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We hebben iets te vieren!
Ja, we hebben iets te vieren, u weet al wat, het Gouden
Jubileum van ons wijkblad. ‘Rond ’t Hofke’ bestaat 50
jaar. Dit feest vieren we samen met u omdat u als lezer
in het middelpunt van onze belangstelling staat. Bij het
plaatsen van een artikel speelt de vraag: ‘Is het
interessant voor onze lezers’, steeds een belangrijke rol.
Dus u bent bij dit feestelijke gebeuren een voorname gast en
van harte welkom!
Bij een feest hoort muziek. Daarom hebben we het Eindhovens
Muziekcollectief uitgenodigd. Zoals u weet is Koninklijke Harmonie
‘De Eendracht’ gefuseerd met ‘Sorpretivo’, de Eindhovensche PTT
Harmonie, samen vormen zij nu: Het Eindhovens Muziekcollectief,
een orkest en een slagwerkgroep. Dit orkest was bereid voor ons een
feestelijke middag te verzorgen.
Eindhovens Muziekcollectief en
Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’
geven op 25 mei een concert
van 14.00—16.00 uur
voor boerderij ’t Hofke 13.
Met tromgeroffel, met cymbalen, met fluit en hoorngeschal wordt
Tongelre in feeststemming gebracht.
Dat belooft dus een hele vrolijke muzikale middag te worden, als het
weer dan ook nog meewerkt dan wordt dat ongetwijfeld een groot
feest. Vijftig jaar, bij het ontstaan van ‘Rond ’t Hofke’ schreven we
dus ’64. Als we ons even proberen te verplaatsen in die tijd, dan
moeten we concluderen dat de vrijwilligers van het eerste uur heel
wat obstakels hebben moeten overwinnen om het blad op te starten
en in stand te houden. Vooral als je de technische mogelijkheden
van toen en nu vergelijkt krijg je steeds meer bewondering voor
deze pioniers. Geen computer maar een ouderwetse typemachine,
geen printer, je was blij als er een stencilmachine in de buurt was,
geen camera, laat staan een digitale camera, wat moest je met een
foto, die kon je toch niet afdrukken, zet er maar een tekeningetje
bij!!! Wat is ons werk vereenvoudigd door alle techniek die ons ten
dienste staat! Wij gaan dan ook vrolijk nog wat jaartjes door. Maar
eerst gaan we ons Gouden Jubileum vieren. Dat doen we samen met
u, met het Eindhovens Muziekcollectief en met het Projectkoor.
Tot zondag 25 mei!
Bij slecht weer vindt het concert plaats in het restaurant van
Verzorgingshuis Vitalis Berckelhof, Generaal Cronjéstraat 3. Bij
twijfel kunt u informeren bij:
Tonny v.d. Boomen tel: 06-22996018,
Jan Swinkels tel:06-13282524 of bij
Jos Rovers tel: 06-55904151.

Algemeen alarmnummer
112
Politie algemeen geen spoed .......................0900-8844
Doktersdienst avond/nacht/weekend ............0900-8861
‘t Oude Raadhuis………………………………………281 17 37
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JAARLIJKSE OPENLUCHTMIS BIJ DE MARIAKAPEL AAN DE LOOSTRAAT.
Er werd gevierd dat het kapelleke 60 jaar geleden
werd ingezegend en dat de openluchtmis voor de
20e keer werd opgedragen.

Het Martinusgilde arriveert.

Het boerenmoeske.

De ampullen met wijn en water,
de altaarschel en de collecteschaal.

Het Mariakazuifel.

Pastoor Wilmink.

Wie de jeugd heeft…
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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 is deze maand geschreven door
Esmée Buscop.

gaan volgen. En na mijn opleiding ben ik vrijwel
direct met Esthé Esmée Beautycare begonnen.

Esmée en dochter Sofie.

Mijn naam is Esmée Buscop – Van Gemert. U zou
me kunnen kennen als schoonheidsspecialiste in
Tongelre. Maar ik woon al heel mijn leven in Tongelre. 22 oktober 1980 geboren als één van een
eeneiige tweeling in het Catharina ziekenhuis. Zoals wel vaker in die tijd waren mijn ouders er niet
van op de hoogte dat ze een tweeling kregen; een
grote verrassing dus! Zeker omdat mijn broertje
nog niet eens z’n eerste verjaardag gevierd had.
Dus thuis was het een drukke bedoening.
Het hebben van een tweelingzus is erg gezellig en
bijzonder en omdat we zo op elkaar lijken levert
het mijn zus Sarah en mij haast nog dagelijks
grappige momenten op als iemand die wij helemaal niet kennen één van ons begroet. Soms leggen we het uit, soms groeten we vrolijk terug…
Ik ben opgegroeid op de Melkweg waar ik een leuke kindertijd heb gehad in een straat vol kinderen
en waar ik nog steeds veel kom omdat mijn ouders
er nog steeds wonen.
Wij gingen naar de basisschool Reigerlaan waar ik
het prima naar mijn zin had. En ik wist al vroeg
wat ik later wilde worden omdat mijn tante ook
schoonheidsspecialiste was. Ik vond het prachtig
om in haar salon mee te kijken als ze aan het behandelen was. Dus ben ik na de Aloysiusmavo de 3
jarige allround opleiding tot schoonheidsspecialiste

Esthé Esmée Beautycare aan ‘t Hofke.

Het eerste jaar vanuit mijn ouderlijk huis en daarna kon ik het pand aan de Pagelaan 7 huren, de
voormalige slijterij naast de supermarkt. Deze supermarkt, tegenwoordig Jumbo, kende ik natuurlijk
al sinds mijn jonge jaren aangezien mijn ouders
vaak met ons bij Weltevreden hun boodschappen
deden. Samen met Cesar therapeute Marja Boerefijn en logopediste Emmy Bockholts zijn wij na een
flinke verbouwing in het pand aan de slag gegaan
en heb ik hier 10 jaar met veel plezier gezeten.
In de tussentijd hebben wij ons huis gekocht op ’t
Hofke 87, een huis uit 1928, samen met mijn
broer die het appartement op nummer 85 kocht.
Gedurende de 6 jaar dat wij hier wonen hebben we
al de nodige grote en kleine verbouwingen gedaan
in en om het huis. De grootste klus deden wij 2
jaar terug, toen de mogelijkheid zich voordeed het
appartement van mijn broer te kopen en we de
eerste verdieping daarvan bij ons huis trokken en
de begane grond met eigen voordeur tot schoon-
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Advertentie

heidssalon ombouwden. Het is een heerlijk rustige
ruimte, en natuurlijk vlak bij huis.
Na 12 jaar Esthé Esmée Beautycare vind ik mijn
werk nog steeds geweldig, mede vanwege mijn
leuke, trouwe en gevarieerde klantenkring.
Inmiddels hebben mijn man Niels en ik twee kinderen. Sofie is net 5 geworden en Thijn is 3. Ze
zitten beiden op het SPILcentrum De Boog, de
mooiste school van Tongelre, waar Sofie het erg
naar d’r zin heeft in groep 1 en Thijn een paar dagen per week naar de peutergroep van Korein
gaat. Ik vind het erg leuk om Sofie d’r klas beter
te leren kennen als overblijfmoeder en mezelf in te
zetten als hulpouder voor de verschillende activiteiten die de school organiseert. Mooi om op deze
manier met je kinderen mee te groeien en ook
nieuwe sociale contacten op te doen.

AL VANAF 17 MAART 2014 IN TONGELRE

PROFESSIONELE DIENSTVERLENING AAN HUIS:
Carent dichtbij thuis
Wij zorgen voor adequate bemiddeling van
particuliere dienstverlening aan huis
(schoonmaken, boodschappen doen, wassen / strijken, oppassen enz.). Zowel hulpvrager als hulpverlener kunnen bij ons terecht.
Heeft u (tijdelijk) hulp nodig omdat u het zelf
niet meer kunt of omdat de situatie daarom
vraagt: wij zorgen dat u die hulp krijgt, afgestemd op uw wensen.
Wilt u graag hulp verlenen aan andere mensen in uw omgeving, kunt u het extra geld
goed gebruiken, laat het ons weten en wij
bemiddelen voor u.
De hulpverlening kan vaak plaatsvinden onder de overheidsregeling: ‘dienstverlening
aan huis’.

Esmée en zoon Tijn.

We genieten erg van het wonen in Tongelre. Het is
soms net een klein dorp, maar lekker dicht bij de
stad en bij mijn sportschool Splendid, genoeg natuur en een paar leuke terrasjes dichtbij zoals het
Wasven en de Watermolen in Opwetten.
Ik geef de Wisselpen door aan Caroline van der
Meulen van de Merckthoeve.

Wijkcoördinator voor Carent in Tongelre is
Ria Leermakers.
Voor vragen, aanmelding zowel als hulpverlener als voor gewenste hulp kunt u bij haar
terecht. Telefoon: 06-81705546 of email:
ria.leermakers@carent.nu
Extra informatie vindt u op de website van
Carent: www.carent.nu

Carent,
uw hulpvraag,
onze uitdaging!
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Pompoen is een kruipende plant die meerdere
vierkante meters kan bedekken. De vruchten verschijnen pas in de tweede helft van de zomer. De
meeste pompoenen zijn goed eetbaar en lang te
bewaren.
Populair
is
het
ras
‘Butternut
Squash’ (flespompoen), dat veel in Engelse gerechten wordt gebruikt.
Tuintip voor maart:
Komkommer en familie

Meloen kweken is lastig in Nederland. Dit lukt alleen goed onder ideale buitenomstandigheden of
onder glas.

Door Jeroen Soontiëns

Vanaf begin mei kunnen ook vorstgevoelige
groenten buiten worden geplant. De planten
van de komkommerfamilie behoren tot de
meest dankbare daarvan. Het zijn echte zomergroenten die in korte tijd groot zijn en
veel vruchten geven. In elke tuin is er wel
een plekje voor te vinden.
Tot de komkommerfamilie behoren bekende
groentegewassen als courgette, komkommer, augurk, pompoen en meloen. Deze planten zijn echte
zon- en warmteaanbidders. Ze houden van voedzame, goed doorlatende grond. Ideaal is een grond
die ruim voorzien is van compost. Om de groei te
bevorderen is het goed om tijdens warme dagen
ruim water te geven.

Komkommer en augurk zijn klimmende planten
die makkelijk 2 meter hoog worden. Komkommerplanten groeien eigenlijk het beste onder een glasdak, maar er zijn ook soorten die buiten goed
vrucht dragen, zoals het ras ‘Improved Telegraph’.
Ook de snackkomkommer, waarvan de vruchten al
klein worden geoogst, is in de buitenlucht goed te
houden.

CRAFTY GARDENS 2014
Handgemaakte en kunstzinnige creaties van
eigen bodem!
Op zondag 1 juni a.s. vindt alweer voor de zevende keer de Crafty Gardens plaats op het
buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns aan
de Urkhovenseweg in Eindhoven (Tongelre).
De markt begint om 11.00 uur en duurt tot
17.00 uur. De toegang is gratis.
Dit jaar staat er weer een veertigtal kramen met
deelnemers uit verschillende disciplines zoals kleurige interieurdecoraties, mooie tassen, mozaïek,
werken met textiel, bijzondere sieraden, ambachtelijke plantaardige zeep, kruidenbereidingen,
houtdraaiwerk en nog veel meer. Ook de imker zal
dit jaar weer zijn producten aanbieden.
Er worden diverse workshops gegeven waaronder
verschillende vilttechnieken, het maken van een
kruidenamulet, collage maken, schilderen, mozaïek
en stempelen.
Voor de kinderen zijn er ook leuke activiteiten. Zo
is er een speurtocht op het terrein, kunnen zij zich
mooi laten maken met (afwasbare) glittertattoos of
een hip kapsel en zal er weer een speciale activiteit
verzorgd worden door het tuincentrum. Ook kunnen zij deelnemen aan de workshops.
Wie even wil uitrusten kan terecht op het terras
voor een lekker kopje koffie of thee, warme chocolademelk, een glaasje frisdrank en biologische lekkernijen.

Komkommerplant.

Courgette is een plant die in korte tijd wel een
doorsnede van 80 cm kan bereiken. Tijdens warme
perioden groeien de planten als kool. De bestuiving
wordt gedaan door hommels en bijen. Voor een
goede bestuiving is het slim om meerdere planten
bij elkaar te zetten.

Dit is slechts een greep uit het totale aanbod van
de Crafty Gardens 2014, het wordt een gezellige
en kleurrijke markt. Het tuincentrum is deze dag
natuurlijk geopend.
Zorg dat u er op
1 juni bij bent.
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wonen. De boerderijtjes vertegenwoordigden voor
hem de fundamentele wetten van het landelijke
Brabant.
Hij heeft daar een vrouw met een geit geschilderd
voor haar hut, zoals Vincent beschrijft , waar hij
een krakkemikkig boerderijtje mee bedoelt. En die
hut zou gestaan hebben, volgens de verhalen, op
de zo gezegde Rauwe Velden.

MADE IN TONGELRE
Er is veel geschreven en gepubliceerd over
Vincent van Gogh’s leven. Maar er zijn nog
wetenswaardigheden, die u, als Tongelrese
lezer van Rond het Hofke, beslist moet weten.
Tijdens zijn verblijf in onze omgeving heeft Van
Gogh een aantal hutten geschilderd. Hij hield zich
graag op tussen de boertjes, want daar wilde hij
het harde leven van zwoegen en zweten van
vastleggen op het doek of papier. Natuurlijk was
het ook wel gezellig met de boerenmeiden, wat
dacht je.Vincent associeerde de rietgedekte
boerderijtjes met het Brabant van zijn jeugd, hij
vergeleek ze met de vogelnesten die hij in het veld
met vrienden uit de buurt verzamelde. Hij was zich
ervan bewust dat ze zeldzaam werden, omdat
boeren steeds vaker in moderne huizen gingen

Vrouw met geit 1885.

Dat Rauwveldje ligt in de Zeggen tegen de Kleine
Dommel aan. Op oude kaarten is dat te vinden als
‘Rauwe velden’.
Maar heeft daar inderdaad een hut gestaan? Of
meerdere? Dat gaan we onderzoeken in het veld,
met een aantal archeologen. De bevindingen zullen
ons waarschijnlijk de antwoorden geven.
Later dit jaar krijgt u daar verslag van.
We zijn ook een route aan het maken langs de
plekken, die Vincent van Gogh in Tongelre heeft
vastgelegd. Daar hoort u zeer binnenkort meer
over in de media.
Wordt dus vervolgd!
Voor meer Van Gogh, bijvoorbeeld in Eindhoven,
ga naar de site www.peternagelkerke.nl
en druk op de button van Vincent.
Made in Tongelre
Kees van Grevenbroek

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 10

Ankerpunt voor de wijk Berckelhof
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven
Bij Vitalis Berckelhof bent u welkom om gezellig samen te zijn, een maaltijd te gebruiken, boeken te lenen in de bibliotheek, sportief en creatief bezig te zijn en om andere
mensen te ontmoeten. Bent u al eens binnen
gelopen?
Voor de komende periode staan er weer veel interessante activiteiten op het programma. Op 25 mei
openen we een expositie van werken van de eindejaars studenten Beeldende Vorming van het Summa College.
Op 30 mei is er een demonstratie van bewegen op
afstand. Samen gezellig maar vooral sportief bezig
zijn. Van 11.00 tot 12.00 uur in het restaurant van
Vitalis Berckelhof.
16 juni organiseren we een seniorenmarkt. Met tal
van stands met informatie, voorlichting en advies.
Iedere maandag van 10.00 tot 11.30 uur is er een
weekmarkt in de hal van Vitalis Berckelhof.
Sportief bezig zijn kan iedere donderdag van 15.00
tot 16.00 uur in de beweegtuin van Vitalis Berckelhof. Komt u een kijkje nemen en meedoen? Jochem staat voor u klaar!
Heeft u vragen? Wilt u meer weten over het project of over Vitalis Berckelhof? Dan kunt u zich
wenden tot Sylvia van Aggel;
berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl of
telefoon 040-2331600.

Wilt u deelnemen aan
activiteiten? Koop uw
‘strippenkaart’ bij de
receptie.

Wekelijkse activiteiten
maandag
- weekmarkt (gratis)
van 10.00 – 11.30 uur
- dansen & bewegen op muziek (1 strip)
van 14.30 – 15.15 uur
- gezelschapsavond (1 strip)
van 19.00 – 21.00 uur
̵

dinsdag
- kienen (prijzen) (1 strip) van 19.15 – 21.15 uur

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof
woensdag
- creatieve club (1 strip) van 10.30 – 12.00 uur
- koersballen (1 strip)
van 14.30 – 16.30 uur
- sjoelen (1 strip)
van 19.00 – 21.00 uur
donderdag
- gratis begeleiding bij de beweegtuin
van 15.00 – 16.00 uur
- koor (gratis)
van 18.30 – 19.30 uur
vrijdag
- stuivertjes kienen (1 strip)
van 14.30 – 16.30 uur
zondag
- kaarten (gratis)

van 14.30 – 16.30 uur

Maandelijkse activiteiten
mei
18 mei Zondags ontbijt (€4,00)
van 9.00 - 10.30 uur
20 mei Literaire Salon (€3,00)
van 14.30 - 16.00 uur
22 mei Aspergediner (€17,50)
van 10.00 – 11.45 uur
25 mei Opening expositie beeldende kunst van
Summa studenten (gratis)
15.00 uur
30 mei Demonstratie Bewegen op afstand
(gratis)
van 11.00 – 12.00 uur
30 mei Fietstocht op bezoek bij …? (2 strippen)
14.00 uur vertrek in de hal.
juni
1 juni Zondagmiddagoptreden (gratis)
van 14.30-16.00
3 juni: Literaire Salon (€3,00)
van 14:30 – 16:00
4-5-6 juni Avond wandeldriedaagse (4 strippen
voor 3 avonden)
vertrek 18.30 in de hal
15 juni Zondagsontbijt (€4,00)
van 09.00-10.30 uur
16 juni Seniorenmarkt (gratis)
van 14.00 –17.00 uur
17 juni Literaire Salon (€3,00)
van 14.30 – 16.00 uur
23 juni Film in Oranje (2 strippen)
van 14.30 – 16.30 uur
24 juni Braziliaans WK diner (€17,50)
27 juni Fietstocht op bezoek bij …? (2 strippen)
14.00 uur vertrek in de hal.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
⌚

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.

⌚

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

⌚

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

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

Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer.

⌚

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.

AVOND FIETSDRIEDAAGSE

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.

Dit evenement wordt gehouden op 24, 25 en
26 juni en is tevens de afsluiting van ons seizoen.
Er zijn drie verschillende routes langs de mooiste
plekjes rond Eindhoven.
De routes zijn 20 tot 25 km lang.
Iedereen die alle avonden meefietst ontvangt een
leuke herinnering.

De start is tussen 18.00 uur en
19.00 uur bij ‘t Oude Raadhuis.

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

Inschrijfgeld inclusief route € 2,- per avond.
Inschrijfgeld voor 3 avonden ineens € 5,-.
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DE VRIJE AKKER
Door Kees van Grevenbroek
Het is u zeker niet ontgaan dat de afgelopen
tijd er veranderingen gaande zijn in het Wasvengebied.
Het dierenweitje, waar allerlei vee liep, is
door de gemeente na een juridisch proces terug in hun bezit gekomen. Maar hoe nu verder?
We doen er verslag van in een aantal afleveringen van ons wijkblad.
Heggen planten door vrijwilligers.

Einde van het ongedierte.
Zoals u zelf kon zien werd het eigenlijk ook wel tijd
dat dit ging gebeuren. Het rattenprobleem en de
vele kauwen en kraaien waar we mee kampten, is,
nadat de dieren weg waren gehaald, zo goed als
opgelost. Het was soms ook te gek wat er allemaal
aan eten werd neergegooid. Zoals brood, vaak beschimmeld, sinaasappelen waar de paarden van
dachten: wat moet ik hier mee? En wat er dan te
veel was, bleef letterlijk liggen voor het ongedierte.
Ook dieren die vaak bij mensen te veel werden,
kregen een nieuw onderkomen over de slechte
omheining heen, wel zo makkelijk, maar toch.
De vos had er een makkelijke prooi aan. Hij wist
die niets vermoedende gedumpte konijnen en kippen op zijn sluwe manier weer te verorberen. Daar
hadden de `hekoverzetters` natuurlijk niet bij stilgestaan.

plaatst waren, werden er nog zakken met brood
neergegooid.
Stichting Groendomein Wasven heeft voorlopig het
beheer in handen gekregen en wil dit natuurlijk in
samenwerking met de gemeente Eindhoven zo
goed mogelijk doen.
De hekwerken en stallen zijn verwijderd met medewerking van Ergon en vrijwilligers.
Op de plek waar ooit een boerderij heeft gestaan
zat in de grond een heleboel puin, dat is voor een
groot deel eruit geraapt.
Maar volgens mij ligt er nog een heel huis onder de
grond aan stenen.

De heg moet terug.
Het geheel is rondom ingeplant met heggen. Samen met vrijwilligers tijdens de NL Doet dag in
maart, zijn ze erin gezet.

De vrije akker.

Andere invulling.
Sinds januari is de akker bevrijd van al het leed,
ondanks dat het voor sommigen nog wel wennen
is. Een maand nadat de dieren ergens anders her-

Die struikjes, meidoorn, Gelderse roos, kornoelje
en sporkehout, kunnen uitgroeien tot een gevarieerde natuurlijke omheining. Geloof me, het wordt
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de komende jaren alleen nog maar mooier. Naast
het nieuwe wandelpad, dwars over de akker, zijn
een aantal oude soorten hoogstamfruitbomen geplant. We kleden als het ware het landschap weer
aan, zeg maar.
De biodiversiteit zal er zeker op vooruit gaan, dat
is één ding wat zeker is.
Wat er op geteeld gaat worden komt de volgende
maand aan bod.
Een tipje van de sluier: `t Is echt iets van vruuger

die hier ooit het boerenbedrijf uitoefende, geen
pachtboer was maar een vrije boer? Dit in tegenstelling tot de bewoner van de kasteelboerderij, die
pachtte van de jonkheer. Het verschil tussen een
vrije boer en een pachtboer was destijds gigantisch. De jonkheer zag de pachtboer als zijn ondergeschikte en behandelde deze ook zo. De vrije
boer werd als zijn gelijke behandeld.
We duiken nu de historie in. Ter hoogte van de
Vrije Akker, destijds bekend als Karpendonk, bevonden zich in 1832 drie wevershuisjes genaamd
het Hof B7, B8 en B9. Ze werden bevolkt door
spinsters, wevers, naaisters en kleermakers en
waren alle drie eigendom van Adriaan Schellen, die
zelf ook kleermaker was. Hij overleed in 1835 op
76-jarige leeftijd en woonde toen bij dochter Hendrina in huis B7. Zij was met kleermaker Gerrit
van de Vorst gehuwd. Omstreeks 1864 sloopte
Gerrits schoonzoon Jan van den Broek twee van de
drie wevershuisjes en ging er met een eigen boerenbedrijf van start (de zgn. vrije boer).

22 maart 2014: officiële opening van de vrije akker

De aankleding van de vrije akker is mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Eindhoven, het Brabants Landschap, Stichting het Groene Woud en
natuurlijk het Groendomein Wasven.

VAN WEEFGETOUW TOT
VRIJE AKKER
Door Yvonne Henderson

Vrije boer Embertus van Uitregt.

De enige foto van boerderij Van Uitregt aan de huidige
Celebeslaan met cavaleristen op de oprit naar het kasteel.

WIST U, DAT…
… de Vrije Akker aan de Celebeslaan (voormalig
dierenparkje) die naam kreeg omdat de bewoner

Schoonzoon Embertus van Uitregt nam de boerderij in 1892 van hem over. Na zijn dood in 1919
verhuisde zijn weduwe met haar kinderen Jan en
Lucia in 1922 naar een nieuwe boerderij aan de
Koudenhovenseweg, gelegen tussen nummer 163
en de Helmondweg. De boerderij aan de Celebeslaan is toen gesloopt. De bijbehorende put is nog
lang blijven liggen. En het derde wevershuisje? Dat
was al omstreeks 1910 verdwenen. De nieuwe
boerderij werd later bewoond door de familie Van
den Nobelen en is ook al jarenlang historie.
In de hevige najaarsstorm van zondag 27 oktober
2002 sneuvelde de 84 jaar oude treurwilg die voor
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Koudenhovenseweg 22, waar later de familie Van den
Nobelen heeft gewoond.

Restant van de oude treurwilg in 2002

deze boerderij heeft gestaan. Ook het nieuwe
treurwilgje dat in 2006 in de holle stronk van de
oude boom werd geplant heeft het niet overleefd.
Daarmee verdween de laatste tastbare herinnering
aan deze bewoners, waarvan overigens nog altijd
nazaten in Oud-Tongelre wonen.

Bronnen o.a. RHCE Eindhoven; Historisch onderzoek naar huizen en veldnamen in Tongelre (1498
– 1832) – Th. Meulendijks; Tongelre nog an toe –
AWJC van den Boomen 2008.

Situatieschets vroeger en nu
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

Adres Wasvenboerderij:

gasterij@wasven.nl
winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in de maanden mei en juni

Wasvenvogelwandeling

23 mei, 19.15 uur,
Schop

Bakhuisje in bedrijf

24 mei vanaf 10.00 uur,
het Bakhuisje

Jongerennatuurgroep:
Amfibietelling

24 mei, 21.00 uur,
Schop

Natuurthema-avond
jeugd: Bomenreis

30 mei, 19.00 uur,
Schop

Natuurfoto-expo: Zie ze
vliegen

Tot en met 29 juni,
De Overloop

Boomklever.

Natuurwerkochtend

7 juni, 09.00 uur,
Schop

Er is toch bijna niets zo mooi als zingende vogels
in het bos!

Proefthema-avond: Zeg
eens Aa

11 juni, 19.00 uur,
Gasterij

Pure Food Event: Eindhoven van streek

14 & 15 juni,
13.00 tot 17.00 uur

Bakmiddag voor kinderen: Fruitige middag

18 juni, 13.30 uur,
Schop

Tuinworkshop: Biekinne
bij die bodem

26 juni, 19.00 uur

Verse broden uit het bakhuis
Een bakhuisje iets van vroeger? Inderdaad, maar
het doet het nog gewoon hoor!
Op zaterdag 24 mei wordt het Bakhuisje opgewarmd om er verse broden te bakken met het
deeg van bakkerij Tussen de Molens. Het is mogelijk om een kijkje te komen nemen vanaf 10.00
uur.
Wil je het resultaat proeven? De producten zijn te
koop in de winkel. Vanaf 13.00 uur zijn de eerste
broden klaar.

Wasvenvogelwandeling
De week van 17 t/m 25 mei is de nationale vogelweek met allerlei wandelingen waarbij vogels in
het middelpunt staan. De natuurwerkgroep van
het Wasven organiseert ook een vogelwandeling
voor iedereen die geïnteresseerd is.
Wandel je ook mee om te genieten van de vogels
die in het Wasvengebied wonen?
We gaan boomklevers en boomkruipers zien.
We gaan luisteren naar zwartkoppen die zingen,
de zanglijster en nog veel meer.
Vertrek 19.15 uur bij de Schop, eindtijd 20.45 uur.
Deze wandeling is ook geschikt voor mensen met
een rolstoel of rollator.
Een verrekijker is wel zo handig om de vogels
dichterbij te kunnen zien.
Meelopen met de vogelkenner is gratis, een vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd.

Jongeren natuurgroep: Amfibietelling
De amfibietelling wordt altijd 's avonds gehouden,
wanneer het donker is, vandaar dat we in mei op
een zaterdag erop uitgaan. Het wordt wederom
spannend: wat gaan we allemaal tegenkomen aan
kikkers, padden en salamanders? Ook de zeldzame
kamsalamander?
Dit keer op een zaterdagavond: 24 mei. We verzamelen om 21:00 uur in de Schop. Neem laarzen
en een zaklamp mee.
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar elsdebakker@wasven.nl. De entree is € 5,00 per persoon.
Natuurthema-avond-jeugd: Op bomenreis
We gaan een reisje maken naar het Eckartse bos
op vrijdag 30 mei van 19.00 uur tot 21.00
uur.
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Weet jij welke soorten bomen er groeien? En weet
je waarom er ooit een bomen omgezaagd moeten
worden? Dat zijn nog maar een paar vragen.
Bomen zorgen voor zuurstof en zij vangen ook nog
eens een deel van het fijnstof op, zeg maar wat er
allemaal in de lucht zweeft. Ze zijn een soort filter.
Met een zoekkaart gaan we ontdekken welke bomen we tijdens deze expeditie tegenkomen.

Ga je ook mee? We vertrekken om 19.00 uur bij
de Schop en zijn om 21.00 uur terug. Mee op reis
kost € 2,00 per kind.
Natuurfoto-expositie ‘Zie ze vliegen’
Tot en met 29 juni 2014 exposeren Hannie Siroen
–Tielemans en Ine van Schijndel-Boel met natuurfoto's. De titel 'Zie ze vliegen’ is heel toepasselijk
voor de prachtige foto's van vogels in actie.
Deze twee enthousiaste fotografen hebben een
grote passie voor de natuur en zijn aangesloten bij
de Vereniging van Natuurfotografen Eindhoven.
Als u alvast werk van hen wilt zien, kijk dan op
tibonatuurfotografie.blogspot.com.

We hopen je in de Schop (dit is de schuur op het
terrein) te mogen begroeten en samen aan de slag
te gaan op de natuurwerkochtenden. Doe je ook
mee? Meld je aan op natuurwerkgroep@wasven.nl.
Proefthema-avond: Zeg eens Aa
Ze zijn weer volop verkrijgbaar: verse aardbeien
en asperges van de volle grond. En wie kan er
smaakvoller over vertellen dan de Brandevoortse
Hoeve.
Woensdag 11 juni neemt Maikel Habraken ons
mee in de teelt en oogst van dé gewassen uit de
Peel. En de koks serveren er smaakvolle hapjes
bij.
Aanvang 19.00 uur, entree € 7,50.
Reserveren gewenst via gasterij@wasven.nl of
040-7870707.
Pure Food Event ‘Eindhoven van streek’
zaterdag 14 en zondag 15 juni van 13.00 – 17.00
uur.

Natuurwerkochtenden voor groot en klein
Er is altijd van alles te doen in het Wasvengebied,
maar soms ook in één van de andere groengebiedjes van Tongelre. Daarom organiseren we elke
maand natuurwerkochtenden. Iedereen, groot en
klein, is welkom van 09.00 tot 12.30 uur.
Zaterdag 7 juni gaan we ook weer werken in de
natuur. Wil je meehelpen, dan ben je van harte
welkom. Wij zorgen voor koffie / limonade met
iets lekkers.

Er valt veel te proeven en te beleven in de Kempen, Peel en Meierij. Ieder landschap heeft zijn
eigen gezicht, recreatieve mogelijkheden én heerlijk voedsel.
Boeren en buitenlui uit alle windstreken rondom
Eindhoven laten je zien hoe lekker hun streek is.
Van zuivel en jam uit het land van de zaligheden
tot verse aardbeien en asperges uit het Peelland.
En van Oirschotse meerval tot Schotse runderen
uit het Groene Woud.
Maar ook volop verantwoorde groente, fruit en
kruiden van dichtbij. En de koks van het Wasven
maken er de lekkerste gerechten mee. Kom meedoen, proeven en inspiratie opdoen. Entree gratis.
Vrijwilligers aan het werk.

Het is heerlijk om in de natuur fysiek bezig te zijn.
Het is goed voor je lijf en geest en het is nog leerzaam ook. Bovendien is het gezellig om met elkaar
je eigen leefomgeving nóg mooier te maken.

Bakmiddag bij de bakker: Een fruitige middag
met de bakker
Op woensdag 18 juni (let op: dit is de 3de
woensdag van juni) kunnen kinderen van 6 tot 10
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jaar weer samen met de bakker aan de slag in de
Schop.
We gaan dit keer vruchtentaartjes bakken, dat zijn
taartjes met lekker vers fruit erop. Als de taartjes
in de oven staan, gaan we verschillende soorten
fruit proeven. En er is natuurlijk óók weer lekkere
limonade. Aan het einde van de middag mag iedereen zijn zelfgemaakte vruchtentaartje mee
naar huis nemen!
Kom je ook bakken in de Schop? We beginnen om
13:30 uur en om 15:00 uur zijn we klaar. Meedoen kost € 3,50 per kind. Er kunnen maximaal 20
kinderen meedoen.
Meld je vooraf aan via winkel@wasven.nl of bel
040-78 70 708.

Tuinworkshop ‘Onderaan biekinne: bij die bodem’
Wie herkent niet deze reclame van een beginnende pizzabakker. Hetzelfde geldt voor de grond in
een moestuin. Boer Frodo van de Heidevlinder uit
Best heeft zijn eigen kijk op het bodemleven en
laat in de praktijk zien hoe je de bodem vruchtbaar kunt maken en houden. De tuinderij van het
Wasven fungeert als leerschool op donderdag 26
juni. Aanvang 19.00 uur, entree € 7,50. Reserveren gewenst via tuinderij@wasven.nl.
U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn
op moment van uitgave. Op de website
www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook
digitaal verspreid.

Het branden van koffie op een of enkele ochtenden per week;
Het up-to-date houden van de website;
Het schrijven van artikelen over activiteiten;
Het ontwerpen van flyers voor producten en
activiteiten van het Wasven;
Het organiseren van het tuindersproces (enig
verstand van zaken vereist);
Het schilderen van de binnenwanden van de
Wasvenboerderij.
̵

̵

̵

̵

̵

̵

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met
Frits van Geffen, tel. 2811214 of fritsvangeffen@wasven.nl of communicatie@wasven.nl.

DOGGY BAR
We waren benieuwd naar de sfeer in de onlangs geopende Watermolen van Opwetten.
Het was een warme donderdag (24 april) en
het terras zat helemaal vol. Ook binnen was
het druk. Met drie vriendinnen vonden we nog
een tafeltje in de stralende zon. We hebben heerlijk geluncht, maar dat kunt u beter zelf gaan beoordelen.
Het meest verrast werden we echter door de
‘doggy bar’, aan de ingang van het terras. Wat een
leuk idee! Dat zijn dingen waar ik blij van word. De
nieuwe uitbaters zijn echte hondenliefhebbers.
Franka Heesterbeek

OPROEP VRIJWILLIGERS
WASVEN
Bij het Wasven gebeurt een hoop dankzij de
inzet van vele vrijwilligers.
Zij doen dit omdat ze het Wasven een warm
hart toedragen. Doet u dat ook?
En vindt u het leuk om met enthousiaste collega's de handen uit de mouwen
te steken? Dan is vrijwilligerswerk bij het
Wasven misschien iets voor u.
Er is genoeg te doen, van enkele dagen per
week tot enkele uren per maand.

̵

̵Wij

zoeken vrijwilligers voor de volgende taken:
Het helpen in de winkel;

De doggy bar voor elk formaat hond.
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16 JAAR OF
60 JAAR
Voor scoutinggroep St. Frans
maakt leeftijd niets uit. Wij
zijn een leuke kleine scoutinggroep met een mooie blokhut
aan de Vuurvlinderstraat.
Gezelligheid staat voorop en we hoeven geen grote
groep te worden. Op dit moment hebben wij, net
als duizenden andere groepen en instellingen, een
chronisch gebrek aan leiding zowel als vrijwilligers.
Samen op de fiets naar Oerle.

Als team een brug bouwen.
Zeepkistenrace op ‘t Hofke.

Tot snel!
Scouting St. Frans

BRADERIE HAAGDIJK EN
'T HOFKE
Dit jaar wordt de braderie Haagdijk gehouden op
29 mei Hemelvaart.
De braderie 't Hofke is op 9 juni 2e Pinksterdag.
We gaan trachten de braderieën weer als vanouds
gezellig en gevarieerd te maken.

Overnachten in zelfgemaakte tenten.

Wij zijn op zoek naar leuke, enthousiaste mensen
die van gezelligheid houden en graag met kinderen
van 4 tot 16 jaar werken. Als dit het geval is
maakt het niet uit of je 16 of 60 jaar bent.
Onze groepen draaien meestal op zaterdagmiddag.
Heb je interesse, ook al kun je niet iedere zaterdag, bel even met Karin 2815401, of kom gewoon
binnenlopen in de blokhut aan de Vuurvlinderstraat
op zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur.

Helaas hebben we de standplaatsen duurder moeten maken ,omdat de gemeente Eindhoven vindt
dat we ruim 2300 euro aan leges en precariobelasting moeten betalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Jan Swinkels, telefoon:06-13282524 of 0402816186.
Tot ziens op 29 mei en 9 juni.
Scouting St.Frans
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Advertenties uit Rond’t Hofke 50 jaar geleden.
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DE NIEUWE KONING
IS EEN KONINGIN.
Op zondag 4 mei 2014 heeft het St. Martinusgilde Tongelre, Koning geschoten. 7 leden
van het Gilde streden om de titel.

langstelling en bij het 91e schot viel de vogel
naar beneden. Voor het eerst in 566 jar
heeft het St. Martinusgilde een vrouwelijke
koning: Kaylee van de Nobelen.
Kaylee is vendelier en standaardruiter van
het gilde. Na de installatie en de vendelhulde
kon men de nieuwe koning feliciteren. Onder het
genot van een drankje werd de dag om 19.00 uur
afgesloten.

De koning wordt geïnstalleerd.

Foto’s: Jan Bruin

KWF KANKERBESTRIJDING ZOEKT COLLECTANTEN VOOR TONGELRE
Van maandag 1 tot en met zaterdag 6 september 2014 is de collecteweek voor KWF
Kankerbestrijding.

Kaylee van de Nobelen,
de nieuwe koning van het St. Martinusgilde.

Erelid Hr. Fried de Wit loste loste het openingsschot en toen barstte de strijd los. Onder grote be-

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, Geestenberg en Doornakkers 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 José Lavrijsen, bestuurslid voor
Tongelre per email:
jose.lavrijsen@onsneteindhoven.nl
per telefoon: 040-2812127 of
mobiel: 06-40111661

Het laatste schot en de ‘vogel’ valt naar beneden.
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MOMENTEN MET
,

ziel

ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
.

EN

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid
van Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en
een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.
PAROCHIE SINT JORIS

Openingstijden:
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00
uur.
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een
gezellig praatje. Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de Kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige
babbel.

Overzicht diensten
St. Martinus zondag om 09.30 uur

Berckelhof

1ste en 3e zaterdag van de maand
om 19.00 uur met kapelaan
2e en 4e zaterdag van de maand
om 19.00 uur met dominee

Familieberichten:
Overleden:
Dora koppen - Lammers 87 jaar
Hans Willems 78 jaar
Ria Lammers 71 jaar (ongehuwd)
Lenie Lieberwirt 67 jaar (ongehuwd)
Gedoopt: Robin Swinkels

Kerkdiensten op zondag:
Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor
kinderen in de basisschoolleeftijd
Musical Ruth

Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de
Martinuskerk:
telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.
Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467
(Parochiecentrum St.Joris).
Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Website: www.parochiesintjoris.nl

Berckelhof

Meerkollaan 3, Eindhoven.
www.pkn-eindhoven.nl/ontmoetingskerk
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven

25 mei

10.00 uur musical ‘Ruth’

1 juni

10.00 uur dominee Speelman

8 juni

10.00 uur dominee Boekenstein
Pinksterviering

15 junil

10.00 uur dominee Van Andel

Met een groep van meer dan 50 mensen is afgelopen
maanden hard gewerkt om de fraaie musical over het
bijbelverhaal Ruth op vier verschillende plekken in en
rond Eindhoven op te voeren. Op 25 mei om 10.00 uur
is de musical in de Ontmoetingskerk. De toegang is
gratis. Wilt u meer weten, kijk dan op de
www.pkn-eindhoven.nl en klik op 25 mei in de agenda.
Met Connect naar museum en theater
Connect, het netwerk 20-50 in Eindhoven-Zuid gaat op
zondag 25 mei naar het Museum Catharijneconvent in
Utrecht, naar de tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel. Grote verhalen in het dagelijks leven’
Men vertrekt om ongeveer 12.30 uur. Voor meer informatie en opgave: Herma van der Veen, tel. 0619995644 of E: hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl
NB. Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten
plaats in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 te Eindhoven. Voor actuele informatie, kijk op de hierboven genoemde sociale media.
Contactpersoon: Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E:
gfjluiten@hetnet.nl.
Advertentie

Gezocht: gezellige klusjesman.
Wij, medewerkers Lunet zorg, Woonbegeleidingscentrum Vlinderbuurt, bieden zorg aan
zo'n 30 cliënten in en rondom de Vlinderflats.

Advertentie

Vaak krijgen wij een klusvraag van cliënten
waar we moeilijk mee uit de voeten kunnen,
soms vanwege tijdtekort of vanwege onhandigheid. Voorbeelden van klussen zijn: schilderij
ophangen, ikea meubel in elkaar zetten, lamp
verhangen, deurslot repareren/vervangen etc.
Onze vraag: wie kan en wil er, 2 á 3 x per
maand, tegen reisvergoeding en een kopje koffie/thee, wat klusjes klaren voor onze cliënten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Gerard Verbrugge of Sigrid Mol via nummer 040-2810748
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Opa’s en oma’s: een wereld in onze handen
Door Wim van de Wiel

toekomst vol mogelijkheden. Schatten waar we
verantwoordelijk voor zijn, die we in beheer hebben om ze te laten uitgroeien.
Zo mogen wij op onze eigen plek ‘Schepper van
leven’ zijn en daarbij vol vertrouwen zingen: “He’s
got the whole world in his hand!”

Als ouders, als vader en moeder hebben wij
de afgelopen twee jaar heel wat mogen beleven. Kleinkinderen werden geboren en wij
mochten vol trots de naam opa of oma dragen.
De eerste tijd was het luisteren naar de gevoelens
en verwachtingen van de toekomstige ouders.
Daarna intens genieten van de eerste voorzichtige
lach of van het brabbelen van een klank die lijkt op
“papa” of “mama”.
Bij jonge ouders komen vragen op over de toekomst van hun kinderen, ze maken keuzes en nemen zo de verantwoordelijkheid voor de lieve
schatten die aan hun zijn toevertrouwd. We horen
dezelfde vragen die ook wij stelden toen wij jong
waren. Zij lopen tegen soortgelijke problemen aan
als toen wij onze eigen kinderen mochten verwelkomen, opvoeden en ondersteunen.
Maar toch heb ik het idee dat wij nu met iets andere ogen en gevoelens kijken naar hun problemen
in de huidige tijd. Zijn wij nu evenwichtiger of
meer relativerend dan wij vroeger waren, toen wij
onze kinderen kregen? Zijn wij als opa of oma
minder gevoelig voor de invloeden van buiten?
Ik weet ’t niet. Soms ben ik blij dat ik nu niet verantwoordelijk ben en dat niet ik, maar onze kinderen beslissingen mogen nemen. Blij dat ik even
alleen maar spiegel mag zijn en slechts in alle rust
vragen mag stellen.
Tijdens het mijmeren over de plaats en rol van
jonge ouders èn van opa’s en oma’s, herinner ik
mij woorden van Kahlil Gibran:
“Je kinderen zijn je kinderen niet.
Je brengt hen ter wereld, maar jij bent niet hun
oorsprong.
En hoewel zij bij jou zijn, behoren ze je niet toe.
Je mag hun je liefde geven, maar niet je gedachten, want zij hebben hun eigen gedachten.
Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun
ziel, want hun ziel woont in het huis van morgen.
Jullie zijn de boog waarmee jullie kinderen als pijlen het leven in worden geschoten.
De Boogschutter ziet het doel op het pad van het
oneindige en spant jou met Zijn kracht, opdat Zijn
pijlen snel en ver vliegen.
Laat het spannen door de hand van de Boogschutter jou een vreugde zijn, want zoals Hij de pijl liefheeft om zijn vlucht, zo heeft Hij ook de boog lief
om zijn standvastigheid.”
Wij allen, jonge ouders, opa’s en oma’s hebben
schatten in handen. Ons is als mens veel, zo niet
alles gegeven en toevertrouwd: kinderen en een

Beeldje genaamd ‘Jeugd-vreugde’.

Foto: gemaakt door Wim van de Wiel op de Floriade 1992.

Een schitterende witte was verkrijgt men door een
linnenzak met eierschalen in het waswater mee te
koken
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bereidheid om verdachte situaties te melden en
actief deel te nemen om de wijk veiliger te maken ?

Wilt u meehelpen aan een veiligere
buurt ?

Info van uw buurtbrigadier John van Hoppe
Doen we het goed ?
Het eerste kwartaal van 2014 is alweer ruimschoots gepasseerd. De meivakantie zit er voor de
meesten weer op. Een mooi moment om eens terug te kijken op de eerste globale cijfers en deze af
te zetten tegen de cijfers van vorig jaar in dezelfde
periode. Daarbij vallen meteen enkele zaken op
wat betreft woninginbraken en diefstallen van / uit
auto's.

Diefstal van en uit personenauto's
Over geheel Tongelre is de eerste maanden een
groei te zien van het aantal autodiefstallen en inbraken in auto's. In de wijken Koudenhoven, de
Karpen en 't Hofke is een daling te zien van het
aantal auto-inbraken.

Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk dan kunt u altijd
contact opnemen met de wijkcoördinator van de
gemeente ( Marloes Groot ) of de wijkagent om de
mogelijkheden hiertoe te bespreken. U kunt ons
natuurlijk ook benaderen als u wilt reageren op dit
artikel of andere zaken wilt bespreken.

Spreekuur / contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag van de maand is er spreekuur in 't Oude Raadhuis tussen 10.00 - 11.00 uur. Daarnaast kunt u
mij altijd bereiken via het telefoonnummer
0900-8844 of via e-mail:
john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl.
U kunt mij ook ‘volgen’ en bereiken via twitter
@brigadierhofke .
Natuurlijk kunt u via deze manieren ook reageren
op dit artikel.

Inbraak woning:
In de wijk de Karpen en Koudenhoven hebben we
de eerste maanden een duidelijke afname van het
aantal woninginbraken bereikt. In de wijk de Karpen is de eerste maanden een daling bereikt van
83 %. Ook Koudenhoven kent een stevige daling
van 25 %. Helaas is deze daling niet zichtbaar in 't
Hofke en is hier sprake van een licht stijgende lijn.
Over heel Tongelre is er sprake van een lichte
groei van het aantal woninginbraken. Uit de cijfers
van de wijken Koudenhoven en de Karpen mag
worden geconcludeerd dat juist de initiatieven van
bewoners en het delen van informatie uit de wijk
en een verbeterde samenwerking met de wijkagent zijn vruchten afwerpt. Begin april is in de
wijk Koudenhoven de eerste bijeenkomst voor de
opzet van buurtpreventie geweest. Met een opkomst van ongeveer 30 bewoners mag deze avond
als zeer geslaagd worden bestempeld en wanneer
deze inzet zich straks op straat laat zien ben ik er
van overtuigd dat de woninginbraken nog verder
zullen afnemen. Helaas moet ik vaststellen dat het
delen van informatie en de aangiftebereidheid in 't
Hofke beter kan.
Uit de cijfers in zijn totaal blijkt dat het aantal politie contactmomenten in stadsdeel Tongelre gedaald is met 7,6 %. In de wijk 't Hofke is sprake
van een sterke daling van 17,1 %. Uit deze cijfers
zou je mogen concluderen dat de wijk veiliger is
geworden. Uit gesprekken met bewoners valt op
dat de wijkbewoners dit vaak zo niet ervaren. Is er
sprake van een veiligere wijk of van een dalende

IN MEMORIAM
Hans Willems
Op 26 april is Hans overleden na een kortstondige ziekte. Hans was de beste bezorger die we
bij Rond ‘t Hofke ooit hebben gehad. Hij heeft
met veel plezier meer dan 25 jaar uw wijkblad
bezorgd. Wij zullen hem missen en wensen zijn
familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Werkgroep Rond ‘t Hofke

Advertentie

Pedicurepraktijk
Anita Ardon DV/RV
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Jolanda Visser Medisch Pedicure
Adres:
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
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Voor informatie of het
maken van een afspraak kunt u bellen
naar 06-46031078

Wijntip: Vin d'Alsace Riesling of Sancerre. .

Eet smakelijk.
Clasine en Jack
Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Asperges met tartaar van zalm
voor 4 personen
Deze keer een variatie op de klassieker
asperges met zalm.
Een feestelijk gerecht dat je als voor- of
hoofdgerecht kunt serveren.
(Als voorgerecht de hoeveelheden halveren.)
Bereidingstijd +/- 60 minuten

Ingrediënten:



2 kg witte asperges
400 gr VERSE zalmfilet
150 gr gerookte zalm
6 takjes dille
2 theelepels Franse mosterd
200 ml crème fraîche
2 hardgekookte eieren



zout en peper








Babysithoek

Bereiding:











Schil de asperges en laat de schillen in kokend water 20 minuten trekken. Kookwater
zeven, klont roomboter en snuf zout of kippenbouillonblokje toevoegen.
De geschilde asperges 5 minuten koken, gas
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
uitdraaien en in het kookvocht 10-15 minubabysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!
ten nagaren. Laat daarna de asperges uitlekken.
Maak de tartaar en de saus tijdens het koken
Serina Shugufa 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
van de asperges.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lor entz Casimir Lyceum,
Controleer de zalm op graten en pureer deze, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
samen met de gerookte zalm, in de keukenMijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. telefoon: 040machine of staafmixer. Breng op smaak met
2518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en
doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.
peper en zout.
Knip de dille fijn en houdt 4 kleine stukjes
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
achter voor de garnering.
met vrijdag.
Roer de dille door de crème fraîche, samen
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.
met de mosterd.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, telefoon: 8420435 mobiel 06-12033430
Verdeel op de voorverwarmde borden de asZoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot laat in de
avond mag blijven?
perges. Maak 4 platte schijven van de zalmDie heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO)
tartaar en leg op ieder bord een schijf op de
Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil graag op uw kinder en passen. Ik
asperges.
woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186.

Serveer met de dille-mosterdsaus en een half eitje
en garneer de tartaar met een takje dille. Wil je
het extra feestelijk maken garneer dan met imitatie kaviaar-, zalm- of foreleitjes.
Naar wens kan er pasta of krielaardappelen bij geserveerd worden.

Ik ben 15 jaar, en heb al ervaring met kinderen.
Ik zit in 4 VWO 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
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De beste zangers van de
Tongelrese tuinen.
Wat hebben we toch een zangtalent in Tongelre. Van heinde en verre komen ze hier hun
lied ten gehore brengen. Maar welke vogel
zingt nu het mooiste deuntje? Weet U het?
De hele winter lang, nou ja winter, zingt regelmatig het winterkoninkje met zijn schelle maar heldere tonen. Ook het roodborstje
zingt in de winter een zacht melodieus deuntje, wat naar het voorjaar toe steeds harder gaat klinken.
Ja, de merel daar zijn we allemaal
gek op. Mij doet het denken aan
vroeger toen het nog stiller was
op straat en je de merel hoorde
zingen op de schoorsteen of in het
topje van de boom.
Een gevarieerd melodieus lied.
Dat is het nog, alleen de menselijke activiteit komt tegenwoordig
eerder op gang.
Het is onderzocht dat vogels in de
stad harder zingen dan in het buitengebied, om de stadse geluiden
te overstemmen.
De zanglijster is ook een voortreffelijke zanger. Je
herkent deze omdat hij steeds een aantal keren
zijn harde fluittonen herhaalt.

Dorst!
Elk jaar komt vanuit Afrika de zwartkop naar ons
toegevlogen. Dit jaar hoorde ik deze zanger voor
het eerst op 24 maart, niet in het bos, maar in een
conifeer. Die staat aan de achterzijde van
drankenzaak de Bottel aan de Tongelresestraat. Ik
dacht nog: Die vogel zal wel dorst hebben na zo`n
lange reis?
Haha. Nee, waarschijnlijk zaten er in die dicht
begroeide tuin die tussen de huizen ligt, toch even
meer insecten dan elders in het buitengebied op
dat moment.
Het is daar warmer tussen de huizen.
Even bijkomen voor de zwartkop dus.
Zijn zang is hard en helder en heeft een
afwisselend repertoire.

De zwartkop neemt een bad.

Veiligheid is belangrijk
Dan kun je ook nog een vink horen zingen in je
tuin of straat, die zingt steeds hetzelfde deuntje.
Een vinkenslag noemen ze dat ook wel.
Dit zijn eigenlijk wel de beste zangers van de
Tongelrese tuinen. In het buitengebied zijn nog
meer voortreffelijke zangers te horen. Welke
vogels u het mooiste vindt zingen, is aan u. De
zangers zijn allemaal op te zoeken bij
www.vogelbescherming.nl.
Als je een tuin wilt hebben met zangvogels is het
belangrijk dat je genoeg dekking creëert met
heggen, bomen en struiken, het liefst ook waar
bloemen in komen.
En als ze maar dicht genoeg zijn, biedt het
veiligheid en nestgelegenheid.

Plagiaat
Een spreeuw is een imitator en kan heel veel
deuntjes zingen. De meeste zijn gepikt van andere
vogels, maar hij zingt ze met volle overgave.
Eigenlijk pleegt hij plagiaat! 2014 is het jaar van
de spreeuw. Dit omdat het niet zo goed gaat met
de spreeuw in het algemeen.

Tips: Een waterschaal voor de vogeltjes in je tuin
in de zomer, werkt bijna hetzelfde als vetbollen in
de winter.
Vrijdagavond 23 mei is er een vogelwandeling in
het Wasvenbos. Zie www.wasven.nl voor meer
info.
Met groengroet Kees van Grevenbroek
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Stafweekend
Scouting
Doornakkers
In het weekend van 12 en 13 april 2014 werd
er bij Scouting Doornakkers een stafweekend
gehouden. Al onze bijna 40 volwassenen die
iedere zaterdag leiding geven aan onze
jeugdleden gingen dit weekend zelf op pad.
We startten met het fietsen naar onze blokhut in Asten.

heerlijke Mexicaanse maaltijd, een
samenwerkingsopdracht met Marshmellows en
daarna gingen we in de blokhut laserschieten. De
glinsterende tasjes werden snel gevonden!
Na dit spannende spel was er inmiddels een lekker
kampvuurtje gemaakt. We praatten nog wat na en
daarna zochten we onze slaapzak op.
De volgende dag, na het ontbijt, was er een
creatieve opdracht. Er werden zelfs dasringen
gemaakt! En met een mooi resultaat. De andere
groep deed ook een creatieve opdracht, maar dan
meer in toneelvorm. ‘De vloer op’, was de
bedoeling.
Wij hebben er met elkaar een leuk weekend van
gemaakt! Ook als volwassen begeleider
heb je als vrijwilliger een hele gezellige
tijd. Heb je op zaterdag ook wel zin en
tijd om met de leiding en jeugdleden een
superdag te maken, kom dan gerust
eens kijken aan de Urkhovenseweg 27!
We zijn altijd op zoek naar enthousiaste
stafleden bij Scouting Doornakkers!

‘Selfie’ tijdens de fietstocht naar Asten.

Op de route naar Asten hadden we allerlei posten
zoals eieren gooien en een route met skilatten
(zonder dat het sneeuwde). De samenwerking was
goed! Aangekomen in Asten hadden we een

Resultaten van de creatieve opdracht.

Volg Scouting Doornakkers ook
op Facebook en Twitter
Download nu de Scouting App
(iPhone of Android) in de App
store en volg Scouting Doornakkers overal!

Laserschieten in de blokhut.
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‘Eigen school en plein!’
Een eigen school, een plek onder de zon.
En altijd iemand in de buurt waarmee ik spelen
kon!

Beste wijkbewoners,

-

schilderijen gemaakt voor in de school

-

het schoolplein beschilderd

Afgelopen vier weken heeft basisschool ’t Karregat
het thema ‘Eigen school en plein’ gehad.
Tijdens dit thema hebben we van alles gedaan om
de school en vooral het plein op te vrolijken.
We hebben:
̵
schooltuintjes gemaakt in autobanden
- een houten bank beschilderd
- windscherm opgespoten met graffiti

- speeltoestellen ontworpen met klei en
doosjes

En het eindresultaat mag er zijn! We hebben ineens een gezellig en kleurrijk schoolplein.
Super bedankt aan alle ouders die materiaal hebben verzameld en hebben geholpen!
- stoeptegels versierd met mozaïek
- gefiguurzaagd
- posters geschilderd voor op de ramen

Groetjes,
Alle klassen van basisschool ‘t Karregat
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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

Sarcopenie en
krachttraining.
Met het ouder worden treden er belangrijke
veranderingen op in ons skelet, de spieren,
het bot en de gewrichten. Waar bij jong volwassenen de spiermassa gemiddeld 50% van
het lichaamsgewicht is, daalt dit bij 70 tot 80
jarigen tot 25%. Dit verlies aan spiermassa
wordt sarcopenie genoemd en is sterk gerelateerd aan het verlies van spierkracht en
spierfunctie.
Bij het ouder worden neemt de zenuwgeleiding
naar de spieren af in snelheid, wat leidt tot verminderde stabiliteit en coördinatie. Ook vindt er
afbraak van vooral snelle spiervezels plaats, waardoor de kracht van spieren om samen te trekken
afneemt. Dit zorgt voor een afname van spierkracht. Het geheel kan leiden tot een verhoogde
kans op valpartijen. Bij bijvoorbeeld een botbreuk
door een val neemt de fysieke activiteit nóg verder
af, waardoor het verlies van spiermassa en spierkracht sneller verloopt.

Onze spieren nemen zo’n 80% van het totaal aan
glucose (bloedsuikers) op uit ons bloed. Minder
spiermassa geeft hierdoor problemen voor het lichaam om suikers te verwerken. Sarcopenie verhoogt daardoor de kans op het ontwikkelen van
ziektebeelden als diabetes type 2 en obesitas.
Effecten van krachttraining en conditietraining.
Krachttraining bevordert de krachttoename en verhoogt de spierkracht, zowel met specifieke krachttoestellen als met vrije gewichten. De training
hoeft niet intens of vermoeiend te zijn, tenzij er
specifieke doelen worden nagestreefd. Krachttraining zorgt ervoor dat de spieren efficiënt werken
en dat ze aanzienlijke belasting aankunnen. Deze
krachttoename is merkbaar tijdens dagelijkse activiteiten, die door regelmatig te trainen minder
moeite kosten. Bijkomend voordeel van krachttraining is het effect op de mineraaldichtheid van bot.
Training stimuleert indirect de aanmaak van botweefsel en hierdoor worden botten sterker.
Wetenschappelijk is aangetoond dat krachttraining
net zo effectief is als cardiovasculaire training,
waar het gaat om het verlagen van het risico op
hart- en vaatziekten, diabetes en andere chronische ziekten.
Cardiovasculaire training
traint vooral de capaciteit
en efficiëntie van hart en
vaten en verbetert de
werking van het hart-long
mechanisme (het cardiorespiratoire systeem).
Wij adviseren voor het
beste resultaat voor uw
fitheid en gezondheid een
combinatie te maken van
krachttraining en cardiovasculaire training.

Onze fitnessruimte.
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AFSCHUBBEN
BEDSTEE
CONTRA
DEELFASE
DOORZAGING
ERDOOR
FICHE
GESCHETTER
GESPRIEM
GEVOELLOOS
HACHEE
HAVIKJE
HERBARIUM
HOEFMES

KARAFJE
KAUWEN
KNIEPLAAT
KOERSAUTO
MIDVOOR
MOEDE
NATTIG
NOVELLE
NUMERIEK
OPENHEID
OPREDDEREN
OVEREEN
REISPET
RUGBYBAL

SNARENSPEL
START
STEENBREUK
STERLING
TAMTAM
TENNISCLUB
THEEMS
TOSTI
TURFSTOF
VEEAUTO
VEHIKEL
VLEESAFVAL
VOORSCHANS
ZUURACHTIG

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

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Anky van Grunsven’

en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 2014 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:.

Riet Lesterhuis
Graviuspad 3
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke.
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