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Iedereen, ook onze werkgroep, kijkt vol verlangen uit naar de
vakantie. Wij moeten nog even volhouden en dan kunnen we
er heerlijk van gaan genieten, want in juli komt er geen wijkblad uit. Of je een verre reis gaat maken of dicht bij huis blijft,
dat doet er niet toe. Even uit de dagelijkse sleur, andere dingen doen, vreemde mensen ontmoeten, van strand en zee genieten, heel sportief bezig zijn of lekker niksen, het kan en mag allemaal. En na hard werken, hebben we het allemaal verdiend. Wie het
zeer zeker extra verdiend hebben zijn onze bezorgers. In april, bij de
inzamelingsactie, hebben zij weer geweldig hun best gedaan, uit het resultaat blijkt dat ze ook dit jaar weer onvermoeibaar waren. De voorlopige opbrengst bedraagt € 6431,26. Wij zijn hen bijzonder dankbaar
voor hun inzet!
En natuurlijk mogen we bij dit alles u, onze lezer, niet vergeten. U hebt
ons ook dit jaar niet teleurgesteld. U weet dat uw financiële bijdrage
voor ons wijkblad onmisbaar is want dankzij die steun kan ons blad
voortbestaan. Na de vakantie gaan wij dan ook weer vol goede moed
verder, want we kunnen er weer een jaar tegen!
In januari 2015 beginnen we aan onze 51e jaargang. Het jubileumjaar zit
er dan op. Heeft u ook genoten van het jubileumconcert op zondag 25
mei? Wat hebben we geboft met het weer en wat was het druk en gezellig. De stemming zat er goed in. Het Eindhovens Muziekcollectief en het
Projectkoor Werk in Uitvoering hebben er door hun enthousiasme een
fantastisch jubileumconcert van gemaakt en ons publiek een vrolijke
muzikale middag bezorgd.
Het is u natuurlijk al opgevallen dat er, ook in het kader van ons jubileum, rond ’t Hofke grote foto’s van verdwenen gebouwen zijn geplaatst.
Als u die bekijkt komen ongetwijfeld weer oude herinneringen boven en
komt het Tongelre van vroeger weer even tot leven.

Plaatsen van de fotoborden bij de Merckthoeve.

Kopij moet altijd voorzien zijn van naam en
adres van de afzender, liefst per e-mail, maar
geschreven of getypt mag ook, eventueel met
foto’s of logo’s. Inleveren bij ‘t redactieadres,
‘t Oude Raadhuis, t.a.v. wijkblad Rond ‘t Hofke,
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of bij een van
de redactieleden.
E-mailadres:
Rondhethofke@gmail.com
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.

Foto voorpagina:
Foto van het bord bij de spoorwegovergang
Tongelresestraat/Hofstraat, met daarop de Peperbus, het voormalige spoorwachtershuisje,
dat vroeger op deze locatie stond.
Foto gemaakt door J.N. Teijken.

Bij onze jubileumviering zijn we de jeugd natuurlijk niet vergeten!
14 September 2014 geeft Arno Huibers een voorstelling voor boerderij ’t Hofke 13. Deze voorstelling: “De reizende clownswagen” is
geschikt voor jong en oud. Aanvangstijd 14.30 uur. De toegang is gratis. In ons augustusnummer worden meer details vermeld en op de site
van Arno Huibers (www.arnohuibers.nl) vindt u meer informatie over
deze fantastische artiest. Wij raden u aan 14 september nu al in uw
agenda te noteren.
Tot slot wensen wij u allen een fijne vakantie toe!
Tot in augustus.

Algemeen alarmnummer .............................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Politiebureau Algemeen geen spoed ............
‘t Oude Raadhuis …………………………………….
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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.

HET LEVEN LEERT JE

als je in het buitenland bent is een gecontroleerde
chaos vaak de norm.

Wat leuk dat ik net in mijn 50ste levensjaar een
stukje mag schijven. Ik, Caroline van der Meulen
eigenaresse van de Merckthoeve in Tongelre.

Tijdens de wereldreis in Peru bij het Titikakameer .

Met mijn 9 broers en zussen in Frankrijk.

Als één na jongste geboren in een gezin van 10
kinderen. Vijf jongens en vijf meisjes waarvan twee
tweelingen. Mijn tweelingzus en ik zijn op “de
Wal” (Hartje Centrum Eindhoven) geboren. Na acht
kinderen waren alle namen van opa’s en oma’s
vergeven dus moesten mijn ouders andere namen
bedenken. Onze namen zijn afkomstig van de toen
Radio piratenzenders Radio Caroline en Radio Veronica. Radio Caroline was de eerste zee-zender voor
de Britse kust, die tussen 1964 en 1990 uitzond
vanaf verschillende schepen op de Noordzee.

Je leert omgaan met andere culturen en gebruiken
en dit kan niet anders dan door je flexibel op te
stellen. Het voordeel is dat je bij thuiskomst niet
meer snel van je à propos zult zijn wanneer de
trein een keer vertraging heeft of wanneer het je
anderszins even tegen zit.
Nu geniet ik in de zomer enorm van mijn Berlingo
waar we (mijn vriend Robert en ik) een slaapconstructie in bedacht hebben en waar we dan een
tent achter plaatsen. Wij vinden het heerlijk om in
het buitenland de supermarkt te bezoeken,
de lokale lekkernijen te vinden en alles lekker zelf
klaar te maken.

Een maand na mijn geboorte verhuisden we naar
de flat op de Boschdijk waar mijn vader het autobedrijf Janus van der Meulen vestigde. Op de
Boschdijk in de flat heb ik 10 jaar van mijn leven
boven de zaak gewoond. Natuurlijk altijd zoete inval van mensen in de flat. Als je een grote familie
hebt krijg je altijd veel mensen over de vloer. Hier
raakte ik gewend aan grote groepen!
GELUK KENT TWEE INGREDIENTEN
EEN MOOIE PLEK EN EEN VRIEND DIE JE
ERMEE NAAR TOE NEEMT
Eén van de mooiste momenten in mijn leven is
mijn wereldreis geweest. In 1998 en 1999 ben ik
een jaar weggeweest met mijn tweelingzus en heb
een hoop van de wereld gezien. Begonnen in ZuidAmerika, Nieuw Zeeland, Australië en Azië. Veel
mensen ontmoet, taalbarrières, onbegrijpelijke culturen. Dit maakt je rijper, weerbaarder en je creëert flexibiliteit. Omdat Nederland één van de
meest georganiseerde landen in de wereld is, en

Kamperen met de Berlingo

ZONDER TEGENSLAG BESTAAT ER GEEN
OVERWINNING
Wij zijn groot gebracht met sporten. Nu merk ik
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dat het zeer belangrijk is voor je conditie en je
ontspanning. Samen met het hele gezin hadden
wij ons eigen hockey elftal met vader in de goal.
Dit was één keer per jaar op het familie toernooi
bij Hockeyclub Oranje-Zwart. Mooie momenten
natuurlijk. We waren allen zeer fanatiek wat wel
eens enige ophef gaf. Toen iedereen zelfstandig
woonde gingen we na onze hockeywedstrijd op
zondagavond eten bij onze ouders, dan zagen we
elkaar weer om even bij te kletsen. We komen uit
een zeer hechte familie en zien elkaar regelmatig
op alle feesten van zussen en broers en ook de
nichten en neven vieren graag de verjaardagen
samen met ooms en tantes. Mijn familie en vrienden zijn erg belangrijk voor me.

Tuintip van juni: Gazonzorg
Door Jeroen Soontiëns
Omdat het gazon niet alleen in het voorjaar aandacht
vraagt maar ook in de rest van het groeiseizoen vindt u
hieronder tips voor een optimale verzorging.

WERK OM KLAAR TE ZIJN
NIET OM AAN DE GANG TE BLIJVEN
In september 2000 heb ik met mijn broer Frank
de Merckthoeve overgenomen. De Merckthoeve is
een prachtig pand midden in Tongelre uit 1744.
Het Looiershuisje dateert uit 1610. Tongelre is
een dorp op zich, mensen moeten je eerst een
beetje leren kennen. Dat kennen is nu goed gelukt. Het is heel fijn om te zien dat meerdere
mensen uit Tongelre nu ook regelmatig bij ons
een feest geven. Ik heb een band opgebouwd in
de buurt die goed is. Natuurlijk ben ik heel blij
met al mijn buren die gelukkig flexibel zijn en één
iemand in het bijzonder, mijn achterbuurman
Theo. In 2004 zijn we gestopt met het a la carte
restaurant en hebben ons gespecialiseerd in feesten, partijen, diners en zakelijke bijeenkomsten,
vanaf 15 personen. We zijn zeven dagen in de
week geopend (op aanvraag).

Wendy en Caroline van de Merckthoeve

Nu ruim drie jaar run ik de Merckthoeve zelfstandig, met Wendy als mijn rechterhand. De toekomst van de Merckthoeve: naast feesten en partijen houden we ons ook bezig met condoleances.
Dit omdat iedereen meer wensen heeft om op zijn
eigen manier het afscheid te willen regelen. Niets
is ons te moeilijk of te veel. Bent u nieuwsgierig
geworden kijk dan op www.merckthoeve.nl.
Loop gerust een keertje binnen!
De volgende Wisselpen gaat naar John van
Soerland.

Tip 1: Voeding
Houd er rekening mee dat het gazon op tijd bemest
wordt. Als u in maart of april een gazonmest heeft gestrooid dan is deze juni of juli uitgewerkt. Een tweede
bemesting is dan noodzakelijk.
Tip 2: Maaien
Vaak wordt het gazon te kort afgemaaid. Dit heeft tot
gevolg dat het gras makkelijker verbrandt of verdroogt.
Stel uw maaier daarom in op 4 cm hoogte. Bij warm weer
mag het zelfs nog langer blijven. Een scherpe grasmaaier
zorgt bovendien voor een mooier maaibeeld.
Tip 3: Gazoninsecten
In de zomermaanden kan er schade door gazoninsecten
ontstaan. De schade ontstaat door insectenlarven die de
wortels van het gras aanvreten. U kunt de schade herkennen als plekken in het gazon waarbij het gras slecht
groeit, er geel uitziet en vaak niet meer vastgegroeid zit.
Vogels zoeken op deze plekken naar deze insectenlarven.
U kunt de schade door gazoninsecten tegengaan door het
toepassen van nematoden (aaltjes) of door het gebruik
van een verdrijvend middel (Pireco). Het beste kunt u
preventief het gazon behandelen als u al eerder last van
gazoninsecten heeft gehad.
Tip 4: Beregenen
Een bestaand gazon moet beregend worden bij droog of
warm weer. Dit kan het beste ’s ochtends vroeg of in de
avond. Er gaat dan minder water verloren door verdamping. Met de hand is het lastig om voldoende water te
geven dus u gebruikt het beste een zwenksproeier of een
beregeningsinstallatie. Het is voldoende om tweemaal per
week water te geven, alleen bij zeer warm weer dagelijks.
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te wouw. Aanvankelijk dacht ik dat het om een
rode wouw ging, maar bij nader onderzoek thuis,
bleek het toch de zwarte. Soms wel handig dat
internet.
Door Kees van Grevenbroek

Opmerkelijke bijzonderheden
Soms zijn er momenten van je natuurbeleving die
je met anderen wil delen. Zo kunnen zij daar ook
weer van leren en hun schat aan natuurervaringen weer vergroten.
23 Mei liepen we in het Wasvengebied met een
groep vogelliefhebbers een vogelwandeling, om te
luisteren en te kijken naar de verschillende soorten vogels. Het is mooi om te zien hoe de deelnemers goed kijken naar het gedrag van een reiger
in de aanval op vis. Of naar het wel en wee van
de jonge meerkoetjes. Of hoe een grote bonte
specht, hangend tegen een tak, zijn verenpak aan
het poetsen is. Net van te voren heeft hij nog een
avondbad genomen, lekker fris gewassen voor het
slapen gaan zullen we maar zeggen.

Een roofvogel die je niet zo vaak ziet in onze omgeving. Hij valt op door zijn gevorkte staart. Hij
was duidelijk aan het jagen boven het Wasvengebied. Maandag kwam er een melding dat de wouw
gespot was in het Eckartse bos. Wie weet zien we
deze roofvogel nog wel vaker in het Tongelrese
buitengebied.
Het is komende maanden ook weer tijd om verschillende vlinders te spotten in onze tuinen of
tijdens wandelingen in het Tongelrese. Dus houd
je omgeving in de gaten en kijk ook eens uit naar
iets bijzonders in de natuur. Fijne vakantie!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Vele prijzen voor de jeugd van het
St. Martinusgilde, Tongelre.

Grote bonte specht

Luisteren naar vogels is ook een kunst. De merel
kennen we bijna allemaal. Als het een zwartkop of
een heggenmus is, wordt het herkennen van het
gezang al wat moeilijker.

Op zondag 18 mei vond de
jeugdgildedag bij het gilde
Sint Agatha Heeze plaats. Het
was een sportieve, spannende
wedstrijd en de tamboers en vendeliers van het St.
Martinusgilde kwamen als winnaars met een schild
naar huis.
Een 1ste prijs voor groep jeugdtrommen bestaande
uit 3 personen. Een 1ste plaats voor vendelier Stan
van den Dungen. Een 1ste plaats voor de tamboers
Bart van den Dungen en Mike Hilt en een gedeelde
1ste plaats wat na loting de 2de werd voor tamboer
Milan Hilt.
Onder het motto "de jeugd heeft de toekomst" werd
de dag om 18.00 uur afgesloten.

Oefening baart kunst.
Aan het einde van de wandeling werden we verrast door een zeldzame vogel, namelijk een zwar-

Pedicurepraktijk
Adres:
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindho-

Anita Ardon DV/RV
Ellen de Ruiter Medisch Pedicure
Jolanda Visser Medisch Pedicure

Voor informatie of het
maken van een afspraak
kunt u bellen naar
06-46031078
Zwarte wouw
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Voor zaken voor de wijken Geestenberg, Muschberg en Urkhoven kunt u contact opnemen met
Raymond Vermeer via e-mail:
raymond.vermeer@brabant-zo.politie.nl
U kunt ons beiden ook volgen via twitter:
@bigadierEHVgmu (Raymond Vermeer)
@brigadierhofke (John van Hoppe)

Info van uw wijkagenten
John van Hoppe en Raymond Vermeer

Natuurlijk kunt u ook op deze manieren ook reageren op dit artikel.

Wijkagent Raymond Vermeer
(foto rechts)
Uw wijkagent John van Hoppe benaderde mij met
de vraag om ook een bijdrage te leveren aan deze
rubriek en mijzelf voor te stellen. In ieder geval
leuk dat ik wat mag schrijven in het bekende wijkblad “Rond 't Hofke”.
Even voorstellen:
Ik ben alweer ruim 7 jaar wijkagent in de wijken
Geestenberg/Muschberg en Urkhoven. In 2002
ben ik vanuit de politie Maastricht naar deze regio
gekomen waar ook mijn roots liggen.

Oproep i.v.m trillingen veroorzaakt door het spoor.
Misschien denkt men wel, een mens moet wat te
zeuren hebben, maar toch. Wij hebben na het
plaatsen van de raildempers en geluidsschermen
overlast in huis gekregen van trillingen en een
dreunend geluid.

In Eindhoven heeft men mij meteen in Tongelre
geplaatst waar ik inmiddels al aardig ingeburgerd
ben en redelijk wat kennis heb van alle zaken die
er spelen, zeker in mijn eigen wijk.
Ook in het gebied 't Hofke ben ik redelijk goed bekend met zaken die er spelen en dan vooral door
de samenwerking met diverse partners en jullie
wijkagent John van Hoppe. Bij afwezigheid nemen
wij zaken van elkaar waar. U zult mij af en toe
met de politie-bike zien fietsen door de wijk.
Mijn hobby's zijn sport, de tuinvijver en motorrijden. Ik ben vrijwilliger bij de "Poelenwerkgroep
Eindhoven" die ook in Tongelre tellingen doet van
amfibieën en reptielen.
Door samenwerking met het Buurtpreventieteam
Geestenberg/Muschberg was ik nauw verbonden
met de Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief was het infoblad voor de Geestenberg/Muschberg. Door opheffing van deze Nieuwsbrief zullen John en ik onze
bijdrage voortaan gezamenlijk plaatsen in het
wijkblad Rond 't Hofke.
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 ons altijd bereiken via telefoonnummer 09008844.
Voor zaken voor de wijken 't Hofke/Koudenhoven,
Wasven en de Karpen kunt u contact opnemen
met John van Hoppe via e-mail:
john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl

Goederentreinen met hun zware locomotieven zijn
de grootste boosdoeners. Voorheen kwamen trillingen sporadisch voor. Bij het melden van de
klacht bij ProRail werd ik verwezen naar de gemeente, die mij, na de melding aldaar, terug verwees naar ProRail, omdat de grond en de schermen eigendom zijn van ProRail.
Wanneer mensen dezelfde klachten ondervinden
en eventueel gezamenlijk een klacht in willen dienen neem dan even contact op met:
F. Jansen.
Merckthoef 7
Tel. 040 2810918
E mail f.jansen@on.nl
We kunnen dan in overleg misschien iets gezamenlijk ondernemen.
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

.

Info met betrekking tot Kerkberichten:
Overzicht diensten:
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat , 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
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.

TONGELRE, HALFWEG TUSSEN
VALKENSWAARD EN HANDEL
Door Wim van de Wiel

Uitvaart:
8 mei Janus Pruimboom 78 jaar
31 mei Carla Fredrik-Bodeutsch 80 jaar
Gedoopt:
1 juni Jayden Baerts
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:
040-2811324
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:
040-2110467 (Parochiecentrum St.Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl

Op tocht gaan, op weg gaan, onderweg zijn. In de geschiedenis en ook in onze dagen zien we individuele
personen of bevolkingsgroepen, jongeren en ouderen
op weg zijn met een bepaald ideaal of doel voor ogen.

Gerard van Maasakkers zingt: “Op 'n junizaterdag
volgen ze de moedervlag, ieder jaar van Valkenswaard naar Handel”.
In het weekeinde van 21 en 22 juni ligt Tongelre bijna halfweg. Om 6.00 uur zijn de bedevaartgangers
vanuit Valkenswaard vertrokken en komen rond 9.00
uur Tongelre binnen. Om de overwegen te mijden
volgen vanaf het Villapark de huifkarren, getrokken
door Brabantse trekpaarden, een route via de Berenkuil. Op de Wolvendijk wordt het voetvolk weer verenigd met de huifkarren en zetten zij samen hun tocht
voort richting Nuenen.

Vaak hebben zij zich verzameld rondom één of enkele inspirerende personen. Ik denk aan de zoutmars in
1930 onder leiding van Gandhi. Er trekt een 2 kilometer lange stoet van 50.000 verschoppelingen door
India naar de kust nabij Dandi om geweldloos te
vechten voor de onafhankelijkheid met “burgerlijke
ongehoorzaamheid” als wapen.
En voor mijn ogen zie ik de beelden van 170.000
zwarte en 30.000 blanke Amerikanen, die in augustus
1963 samen met Maarten Luther King optrekken naar
Washington. “We shall overcome, one day”. Zij marWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 10

cheren voor gelijkberechtiging van blank en zwart.
Bij mij en misschien ook bij u, gaan weer de rillingen
door mijn lijf bij het horen van King’s hoopvolle
woorden: “I have a dream”.
Zo’n 3000 jaar geleden trok het Bijbelse Joodse volk
onder leiding van Mozes en Aäron door de woestijn
naar het ’t beloofde land.

moederfiguur. Toch denk ik dat “het onderweg-zijn”
minstens zo belangrijk is als het einddoel. Je houdt
elkaars hand vast en al wandelend wissel je met elkaar van gedachten. Je praat over ’t doel waarvoor je
samen onderweg bent en zo verstevig je de band. Dat
je daarbij nog extra trainingskilometers pakt voor de
Vierdaagse is natuurlijk mooi meegenomen.

Al deze personen zijn gewone mensen die net als u en
ik in het leven staan en onderweg zijn. Zij houden
elkaars hand vast, gegrepen door een ideaal voor een
betere wereld, waarin gelijkheid, vrijheid en vrede is
voor iedereen zonder onderscheid.
Zonder twijfel, ook u neemt deel aan zo’n tocht of
bent u met anderen onderweg met een doel of ideaal:
al enkele jaren zien we familieleden, vrienden, kennissen en zelfs van kanker herstellende mensen enthousiast de Alpe d’Huez opfietsen, gesteund door
honderden sponsors. Hierbij denk ik ook aan de sponsortochten voor ALS, dementie, of voor de Cliniclowns. Nog dichterbij misschien: het verzamelen
van middelen voor ’n sportclub of ter ondersteuning
van de scouting of een sponsorloop voor een of ander
project. Idealen en doelen brengen individuen samen
en deze personen stimuleren elkaar.
Zo zijn ook de bedevaartgangers onderweg: hun doel
is het halen van de eindstreep in Handel en de thuiskomst in Valkenswaard. Tuurlijk, ze gaan naar Maria,
voor velen van ons een herkenbare en bereikbare

Tijdens ons gehele leven gaan we op tocht of zijn we
onderweg. Ons leven is een voortdurend proces.
Wanneer ikzelf “halfweg” een tocht ben, denk ik
soms aan het lied “Salve Regina” van Gerard van
Maasakkers: “Gaan ze voor Maria of voor Bavaria, of
voor allebei?”
En kippenvel krijg ik bij het horen van de klokken
van onze Martinuskerk, als op zondagmiddag rond
17.00 uur de bedevaartstoet ’t Hofke weer passeert.
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ONTMOETINGSKERKGEMEE
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
NTE
Meerkollaan 3, Eindhoven.
www.pkn-eindhoven.nl/ontmoetingskerk
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven

Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk
zondag 22 juni: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide
zondag 29 juni: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide
zondag 6 juli:
10.00 uur dominee Petra Speelman
zondag 13, 20 en 27 juli: Ontmoetingskerk gesloten
10.00 uur kerkdienst in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4.

Ontmoetingskerk

Tijdens alle diensten is er een kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e zondag van de maand is er voor tieners een aparte jeugdkerk.
Nieuwe eetgroep jongeren 20 tot 35 jaar
Een eetgroep van jongeren tussen de 20 en 35 jaar van 18.30 tot 21.30 uur, één keer per maand op maandagavond. Samen eten en een thema bespreken dat iedereen aanspreekt. De eerst volgende bijeenkomst is 30 juni. Heb je interesse en wil je meer weten, neem dan contact op met Herma van der Veen, tel. 06-19995644 of
E: hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl
Connect organiseert activiteiten met en voor 20-50 jarigen
Connect, het netwerk 20-50 in Eindhoven-Zuid organiseert activiteiten voor de leeftijdsgroep 20 tot 50 jaar.
Samen eten, een film bekijken of naar een museum. Praten over levensvragen of andere dingen die je bezig
houden. Ervaringen uitwisselen met andere ouders over de (geloofs)opvoeding van je kinderen of tieners.
Wil(t) u/jij meer weten, neem contact op met: Herma van der Veen, tel. 06-19995644 of E: hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl
Verwenavond voor ruim 100 vrijwilligers op 23 mei j.l.
De Ontmoetingskerkgemeente werkt met veel vrijwilligers, alleen de dominee is een betaalde kracht. Het
kerkbestuur nodigde alle vrijwilligers uit en schreef:
“U bent één van die 120 kanjers die actief bezig zijn
voor de Ontmoetingskerkgemeente. Zoveel inzet, dat is
iets om trots op te zijn.” Veel mensen gingen in op de
uitnodiging en het werd een feestelijke verwenavond
met een warm buffet en een optreden van de groep Klezmajeur. Zij brachten Joodse muziek met een verhaal,
soms serieus, maar vaak ook heel vrolijk. Lees het
nieuwsitem op de site met als titel “Feestelijke verwenavond”

Klezmajeur

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
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OP PELGRIMSPAD:
STILTEWANDELING MET MYSTIEKE MOMENTEN IN DE NATUUR
Elke eerste vrijdagmiddag van de maand:
14.00-16.30 uur

14.45-15.45 uur: Stiltewandeling door Groendomein
Wasven; start Beukenlaantje, ’t Hofke.

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid.
Heel snel wordt dan gedacht aan de onzichtbare
(goddelijke) werkelijkheid. De werkelijkheid is echter zowel de zichtbare (geschapen) werkelijkheid als
wel de onzichtbare werkelijkheid. Franciscus vond
juist in de geschapen wereld (in Gods vrije natuur)
God. We hoeven dus niet zover te zoeken als we
doorgaans denken.

15.45-16.30 uur: Nagesprek in kerkwijkcentrum Tongelre.
Data: 2014: 4 juli, 1 aug., 5 sept., 3 okt., 7 nov., 5
dec. 2015: 2 jan., 6 febr., 6 mrt., 3 april, 1 mei, 5 juni.
Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoral theoloog.
Kosten: consumpties.

Plaats: Kerkwijkcentrum Tongelre, ’t Hofke 153,
5641 AK Eindhoven (huis links naast de kerk).
14.00 uur: koffie/thee:
Inleiding: Wat is mystiek.
Lezen van franciscaanse tekst.
Uitleg verloop van de wandeling en meditatie.

Info/opgave:
Ruud Aalders, apraalders@onsneteindhoven.nl
tel 040-2448611
Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl
tel. 0497-572804

SCOUTING DOORNAKKERS
Afgelopen weekend hebben de Verkenners en Gidsen van Scouting
Doornakkers zoals elk jaar meegedaan met de Regionale Scouting Wedstrijden. Bij
deze wedstrijden was er ook een themateam aanwezig om er een knallend festijn van te maken. Dit
ScoDoo ThemaTeam bestaat uit ruim 25 stafleden,
bijna allemaal van Scouting Doornakkers.
Het thema was dit jaar piraten. Kapitein Blackbeard betovert iedereen die hem recht in de ogen
kijkt. Zo was hij er vandoor gegaan met de grote
liefde van Laurens, Tatum. Laurens vecht terug
samen met Smithy, het scheepsmaatje van de kapitein die eigenlijk erg bang is voor Blackbeard. Ze
zoeken hulp bij Tortuna en Fortuna, de twee char-

die Laurens hielp in ruil voor een zeldzaam kompas. Met hulp van alle scouts van de RSW hebben
ze een brouwsel gemaakt dat ervoor zorgde dat
Kapitein Blackbeard werd verslagen en dood ging.
Laurens was dolblij toen zijn grote liefde Tatum
weer bij zinnen kwam en toegaf altijd van hem te
hebben gehouden.
Dit was in het kort het verhaal van de RSW, waar
het hele themateam met plezier aan heeft gewerkt
om dit voor de kinderen op toneel te zetten. Het
hele schouwspel werd voorzien van een leuk muziekje en verschillende spectaculaire dansen.

mante schatzoekers, die ook veel van magie afweten. Zij riepen de geest van Kapitein D. Buik op,

Dan het resultaat: we zijn apetrots op onze Verkenners die 4e werden. Onze gidsen zijn zelfs 1e
geworden! Super goed gedaan! In het pinksterweekend zijn de Gidsen dan ook naar de Landelijke
Scouting Wedstrijden geweest.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

………………HERINNERING……………..
Belangrijk als u een aanvraag wilt doen voor
subsidie voor buurtactiviteiten of speciale
gebeurtenissen voor 2015.

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

Aan de bewoners van ’t Hofke, Muschberg, Geestenberg.
Voorheen vroeg iedereen rechtstreeks bij de gemeente subsidie aan voor zijn eigen clubje. De
bedoeling van de nieuwe regeling is, dat voortaan
iedere aanvrager in de wijk de subsidie-aanvraag
richt aan de wijkvereniging van ’t Hofke.

⌚ 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

⌚ 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.
⌚ Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

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 onder de aanvragers. Voor de
beoordeling van die subsidies hebben wij een
commissie samengesteld die naar eer en geweten
zal verdelen.
De gemeente wil graag eventuele subsidieaanvragen vóór 1 november ontvangen. Wij hebben als commissie ook nog wat beoordelingstijd
nodig, dus wij verzoeken u vriendelijk ervoor zorg
te dragen dat uw subsidie-aanvraag voor 2014
vóór 15 september a.s. gedocumenteerd in ons
bezit is.
De algemene gemeente-voorwaarden blijven gelden. Voor de volledige voorwaarden die wij hanteren, verwijzen wij graag naar de site van ’t Oude
Raadhuis: ouderaadhuis.dse.nl. Of kijk op de site
van de gemeente: eindhoven.nl/producten/
Subsidie-gebiedsgericht-werken-innietactiegebieden.htm
Recentelijk is de Geestenberg/Muschberg verblijd
met de komst van buurtcentrum ORKA, als zelfstandig zusje en onderdeel van Wijkcentrum ’t
Oude Raadhuis.
ORKA bundelt zelf de aanvragen voor hun buurt.

⌚ Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.

Hebt u vragen, stel ze gerust aan de bestuursleden van de wijkvereniging of aan een van de commissieleden, of stuur een maltje naar:
subsidie.raadhuis@gmail.com

Met vriendelijke groet,

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

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

De subsidiecommissie,
namens het bestuur van Wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis
’t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
040-2811737
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ORKA

Vind je het leuk om een potje te DARTEN
Elke 2e en 4e vrijdag van de maand
8 tot 14 jaar
€ 2,50 per keer incl. drankje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kun Tao is een gevechtsleer uit Noord-China
In deze tijd een mooie gelegenheid om lichaam
en geest in een goede conditie te krijgen en te houden !!
Elke dinsdag en donderdag
Van 20:30 uur tot 22:00 uur
Kosten: € 1,50 per keer

•
•

•
•

•
•
•
•
•

EEN

Gezellig met vriendinnen iets leuks doen
Wekelijks andere activiteit zoals:
* High Tea
* Film kijken
* Nagels lakken
* Beauty dagje
Leeftijd: tussen 10-15 jaar
Kosten € 1,00

Gezellig koken voor anderen
11 t/m 15 jaar (per avond 10 koks)
€ 2,50 per keer incl. eten en drinken voor de koks
Lekker uit eten (Gasten) € 5,00
Opgeven als kok of gast kan via:
cook4u.orka@gmail.com

“EIGEN”TIJDS ACTIVITEITENCENTRUM

Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven

040-2827777
info@orkacentrum.nl
www.orkacentrum.nl
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ACTIVITEITENCENTRUM ORKA 1 JAAR!
Afgelopen 8 juni was het dan zover, wij bestonden 1 jaar en dat hebben we met
een uitgebreid programma gevierd. Alle voorbereidingen begonnen op de dag
ervoor met al onze vrijwilligers om te zorgen dat alles op en top was. Onder de
felle zon met een temperatuur van 30 graden was het afzien. Op het einde van de dag was alles
klaar en hadden we alles op z’n plek staan voor 8 juni. Er waren 3 vrijwilligers die overnacht hebben
op het terrein om te zorgen dat alles in de gaten gehouden werd.
8 Juni 2014, de dag van het grote evenement. Alle vrijwilligers waren er weer op tijd om te zorgen
dat alles ingericht werd en klaar stond voor de opening om 13:00 uur. Aangezien de voorspellingen
van het weer, zeer goed waren, hadden we besloten om het programma iets aan te passen en er
een “waterpretplein” bij te maken.
Om 13:00 uur was alles klaar en kon het feestje beginnen, de bar was open, er kon wat gegeten
worden, cupcakes konden versierd worden en vanaf 14:00 uur begonnen de optredens. Het zonnetje scheen aan een strak blauwe hemel. Er was een optreden van Anjoy dansen en Kun Tao een
oosterse gevechtskunst, beide zijn activiteiten die wekelijks plaatsvinden bij Orka. Ook hadden we
twee zangeressen Rebecca en Melissa, winnares Next Top Talent 2013, die er beiden van genoten
zoals ook het publiek. Ook onze wethouder Yasin Torunoglu en meerdere mensen van de gemeente
en vele bezoekers uit de wijk waren aanwezig. Dit is wat Orka zo bijzonder maakt, iedereen is welkom bij ons. Voor de kleinsten was er ook een ballonnen wedstrijd en er werden 100 ballonnen los
gelaten wat een geweldig gezicht gaf en wat de kleinste erg leuk vonden. Ook het “Waterpretplein”
was een groot succes, van klein tot groot genoot van de zwembaden en andere wateractiviteiten.
Ook het bestuur moest het uiteindelijk ontgelden en werd door de juniorcrew gedoopt in de zwembaden.
Graag willen wij iedereen bedanken, die het afgelopen jaar bijgedragen heeft om van Orka een succes te maken en voor de fantastische dag van het 1 jarige bestaan.
Het Bestuur
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

Activiteiten agenda
juni t/m december 2014

Fietsavonddriedaagse
Bevrijdingsmarkt
Meesterbreinquiz
Liederentafel
Speelgoedbeurs
Kerstkienen
Kerstbrunch
Kerstmarkt
Nieuwjaarsreceptie

24-25-26 juni
Zondag 21 sept.
Vrijdag 17 okt.
Zondag 26 okt.
Zondag 23 nov.
Zondag 21 dec.
2e kerstdag 26 dec.
Wordt nog overlegd
Zondag 4 jan 2014

Start 17.00/18.00
11.00-17.00
20.00-23.00
14.00-17.00
13.30-15.30
14.00-17.00
11.30-14.00
-13.00-17.00

Steunpunt
Jeugdschaken
Dansen 50+
Koffie-uurtje
Inloop
Jeugddarten
Kreakids

Vaste activiteiten
Elke maandag
10.00-11.00
Elke dinsdag
19.00-20.00
Elke dinsdag
20.00-23.00
Elke donderdag
10.00-11.30
Elke zondag
13.30-16.30
e
e
Elke 2 en 4 vrijdagavond
20.00-22.30
e
Elke 3 woensdagmiddag
14.00-15.30

Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
--Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
Oude Raadhuis
verplaatst naar ORKA
Oude Raadhuis

Vaste activiteiten door onze huurders:
Hiervoor verwijzen wij u naar onze site e/o publicaties van de zaalhuurders zelf.
Voor activiteiten van ORKA zie svp de afzonderlijke agenda.

Afscheid Hennie Koch
Hennie bedankt!! Op 3 mei heeft Hennie Koch,
voor de meesten gewoon Hennie, afscheid genomen als beheerder van ’t Oude Raadhuis. Dit was
op een, volgens zijn zeggen, heel geslaagde en
gezellige receptie. “Ik zou de receptie zo nog een
keer over willen doen!”, waren zijn woorden. Wij
gaan er maar van uit dat dit op de receptie sloeg
en niet dat hij nog wel zo’n cadeau wilde! Er is
geld ingezameld voor een nieuwe tv, want volgens
Ria, zijn vrouw, kan hij deze wel gebruiken bij zijn
toekomstige inspanningen vanaf de bank. We hopen natuurlijk dat hij in de toekomst nog wat van
zijn handigheidjes laat zien op ’t Oude Raadhuis,
maar dan als vrijwilliger. Zeker is dat we hem als
beheerder, maar ook zijn vrolijkheid en gastvrijheid, zullen missen.

hier zijn speech nog een keer kunnen doen. Uit de
persoonlijke gedichten van Diny (de Bruijn) en Mia
(Smits) bleek nog eens hoe geliefd Hennie is.
Hennie en ook Ria (trouw vrijwilligster van o.a. de
website van ’t Oude Raadhuis) ontzettend bedankt
voor jullie inzet tot nu toe, we hopen dat het een
vervolg krijgt en dat dit voor beide partijen nog
veel positiefs oplevert. Namens Hennie en Ria: iedereen bedankt voor dit mooie afscheid!

Donderdag 15 mei heeft Hennie, tijdens het traditionele koffieuurtje, ook nog afscheid genomen
van veel andere mensen die hij in de afgelopen
jaren heeft leren kennen. Met deze belangstelling
waren Hennie en Ria ook zeer blij. Hennie heeft
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Foto: Laura Koch

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

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81, telefoon: 787 77 80 of
06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium.
Misschien nog wat jong, maar mij kunt u goed vertrouwen.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24, telefoon:
251 82 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.
Ik ben Iris van de Vorle (1996), telefoon: 06-46286116
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maandag tot en met vrijdag.
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, telefoon: 8420435, mobiel 0612033430
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 15 jaar en heb al ervaring met kinderen. Ik zit in klas 4 VWO
van het van Maerlant Lyceum.

AVOND-WANDELVIERDAAGSE 2014
GROOT SUCCES!!!
We liepen met een record aantal deelnemers langs
prachtig uitgezette routes. Het weer hielp uitstekend mee en dankzij de vele vrijwilligers op de
posten en oversteekplaatsen is alles goed, maar
vooral gezellig verlopen.
Al voor zessen gonsde het in ’t Oude Raadhuis van
de opgewonden wandelaars die veel zin hadden
om te starten. Bij terugkomst bleven er nog velen
uitpuffen onder het genot van een drankje.

MD-café
MD-café houdt 24 juni weer de maandelijkse bijeenkomst voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie. Deze middag staat in het teken van
het lotgenotencontact. We zullen dan praten over de
vragen die ons bezig houden zoals: hoe is het als ik
nog minder ga zien, wat kan ik dan nog, wat niet
meer? Wat zijn handige hulpmiddelen? Welke cursussen kan ik nog volgen? Hoe vind ik mijn weg in
het openbaar vervoer? Wij kunnen veel van elkaar
leren!
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske,
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).
Van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30
uur. Informatie: Ada van Dam, tel. 040-2520650.

En dan, op de laatste dag, de intocht. De hele
bonte stoet wandelaars, voorafgegaan door het
Eindhovens muziekcollectief. Je moet meegelopen
hebben om te ervaren hoe dat voelt.
Tot slot bij ’t Oude Raadhuis nog een extra serenade voor alle wandelaars, die druk doende waren
hun welverdiende bloemen en natuurlijk de begeerde medaille in ontvangst te nemen.
Er waren zelfs twee deelnemers die voor de
15e keer meegelopen hebben. Een hele prestatie. Proficiat!!
Ik daag iedereen uit, het volgend jaar mee te lopen om de gezellige sfeer te proeven want één
ding is zeker: de Avondwandelvierdaagse houden
we erin!!!
Fransje Rovers.
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De kerk stond niet op de plek waar nu de huidige
staat, maar meer tussen de pastoriewoning en
Hofke nummer 5. De achterzijde van de kerk
grensde letterlijk aan de tuin van Hofke 13, het
boerderijtje links van het Raadhuis.

Made In Tongelre
Er is veel geschreven en gepubliceerd over
Vincent Gogh`s leven. Maar er zijn nog wetenswaardigheden, die U, als lezers van Rond
‘t Hofke, beslist moet weten.
De kerk van Tongelre
De Sint Martinuskerk die er nu staat is men gaan
bouwen vanaf 1888 en in 1891 was deze gereed.
Voor die tijd stond er een andere kerk die er veel
romantischer uitzag. Er werd al een kerk in Tongelre genoemd in documenten van het bisdom in
1282.
Van Gogh heeft 2 prenten gemaakt van de Martinuskerk in de tijd dat hij hier verbleef in onze omgeving. Het was een kruiskerk, wat betekent dat
de plattegrond de vorm van een kruis heeft.

In 1596 had de kerk behoorlijk wat schade opgelopen tijdens de 80-jarige oorlog. Het hele dak was
ingestort en de bezittingen van de kerk waren geroofd. Van 1648 tot 1796 waren er protestanten in
de kerk gehuisvest.
In 1802 is de bliksem, in de toch eigenlijk kleine
toren ingeslagen, wat ook nogal wat schade heeft
veroorzaakt.
In 1886 werd Cornelis van Kessel tot pastoor benoemd. Hij vond de kerk te klein en er was veel te
veel onderhoud nodig voor herstel. Met toestemming van het bisdom is deze kerk toen toch maar
gesloopt.
En de huidige Martinuskerk is in 1891 herrezen.
Het puin van de gesloopte kerk is overigens onder
de Urkhovenseweg, en wat wegen in de buurt gebruikt als halfverharding.
Made in Tongelre de route
Er is een route te fietsen of te lopen, wat je maar
wilt en is te verkrijgen bij de Gasterij van het
Groendomein Wasven. Het leidt je naar de plaatsen waar Van Gogh in Tongelre een tekening of
schilderij van heeft gemaakt.
Ook Vincent van Gogh heeft een stukje geschiedenis in Tongelre, wat je beslist moet weten.
Wilt u graag meer weten over Van Gogh en Eindhoven, ga dan naar de site:
www.peternagelkerke.nl en klik op de button van
Vincent
Made in Tongelre,
Kees van Grevenbroek

december 1883

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

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

februari 1885
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DANKJEWEL
ROND 'T HOFKE
Recept van de maand juni/juli:
slasoep met kerrie
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Ingrediënten voor 4 personen:
60 g roomboter *
olijfolie
1 sjalot fijngesneden
1 tl kerriepoeder
zeezout( fleur de sel) en
peper
• 1 mespuntje citroenrasp
• 1 krop sla
• 100 ml witte wijn
• 300 ml kippenbouillon **
• 200 ml room
• 50 g crème fraiche
• 4 dunne sneetjes boerenbrood of toast
• Parmezaanse kaas

Behalve een welgemeende felicitatie in verband
met het 50-jarig bestaan van ons wijkblad vinden wij het op zijn plaats om Rond 't Hofke te
bedanken.
Dank voor de mooie oude foto's die op en
(R)rond 't Hofke zijn opgehangen.

•
•
•
•
•

Dank voor de heerlijke middag op de 25e mei
met op het oude marktpleintje van Tongelre:
− de enthousiaste klinkende zang van het projectkoor "Werk in Uitvoering",
− het fraaie, gevarieerde concert van het Eindhovens Muziekcollectief ( EM) en
− het verrassende optreden van de "slagers" de
slagwerkgroep van het EM.

Bereidingswijze:
• Verhit de boter en een scheutje olijfolie in een pan
en bak de sjalot kort met de kerriepoeder, versgemalen peper en zeezout zodat de sjalot niet kleurt.
• Voeg de citroenrasp toe.
• Pluk de sla en houd 4 mooie blaadjes over om de
sneetjes brood of toast te beleggen.
• Voeg de rest toe aan het sjalottenmengsel.
• Laat de sla slinken en blus af met de witte wijn.
Voeg de bouillon, room en crème fraîche toe.
Verwarm opnieuw en laat kort koken. Pureer het
mengsel in de blender of keukenmachine en giet
door een zeef.
• Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan en
bak het brood kort goudbruin. Laat het even uitlekken op keukenpapier en strooi er zeezout over.
Leg een slablaadje erover en een paar geschaafde
krullen kaas.
• Schenk de soep in 4 voorverwarmde kommetjes
en leg het toastje erbij.
Eet smakelijk.
* Als je de sla in boter (in plaats van olie) laat slinken, verkleurt de sla niet.
** Je kunt de kippenbouillon ook vervangen door
groentebouillon (vegetarisch).
Clasine en Jack
Tip van de maand: Oude of vergeelde foto’s kunt u
schoonmaken met in spiritus gedrenkte stukjes watten.

Dank vooral ook voor het wijkblad. Dat dank zij
jullie niet aflatend
enthousiasme elke
maand weer (al) het
"Tongers" nieuws in
onze huiskamers
brengt. En met
"jullie" bedoelen wij
de hele rits van de
vrijwilligers, van redactie t/m bezorgers.
Joke en Frits van Geffen

PARTICULIERE HULP
AAN HUIS VOOR
IEDEREEN
ZOEKT U HULP AAN
HUIS? CARENT KAN VOOR U BEMIDDELEN
DENK AAN:
− HUISHOUDELIJKE HULP
− WASSEN, STRIJKEN, KOKEN
− BOODSCHAPPEN DOEN
− TUINONDERHOUD
− OPPASSEN
− KLEINE KARWEITJES IN EN ROND UW
HUIS
KOSTEN € 15,= PER UUR
Voor informatie: wijkcoördinator Tongelre:
Ria Leermakers, Tel. nr. 06-81705546 of
E-mail: rialeermakers@carentbv.nl
CARENT, UW HULPVRAAG,
ONZE UITDAGING!

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 25

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 vrij gekomen. We doen er verslag van, in een aantal afleveringen van ons wijkblad, wat er zoal op deze akker dit jaar verbouwd gaat worden en welke positieve natuurontwikkelingen nog meer rond dit terrein zullen gaan plaatsvinden.

Inzaaien van de akker

Wie zaait zal oogsten.
Er is gezaaid op de akker. Maar wat? Er bestaat
een stichting, Korensla genaamd , waar we als
Wasven kennis mee hebben mogen maken. Een
stichting die oude graanrassen in stand wil houden. Tegenwoordig is het graan genetisch zo gemanipuleerd, dat de opbrengst maximaal is. De
vraag naar voedsel maakt het, dat er zo efficiënt
mogelijk moet worden geteeld, koste wat kost.
Vroeger was dat anders. Je had rassen als: Emmer
of Boekweit. Graansoorten voor droge schrale Brabantse gronden. Evi is ook een graansoort wat als
veevoer wordt gebruikt.

Eeuwige rogge
Sint Jans rogge wordt het ook wel genoemd. Het is
een oude roggesoort die vroeger op grote schaal
op de arme zandgronden werd geteeld. De rogge
werd direct na de oogst opnieuw in de stoppel ingezaaid. Omdat dit jaar na jaar gebeurde, werd
deze manier van telen ook wel ‘eeuwige’ roggeteelt
genoemd. Door deze vroege zaai kon men in het
najaar nog een snede groenvoer oogsten of men
kon de schapen erop laten grazen. Een bijkomend
voordeel was dat de rogge beter uitstoelde, wat
meer opbrengst gaf. Sint Jans rogge is een zeer
smakelijke en gezonde rogge, dat bakkers heel
goed in hun brood kunnen verwerken. Het leuke
van deze oude granen is, dat er zaden tussen blijven zitten van korenbloemen en klaprozen en nog
andere akkerkruiden. Als je er weer zaaigoed van
zaait, zaai je dus ook weer deze akkerbloemen en
dat is een mooie bijkomstigheid. Goed voor de insecten en het oog wil ook wat. In augustus/
september is het oogsttijd. Tot die tijd zal het
graan op de vrije akker staan te wuiven.
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Akkerbloemen tussen het graan
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Ankerpunt voor de wijk
Berckelhof
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof

Tijdens de zomermaanden staan de deuren naar ons zonnige terras van Vitalis Berckelhof
open. U bent 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. Kom gerust eens binnen lopen!
Voor de zomermaanden staan er weer veel interessante activiteiten op het programma. Op 25 juli en 29
augustus staat er een fietstocht op het progamma. We doen verschillende mooie plekjes van Eindhoven
aan en gaan gezellig ergens op de koffie.
Ook wordt er aan de inwendige mens gedacht. Op de zondagen 20 juli en 17 augustus serveren we een
zondagontbijt. Op 19 augustus hebben we een Spaanse avond, zomerse taferelen onder de zon met hapjes, sangria en Spaanse muziek.
Iedere maandag van 10:00 en 11:30 uur is er een weekmarkt in de hal van Vitalis Berckelhof.
De begeleiding van de beweegtuin op donderdagmiddag komt tijdens de maanden juli en augustus te
vervallen. Maar dat wil niet zeggen dat u geen gebruik kunt maken van de beweegtuin.
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 040-2331600.

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

Activiteitenoverzicht
Juli

Wekelijkse activiteiten
Maandag
- Weekmarkt (gratis)
10:00 – 11:30
dansen & bewegen op muziek (1strip)
14:30 – 15:15
Gezelschapsavond (1 strip)
19:00 – 21:00
Dinsdag
Kienen (prijzen) (1 strip)
19:15 – 21:15
Woensdag
- Creatieve club (1 strip)
10:30-12:00
Koersballen (1strip)
14:30 – 16:30
Sjoelen (1 strip)
19:00 – 21:00
Donderdag
Koor (gratis)
18:30 – 19:30
Vrijdag
-stuivertjes kienen (1 strip)
14.30-16.30
Zondag
- Kaarten (gratis)
14.30 uur tot 16.30 uur

1 juli
Literaire Salon (€3,00)
14.30-16.00
6 juli
Zondagmiddag optreden
(gratis)
14.30 – 16.00
15 juli
Literaire Salon
(€ 3,00)
14:30-16:00
20 juli
Zondagsontbijt
(€2,50)
09:00 – 11:00
25 Juli
Fietstocht op bezoek bij….?
(2 strippen)
14.00 uur vertrek vanuit hal
Breckelhof.
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Augustus
3 augustus Zondagmiddagoptreden
(gratis) 14.30-16.00
17 augustus
Zondagontbijt
(€2,50)
09:00 – 11:00
18 augustus
Optreden Molijnkoor
(1 strip)
14:30-16:00 uur
19 augustus
Spaanse Avond
(€ 17,50)
29 augustus
Fietstocht op bezoek bij…?
(2 strippen)
9.00-10.30

Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

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

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in de zomer
Bij het Wasven genieten we op vele manieren van
de natuur. En u bent ook van harte welkom. Zo
gaan we een mooie zomerwandeling maken in het
Eckartse bos en naar muziek luisteren Rondom de
Plataan. Dit is een speciale samenwerking met de
Effenaar. Onze kok verrast ons wekelijks met een
nieuw menu. Genoeg ingrediënten dus voor een
heerlijke natuurlijke zomer!
Zomerwandeling Eckartse
bos
Tuinworkshop: Biekinne bij
die bodem

22 juni, 10:30 uur Aalbersepad
26 juni, 19:00 uur in
De Schop

Natuurthema-avond Jeugd:
Zweven als een vogel

27 juni, 19:00 uur De
Schop

Vers brood uit het Bakhuisje

28 juni, 10:00 uur Bakhuisje (vanaf 13:00 uur
verkoop)

Effe naar ‘t Wasven

29 juni, 13:00 uur
Rondom de Plataan

Workshop Oer-Verven

2 en 5 juli van 14:00
tot 16:00 uur, Ecokas

Natuurwerkochtend

5 juli, 09:00 uur De
Schop

Opening Expo Mens & Natuur
Vers brood uit het Bakhuisje
Effe naar ‘t Wasven
Natuurwerkochtend

5 juli 14:00 uur Overloop Wasvenboerderij
26 juli, 10:00 uur Bakhuisje (vanaf 13:00 uur
verkoop)
27 juli & 31 augustus,
13:00 uur Rondom de
Plataan
2 augustus, 09:00 uur
De Schop

Wekelijks Wisselend Wasvenmenu
De Gasterij heeft een nieuw dinerconcept: het Wekelijks Wisselend Wasvenmenu. Elke week bedenken de koks aan de hand van de producten die het
seizoen ons levert nieuwe gerechten. Daarbij spelen ze nog meer in op lokale specialiteiten en wat
de natuur ons te bieden heeft, gebruikmakend van
verse streekproducten, veelal biologisch en uit eigen tuinderij. Het actuele www-menu wordt iedere
week geplaatst op onze site en Facebook.
Wat de pot dit weekend schaft staat ook vermeld
op de krijtborden op het terras en in de Gasterij.
Zomerwandeling Eckartse bos
We gaan weer wandelen in het Eckartse bos. Ga je
ook mee? Wie weet wat we allemaal voor moois

zien, dat is altijd weer een verrassing! Eén van de
leden van de natuurwerkgroep van het Wasven begeleidt de wandeling voor de nodige kennisoverdracht. Er is natuurlijk altijd wat te leren. We vertrekken om 10.30 uur bij de parkeerplaats van het
Aalbersepad. Om 12.15 uur zijn we weer terug.
Jong en oud kunnen meedoen aan de tocht. Stevig
schoeisel is een vereiste. De wandeling is gratis,
maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
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 € 5,00. Reserveren gewenst via tuinderij@wasven.nl.
Natuurthema-avond-jeugd: Zweven als een
Vogel
Wat is het toch
mooi hoe vogels kunnen
zweven op de
wind. We gaan
op deze avond
naar de Karpendonkse
Plas. Kijken
welke vogels
daar vliegen. En we gaan proberen om zelf een vogel te vouwen, die we dan laten zweven. De vogel
die het langst in de lucht blijft, krijgt een prijsje.
Kom je ook? We vertrekken om 19.00 uur bij de
Schop van boerderij het Wasven en zijn om 21.00
uur weer terug. De entree is € 2,00 en het is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar.
Verse broden uit het bakhuis
Een bakhuisje iets van vroeger? Inderdaad, maar
het doet het nog gewoon hoor! Op de zaterdagen
28 juni en 26 juli 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 uur.
Wil je het resultaat proeven? De producten zijn te
koop in de winkel. Vanaf 13 uur zijn de eerste broden klaar.
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Effe naar ’t Wasven
Tijdens de laatste zomerse zondagmiddagen van
de maanden juni, juli en augustus is Groendomein
Wasven het podium voor een bijzondere samenwerking tussen de Effenaar en Wasven. Er wordt
gezorgd voor fijne muziek en lekker eten en drinken. Kom langs voor een muzikale picknick in het
groen!

Bij de eerste editie van Effe naar 't Wasven op
zondag 29 juni zijn er heerlijk zomerse klanken te
horen van Wolf in Loveland, Small Time Crooks en
Iris Penning, die onlangs haar debuutalbum presenteerde in de Effenaar. Op de tweede editie van
Effenaar 't Wasven op zondag 27 juli treden Ashtraynutz, Judy Blank en Elco Weitering & De Mannen van de Peel op onder de eeuwenoude Plataan.
De laatste editie van Effenaar 't Wasven is op 31
augustus. Bells of Youth, Jeroen Kat en James
Wood brengen dan hun zomerse klanken ten gehoren. Effe naar ’t Wasven is van 13.00 tot 18.00
uur Rondom de Plataan, de toegang is gratis.
Expositie: Mens en Natuur
Naast de natuurlijke oorzaken
van de rampen zoals tsunami’s, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tornado’s is
de mens ook regelmatig betrokken bij het veroorzaken
van
met
name
milieurampen. Anderzijds zijn er
ook veel mensen slachtoffer
geworden van deze rampen
en helaas ook van (burger)
oorlogen die nog steeds in de
wereld plaatsvinden. Onze
exposant van deze zomer, Ine Vogels-Schermeij,
is zo geraakt door beide rollen -zowel veroorzaker
als slachtoffer- dat ze deze mensen centraal heeft
gesteld in haar schilderijen. De expositie heeft als
titel gekregen “Mens en Natuur(rampen)” maar
had ook Mens met de Natuur kunnen heten. Naast
portretten zijn er veel schilderijen van natuur- en
milieurampen. Dit was ook het thema van Ines
specialisatieperiode van de opleiding aan de NIKO
academie voor schone kunsten te Neerpelt.
De expositie is te zien van 5 juli tot en met 31 augustus op de Overloop van de Wasvenboerderij
tijdens openingstijden van de Gasterij.
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.
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. Op
de zaterdagen 5 juli en 2 augustus 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.
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
Oer-verven: wie doet er mee?
Maak met ons een rondje door de groentetuin om
te zien hoe alles groeit en bloeit. Daarna ga je experimenteren met natuurlijke materialen. Hoe krijg
je kleur uit een rode kool? Kun je schilderen met
bietjes of tekenen met bladgroen? Je gaat het allemaal ontdekken, al ben je natuurlijk niet de eerste... Want al vanaf de prehistorie maken mensen
schilderingen met natuurlijke materialen. Oerverven dus!

De workshop wordt twee keer gegeven: op woensdagmiddag 2 juli en op zaterdagmiddag 5 juli van
14.00-16.00 uur in de ecokas van het Wasven. De
kosten zijn 10 euro per kind, inclusief materiaal,
drinken en wat lekkers. Laat snel weten of je mee
wilt doen en welke dag jouw voorkeur heeft. Per
keer kunnen er maximaal 15 kinderen mee doen
(van 6 tot 12 jaar). Aanmelden kan bij De Kunstjuf
www.kunstjuf.net
of
via:
marijke
via:
@marijkeliefting.nl. Een workshop gaat door bij
voldoende aanmeldingen. Deelname is geheel voor
eigen risico. Kleren kunnen vies worden.
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn
op het moment van uitgave.
Op de website www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en twitter wordt het laatste
(bijgewerkte)
nieuws ook
digitaal verspreid.
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Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre”
Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@online.nl
website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl
SHIN SPLINTS
Scheenbeenvliesontsteking, MTSS (mediaal tibiaal
stress-syndroom) en springschenen vallen in de
volksmond samen onder de noemer shin splints.
Het zijn vervelende klachten aan het scheenbeen
die pijnlijk kunnen zijn. Shin splint is een veelvoorkomende blessure bij lopers.
Symptomen
Gevoel van spierpijn
en/of vermoeidheid in
het onderbeen of een
zeurende pijn in het
onderbeen zijn symptomen die kunnen wijzen op shin splint. De
veelal zeurende pijn
kan later veranderen in
een stekende of kloppende pijn die zich ongeveer 5 tot 10 centimeter boven de enkel
bevindt.
De pijn wordt vaak minder tijdens inspanning en
na de inspanning komt de pijn terug. Soms zijn
hierbij zogenaamde ‘rijstkorreltjes’ aanwezig op
het scheenbeen en kan er sprake zijn van roodheid
of zwelling. Druk uitoefenen op de betreffende plek
doet (extra) pijn.
Oorzaak
Shin splint ontstaat door overbelasting van het
scheenbeen. Door sporten komen er krachten vrij
op het bot, in dit geval het scheenbeen. Als de
spieren in het onderbeen niet sterk genoeg zijn, zal
de kracht op het scheenbeen toenemen waardoor
scheurtjes in het bot ontstaan. Dit is een normaal
proces. Echter, in het geval van shin splint krijgt
het scheenbeen niet genoeg tijd om te herstellen
en nieuw botweefsel aan te maken. Hierdoor raakt
het scheenbeen overbelast.

Voorkomen
Een aantal preventieve maatregelen kan het ontstaan van shin splint voorkomen.
Zorg allereerst voor een juiste trainingsopbouw.
Bouw trainingen rustig op, voorkom dat je te snel,
te vaak, te lang of te intensief loopt. Conditioneel
kun je misschien meer aan, maar bedenk dat hart
en longen zich sneller aanpassen aan belasting dan
pezen en botten.
Koop daarnaast op tijd nieuw en geschikt schoeisel. Bij lopen op zachte ondergrond is de druk op
het scheenbeen minder, train daarom regelmatig
op zachte ondergrond zoals gras of bos. Start je
training met een goede warming-up en sluit af met
een cooling down.
Doe onderbeenversterkende oefeningen, vooral
oefeningen voor de scheenspieren zijn belangrijk.
Voorbeelden van oefeningen zijn: het lopen op je
hielen, het lopen op je tenen, het steeds optrekken
van je voet (eventueel met weerstand).
Behandeling en herstel
Allereerst rust! Het scheenbeen is immers overbelast. Als je pijn voelt bij je scheen kun je met een
ijsblokje ijzen op de pijnlijke plek. Neem minimaal
een hele week looprust en start daarna met oefeningen die je onderbeen sterker maken. Het lopen
mag dan ook weer langzaam worden opgebouwd.
Het beste is om met een beginnersschema te starten en de eerste trainingen op zachte ondergrond
te lopen. Houd er rekening mee dat bij overschakeling van lopen op zachte ondergrond naar harde
ondergrond de kans bestaat dat een shin splint terugkeert. Bouw je training rustig op en luister naar
je lichaam. Als je pijn voelt moet de belasting omlaag.
Helpen deze maatregelen niet en blijven de klachten bestaan, neem dan contact op met de fysiotherapeut. Deze kan je uitstekend adviseren en begeleiden bij je herstel en het hervatten van je training.
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Interview met Hanne Retera- Snip, schoonheidsspecialiste.
Door Ans Verheijen
Hoe lang oefen je
dit beroep uit?
Mijn
diploma
allround schoonheidsspecialiste heb ik
ruim 35 jaar geleden
behaald. Al spoedig
nadat ik mij had gevestigd als zelfstandig schoonheidsspecialiste, ging het vrij
snel met de opbouw
van mijn praktijk,
daarom heb ik op
een gegeven moment besloten mijn
nevenbaan in de administratie op te geven om me geheel te
wijden
aan
het
mooie vak van schoonheidsspecialiste. Dan begint
het organiseren en het kiezen van productlijnen en
je gaat erover nadenken hoe je je zaak gaat opbouwen. Na veel applicatie cursussen en bezoeken
van leveranciers kom je tot een keuze van producten waar je achter kunt staan en wat past bij
je klanten.
Belangrijk vind ik het om bij te blijven in het vak,
er zijn zoveel nieuwe ontwikkelingen. Daar steek
ik veel energie in. Ik doe veel aan bijscholing, volg
trainingen en spar met collega’s. Doordat er
steeds meer huidproblemen de kop opsteken,
wordt er door verschillende organisaties bijscholing gegeven in samenwerking met dermatologen
en het Huidfonds. Tijdens zo’n cursus wordt ons
o.a. geleerd waarop je moet letten als je veranderingen van de huid constateert en, indien nodig,
dien je dit te signaleren. Dit is ook een stukje verantwoording die wij als schoonheidsspecialistes
meenemen.
Verhuisd van Amsterdam naar Eindhoven?
De reden dat ik in Eindhoven terecht ben gekomen……..ik ging een keertje carnaval vieren, tijdens de carnaval heb ik mijn man leren kennen.
En zo is het gekomen.
Als geboren en getogen Amsterdamse was dat
voor mij een erg grote overgang, ik was dol op de
zee en de duinen en daar gingen wij met onze ouders dan ook geregeld naar toe. De wijk Geestenberg werd in die tijd ontwikkeld en daar kochten
wij een huis. De drive-in woning is ideaal voor een
praktijk, deze is gescheiden van het woongedeelte. Sneller dan ik van tevoren gedacht had, was ik

snel gewend geraakt aan onze nieuwe woonomgeving. Waar in Eindhoven vind je op zo’n korte afstand zoveel natuur? Mijn man en ik fietsen en
wandelen graag en deze omgeving biedt volop
mogelijkheden. Mijn behandelkamer is zo gesitueerd dat de klanten uitzicht hebben op onze tuin.
Het ziet er mooi uit en het geeft de klanten tijdens
de behandeling een rustgevend gevoel.
Waaruit bestaat een behandeling en kun je
iets vertellen over de producten die je hiervoor gebruikt?
Bij een nieuwe klant begin ik met een uitgebreid
kennismaking- intake gesprek. Ik maak een huiddiagnose en stel vervolgens het behandelplan, of
in ons jargon het verzorgingsplan, op. Samen met
de klant neem ik dan het stappenplan door, inclusief de verzorging thuis. En ik vertel over de mogelijkheden en mijn persoonlijke aanpak. Na jarenlange ervaring heb ik me gespecialiseerd in
Anti Aging voor de ouder wordende huid en acné
behandelingen voor de jongere huid. Ik werk met
2 productlijnen, te weten 1 op basis van Aloe Vera
en 1 op basis van Aziatische kruiden. Hiermee kan
ik zo’n 50 verschillende behandelingen uitvoeren.
Heb je een vaste klantenkring?
Ja, ik heb een zeer trouwe vaste klantenkring, veel
dames en ook heren zijn al vanaf het eerste uur
klant. En er komen ook nieuwe klanten bij. Doordat ik zoveel mogelijkheden tot mijn beschikking
heb kan ik veel voor mensen betekenen.
Hier haal ik zelf weer energie uit; de band welke ik
met de klanten al zoveel jaren heb, is zeer bijzonder. Ik ben dan ook niet alleen met de huid bezig,
maar ook met de mens als individu, dit wordt zeer
gewaardeerd. Even tijd voor jezelf in de hectiek
van de dag. Ik voel mij dan ook erg bevoorrecht
dit te mogen en te kunnen doen.
Door mijn zus ben ik verbonden met Eckartdal. Ik
doe daar wat vrijwilligerswerk. Zo verzorg ik al
meer dan 25 jaar, samen met een aantal vrijwilligers, 6 maandagavonden in het voorjaar en 6
maandagavonden in het najaar, huidverzorgings/verwenavondjes voor bewoners van Eckartdal.
Voor deze avonden is elke keer weer ontzettend
veel animo, dus we hebben het met z’n allen erg
druk, maar het is zo heerlijk om te doen. Eventjes
deze persoonlijke aandacht voor hen is zo belangrijk en om dan te zien hoe zij genieten, daar doen
we het toch voor!
Dit is mijn verhaal over mijn mooie vak. Ik blijf
nog wel even doorgaan…….en nee, voorlopig ga ik
nog niet met pensioen.
Hartelijke groet,
Hanne Retera-Snip
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Beste mensen uit de wijk,
Op Saltoschool ’t Karregat zijn de
kleuters al weer begonnen aan het
laatste thema van dit jaar. We gaan
het jaar sjiek en lekker afsluiten met het
thema ‘Het Restaurant’.

over wat we allemaal lekker vinden.
We hebben er al heel veel zin in!
Verder staan er de komende weken nog
meer leuke activiteiten op de planning.
Zo gaan we nog op schoolreis, krijgen
we een toneelstuk op school te zien, zijn
de oudste kleuters bezig met oudstenwerk en wie weet vieren de juffen ook
Als opening hadden de juffen een mooi dit jaar weer Juffendag…
toneelstuk gemaakt over hoe het gaat in
een restaurant. Wat doet de ober, hoe Tussen alle drukte door
moet je bestellen, hoe ziet een menu- hebben we ook nog een
aantal daagjes vrij
kaart er uit en nog veel meer.
zodat we alvast een
We hebben goed opgelet, want zoals bij beetje kunnen wennen
elk thema mogen we het zelf ook gaan aan de grote vakantie
spelen in de klas. Leuk! Er wordt ie- die al weer over 8 weken
mand kok, iemand ober en er mogen voor de deur staat.
twee kinderen komen eten.
Maar voor het zo ver is gaan we nog
Verder leren we dit thema ook hoe je de veel leren en weten wij straks als de
tafel moet dekken, hoe je een menu- beste hoe het werkt in een restaurant,
kaart moet maken, wat gezond eten is zodat we in de zomervakantie lekker
en wat niet gezond is en gaan we praten vaak uiteten kunnen met papa en mama!
Groetjes,
De kleuters van Saltoschool ‘t Karregat
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AANGEWET
ADEMTEST
AFSTANDSRIT
ALTGELUID
ANGST
BURENRECHT
DATUM
DOVIG
DRESSEERTUIG
DUINHELLING
DUIVENKROP
EENARIG
ENCYCLOPEDIE
ENKELDAKS
GEBUREN

GENEUGTE
HARDLIJVIGHEID
HERMA
INSTEEKHAARD
KAATJE
KRAANTJE
LOCOPRIJS
LONEND
LUCHTREGELING
MIDDELGEWICHT
MONDHEELKUNDE
MOTORRENNER
PENDELEN
POPPENSPELER
PSYCHOSE

PYROMAAN
PYTHON
RADARTECHNIEK
RECLAMEMIDDEL
REGENFACTOR
RENWAGEN
ROUTERING
SCHERM
SCHUIMGIPS
SJERP
TOYOTA
UITRIT
VLEESETEND

De overgebleven letters vormen een 3-DAAGS MUZIEKFESTIVAL

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 augustus
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.

Oplossing van vorige maand is:
Lufthansa
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
A. v.d. Eeden
Brabis 1
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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