Dat was
correct, maar na rijp beraad en opzoekwerk keurde

De winnaars van team De Sleutelclub.

Marcel Visschers en de filmfanaat Frances Standaert.
Zij werden overgoten met champagne en gingen
naar huis met een geldprijs van 50 euro en natuurlijk de zilveren wisselbeker, die helaas ietwat gehavend was vanwege de 'sterretjes' die erin waren
afgestoken.
Wegens succes geprolongeerd: de volgende
Meesterbreinquiz Tongelre is op 11 oktober
2013.
Frank de Greef.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 31

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

COPD (CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE)
COPD is een verzamelnaam voor onder meer
de longziekten chronische bronchitis en longemfyseem. Simpel gezegd is het een ziekte
waarbij de longen altijd vol zitten met kleine
ontstekingen die blijvende schade veroorzaken. Het belangrijkste kenmerk van COPD is
benauwdheid, bijvoorbeeld bij het traplopen,
werken of aankleden. De longen kunnen bij
COPD niet voor 100% zorgen voor een goede
ademhaling.
- Chronische bronchiti: bij chronische bronchitis
zijn de bronchiën (de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen) steeds ontstoken. Daardoor
wordt er meer slijm aangemaakt en is ademhalen
lastiger.
- Longemfysee: bij longemfyseem gaan er langzaam steeds meer longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt, en dat u afvalstoffen weer
kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn,
hoe moeilijker dit wordt.
Wie COPD heeft, komt vaak adem tekort. Er zijn
talloze ontstekingen in de longen en de longblaasjes kunnen langzaam vergaan. Dat levert een aantal klachten op:
-

Benauwdheid
Hoesten
Kortademig zijn
Verminderde spierkracht
Gewichtstoe- of afname.

Bij COPD zijn de chronische ontstekingen aan de
longen vaak het gevolg van roken. Maar ook een
erfelijke ziekte of slecht behandeld astma kan de
oorzaak van COPD zijn. Verder kan COPD veroorzaakt worden door langdurige blootstelling aan gif-

tige stoffen of kleine stofdeeltjes, waaronder houtstof, uitlaatgassen, chemische stoffen en asbest.
Sigarettenrook in uw omgeving kan ook een boosdoener zijn. Een aantal mensen krijgt zieke longen
door langdurig meeroken met anderen.
Er zijn geen medicijnen die chronische bronchitis
of emfyseem genezen. Wel kunnen medicijnen
klachten verlichten en helpen de conditie van de
luchtwegen op peil te houden. De medicijnen worden grotendeels via inhalatie toegediend.
In de meeste gevallen kan de fysiotherapeut helpen om beter om te gaan met COPD en astma.
Een fysiotherapeut kan helpen:
- om op een makkelijker manier te ademen
- om te ontspannen, ook als u benauwd bent
- om beter te leren huffen, zodat vastzittend slijm
makkelijker opgehoest kan worden
- om een betere conditie te krijgen en te behouden.
Een actieve leefstijl is gezond voor iedereen, maar
vooral voor COPD patiënten is het van belang om
voldoende te bewegen. Voldoende bewegen voorkomt degeneratie van de ziekte en verbetert ook
de algemene conditie. Dit is vooral bij COPD van
groot belang. Een goede conditie zorgt voor sneller
herstel van een verkoudheid of griep. Ziekteverwekkers krijgen minder snel de kans om het lichaam binnen te dringen en bovendien zullen de
dagelijkse activiteiten langer kunnen worden volgehouden en beter kunnen worden uitgevoerd.
Bewegen voor COPD patiënten wordt meestal in
groepsverband georganiseerd onder begeleiding
van de longfysiotherapeut. Er wordt onder andere
aandacht besteed aan ademhalingstechnieken, geven van voorlichting over COPD, verbeteren van
spierkracht en conditie, het verhogen van de levenskwaliteit en, heel belangrijk, plezier in bewegen krijgen!
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BUURTRUIMTE 040 MAAKT HET
DE INWONER MAKKELIJK
Wijkvergadering plannen, maar nog geen locatie?
Eetpunt starten, maar geen ruimte?
Workshop(s) organiseren, maar waar?
Sinds kort gaat u eenvoudig naar
www.buurtruimte040.nl.
Buurtruimte040 is een online reserveringssite waar
je simpel en snel een ruimte zoekt en boekt.
Op de website www.buurtruimte040.nl zijn veel
wijkcentra en andere aanbieders van buurtruimte
(maatschappelijk vastgoed) in Eindhoven aangesloten. De site biedt een goed overzicht van beschikbare ruimtes in de stad. Bij elke locatie kunt
u uw wensen kenbaar maken en kunt u zelfs tot in
detail aangeven of er bijvoorbeeld een beamer nodig is en of er koffie klaar moet staan. Nadat u al
uw wensen kenbaar heeft gemaakt kunt u direct
online reserveren. Dat is heel handig voor u en ook
heel efficiënt voor de aanbieder van de ruimte.
Er zijn al veel locaties opgenomen in dit unieke
boekingssysteem. Het is de bedoeling dat hier
straks vrijwel alle niet-commerciële locaties in de
stad te vinden zijn.
Neemt u eens een kijkje op
www.buurtruimte040.nl.
Er is altijd wel een ruimte die bij u past!

In 2000 zijn door de toenmalige bewonerswerkgroep PVG drie hondenhalten geplaatst op drie locaties in de groene long, dit om de overlast van de
hondenpoep in het park tegen te gaan. Dit initiatief is toen gefinancierd vanuit het toen nog bestaande buurtbudget. Later zijn de kosten van de
aankoop van de poopscoops betaald door een aantal verschillende sponsoren, o.a. Woonbedrijf en
de gemeente Eindhoven.
Door het afhaken van deze sponsoren dreigde er
een einde te komen aan een project wat in de afgelopen 12 jaar bewezen heeft iets toe toevoegen
aan de leefbaarheid in de wijk.
Hoewel het PVG niet meer bestaat wordt door een
aantal vrijwilligers het project nog steeds in stand
gehouden.
In een gesprek met de heer Robert Smid, directeur
van Du Pré, kwam naar voren dat dit bedrijf zich
erg betrokken voelt bij de maatschappij en zij willen via voorstellen vanuit het personeel en hulpvragen van buitenaf daar waar mogelijk helpen.
Sinds de terugtrekking van hulp vanuit de gemeente en Woonbedrijf kloppen er steeds meer
mensen aan bij de bedrijven. Du Pré merkt dit
ook, daarom moeten zij zorgvuldig keuzes maken
aan wie zij die steun verlenen. Het Project Hondenhalten in de Geestenberg is een van de gelukkige die op hen kan rekenen.
Met de hulp van Du Pré kunnen we door tot eind
2013, waarvoor onze hartelijke dank.
De Firma Dekkers, leverancier van de poopscoops,
steunt ons middels korting per doos en het niet
berekenen van transportkosten , ook naar hem
gaat onze dank uit.

In Tongelre kunt u
bijvoorbeeld terecht
in ‘t Oude Raadhuis

PROJECT HONDENHALTEN
GEESTENBERG
Komt er dit jaar een einde aan het project
hondenhalten wijk Geestenberg!!?
Nee, gelukkig niet.
We hebben een sponsor gevonden.
Du Pré groenprojecten uit Helmond, het bedrijf dat gedurende de afgelopen 3 jaar onze
groene long onderhoudt heeft ja gezegd op
onze hulpvraag.

Aan u, de hondenbezitter, om de velden in de
groene long poepvrij te houden, de poopscoops
zijn er. dus maak er gebruik van. Bij voorbaat
dank.
Projectgroep Hondenhalten Geestenberg
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DAAR BIJ DIE VELDKAPEL
Door Wim van de Wiel
Rijd je vanaf Wolvendijk de Loostraat in, dan
word je al gauw verwelkomd door een landelijke sfeer. Een aantal langgevelboerderijen,
maar vooral het open weidse groen, afgerond
met populieren en knotwilgen nodigen uit tot
rust.

zieken. Pastoor Rovers gaat voor in de eerste eucharistieviering bij de kapel en kiest als thema van
de dienst woorden die Maria uitsprak tegen Mariëtte Beco in Banneux: “Ik kom het lijden verlichten.”
Voorbijgangers komen ook nu nog tot rust bij ’t
Kapelleke. Misschien komen ze bedanken zoals
pastoor Rovers deed. Misschien komen ze om even
bij Moeder Maria te zijn, om bij haar hun rugzak
met zorgen, pijn en vreugdes neer te leggen, om
een moment van bezinning te hebben op hun levenspad. Bezoekers gaan weer op weg. Ze lopen
hand in hand of fietsen getweeën naast elkaar. Ze
houden elkaars hand vast en ondersteunen elkaar
in het dragen van hun rugzak, immers ook Maria
heeft ons nodig om het licht te laten schijnen op
onze mooie en verdrietige dagen en momenten.
Zondag 5 mei vieren we weer een openluchtmis.
Een groepje vrijwilligers zorgt voor zitplaatsen in
de wei. We zingen met het Martinuskoor uitbundig
het lied “rondom de veldkapel” en de voor velen
emotionele woorden “Oh sterre der zee”. De Tongelrese gilden Catharina en Martinus zijn aanwezig
en laten ons genieten van hun vendelspel, het verhaal van het gevecht tussen goed en kwaad.
Voor velen is deze dag een moment van samenkomst, van ecclesia, want daar waar mensen samenkomen daar is de kerk. (Voor meer informatie
over de openluchtmis zie pagina 27.)
Het lijkt wel een reünie van personen die uitgezwermd zijn over Eindhoven en omgeving. Mensen
die elkaar weer ontmoeten, die buurten en daarna
weer op weg gaan het leven in, gesterkt door het
weerzien van elkaar. We hebben onze zorgen en
mooie momenten weer samen mogen delen. Even
hebben we onze rugzak neer mogen leggen aan de
voeten van Moeder Maria.

Tijd om te pauzeren en binnen te gaan in het
kapelleke, even bij Maria in de sfeer van bloemen, kaarsjes en een steeds meer zwart geblakerd plafond.
We gaan terug in de tijd. Initiatiefnemer voor de
bouw van de kapel was Lamertus Rovers, pastoor
in Waspik, geboren in de boerderij tegenover de
plek waar nu deze kapel staat. Als dank voor zijn
genezing van een ernstige ziekte schonk hij deze
veldkapel aan de Tongelrese gemeenschap.
Op zaterdag 19 juni 1954 is de kapel ingezegend
door pastoor van Amstel. Die dag werd het beeld
van ‘Maria van Banneux’, omringd door tientallen
bruidjes, op een platte kar vervoerd vanuit de Martinuskerk naar de kapel. Toen echter het paard van
boer Faassen zo geschrokken was van de harmonie
en weigerde de kar te trekken, nam een aantal
stoere mannen die taak op zich. Duizenden mensen waren deze dag getuige van het fantastische
schouwspel: verenigingen, gilden, bruidjes en vele

Oh ja, in de meimaand, iedere avond om 19.00
uur, bidt een groepje mensen vijf tientjes van het
rozenkransgebed. Voor dit rustige meditatieve moment is ieder welkom bij ’t kapelleke aan de Loostraat.
Bronnen voor historische gegevens:
T. v.d. Boomen: Tongelre oh Tongelre
P. Vermeulen: langs ’s-Heren Wegen
A. Rovers-van Rijsewijk

Ervaren kinderoppas biedt zich aan voor zowel
naschoolse opvang als opvang bij de kinderen thuis.
Ik ben een fitte oma van 68 jaar, ben gediplomeerd en
heb veel ervaring.
Tel: 06-44886786.
E-mail:riadootjes@hotmail.com.
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ADEMBENEMEND
CHA CHA CHA
CHOREOGRAFIE
DANSSCHOENEN
DANSSCHOOL
DANSSHOW
DANSTECHNIEK
DONKER
DRAAIEN
GELUID
JITTERBURG
KLEDING
KOSTUUMS
LICHAAMSBEWEGING
MERENGUE
ONTSPANNING
ONTWIKKELING

OPVOEDING
PASO DOBLE
PASSIE
PIROUETTE
PLEZIER
QUIKSTEP
RAZENDSNEL
RITME
SALSA
SAMBA
SENSUEEL
SLOWFOX
SOEPEL
SPECTACULAIR
SPEKTAKEL
STIJLDANSEN
SWINGEND

TANGO
VARIANTEN
VEELZIJDIG
VERLEIDELIJK
WEDSTRIJDDANSEN
WEENSE WALS
ZINDEREND

De overgebleven letters vormen een gezegde.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Steggerda’

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 mei 2013 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

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

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

H. Cremers
Jacob van Deventerstraat 23
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke
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