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Eind december, de tijd van de goede wensen breekt
weer aan. Komende weken gaan we familie, vrienden,
buren en kennissen heel veel goeds toewensen.
Je kunt een eenvoudige voor iedereen toepasselijke
wens kiezen, daarna kijk je nog even in het adresboek wie ervoor in aanmerking komt, tot slot nog één
muisklik op ‘verzenden’ en klaar is Kees. Iedereen krijgt
jouw wens thuisgestuurd en weet dat je aan hem of haar
gedacht hebt. Een prima oplossing als je krap in je tijd zit.
Maar je kunt ook anders te werk gaan. Bij iedere wens die je verstuurt even stilstaan en overwegen wat je de betrokkene wilt toewensen. Bij de nieuwjaarswensen heb je de keuze uit een arsenaal van mogelijkheden, maar je wilt eigenlijk geen clichématige
wens, neen, je probeert origineel te zijn. Je zoekt een wens met
meer diepgang die daardoor ook meer betekent voor de betrokkene. Deze werkwijze vraagt wel heel wat meer tijd, maar geeft
ook meer voldoening.
Wij vragen ons nu ook af: ”Wat wensen wij onze lezers toe?” Onze wens moet voor veel mensen inhoud hebben.
Laten we beginnen met kerst dat is nog niet zo moeilijk. De
kerstboom, de kerstklokken en het kerstdiner zijn niet bepalend
voor het welslagen van de kerst. De echte kerstsfeer komt van
binnen uit. Die moeten we in harmonie en saamhorigheid met
familie en vrienden maken. In deze geest van genegenheid wensen wij u allen namens onze hele werkgroep:

Gezellige, warme, sfeervolle Kerstdagen
en
voor het nieuwe jaar
een liefdevol, voorspoedig en gezond 2015
toe!
Dat het voor u allen een goed jaar mag worden!
Tot slot wensen wij u met dit wijkblad, misschien wel zittend bij
de kerstboom met een heerlijk stukje kerstgebak, veel leesplezier
toe.
Tot in het nieuwe jaar!

Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,00
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.
Voorzijde: de werkgroepleden van
Rond ‘t Hofke

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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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.

Hallo lezer, ik ben Claudia Peels alias Pintje Power.
Ik woon 16 jaar samen met Hans de Beule in Tongelre. Wij hebben hier 3 prachtige kinderen gekregen.
Opgegroeid in Valkenswaard en afgestudeerd aan
het Sint-Lucas in Boxtel ben ik gaan ‘hokken’ samen met Hans. Ik heb mogen werken bij een paar
leuke bedrijven zoals Goossens-meubelen als etaleur, Stork-Screens als patronen-tekenaar voor
gordijnstoffen en behang. Bij Artex als coloriste en
styliste voor gordijnstoffen, zonwering en meubelen. Bij een reorganisatie kwam mijn functie te
vervallen. In die tijd kwam ik bij de tandarts voor
een kroon en zag dat zij met eenzelfde soort computerprogramma werkte als bij Artex. Ging solliciteren en kreeg een baan als tandartsassistente bij
een jonge tandarts in Geldrop. Die nam een praktijk over en heeft mij aan de stoel opgeleid. Alweer
7 jaar aan het werk en nog super naar mijn zin.
Maar miste stiekem wel mijn creativiteit.
5 jaar geleden heb ik hier een oplossing voor gevonden. Ik kwam schminkster Sylvia tegen op een
feest en ben een cursus bij haar gaan volgen. Geweldig, ik was weer aan het tekenen en met kleuren aan het spelen. Ik kreeg via een vriendin een
opdracht en ben naar de Kamer van Koophandel
gegaan. “En mevr. Peels hoe gaat uw bedrijfje heten?” “PINTJE POWER”, zei ik trots! Mijn partner
noemt mij Pintje (achternaam Peels, maar lust
geen bier). De kinderen hebben dit aangevuld met
Power bij een tenniswedstrijd bij T.V. de Doornakkers. Luidkeels hebben ze me aangemoedigd Pintje
Power, Pintje Power en ik heb de partij gewonnen.
En zo ontstond mijn schminkbedrijfje Pintje Power
voor kinderfeestjes, bellypainting, bodypainting,
glitter en nep-tattoos, cursussen geven en muurschilderingen maken (hallo René van Donkelaar:-))
Neem gerust eens een tour door mijn website:
www.pintjepower.nl.

Het is heel afwisselend werk, van naast de tandartsstoel naar een kinderfeestje waar ik van elk
kind een mooi (sprookjes)figuur maak, naar het
prachtig beschilderen van een zwangere buik tot
de wensen van de aanstaande ouders op b.v. een
shower party of tot het schminken van een volledig
lichaam o.a. op de markt in Valkenswaard.
Zo heb ik cursussen mogen volgen bij de beste van
de wereld. Ik heb dit jaar voor het eerst meegedaan met een wedstrijd in Dongen in de categorie
face-painting met als thema Efteling. Samen met
kleuterjuf Vicky als model won ik de 1ste prijs. Volgend jaar ga ik het samen met Sylvia proberen in
de categorie bodypainten. (Misschien zijn er vrijwilligers om model te staan?)
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worden alle dorpelingen door de koning uitgenodigd voor de verjaardag van prinses Muizeltje. Maar boven het dorp op de top van de
reuzenberg woont Tork de tovenaar samen
met zijn gemene kraai Oskar in het ijspaleis. Als Tork weer eens met een gemene
tovertruc uithaalt, en alle dorpelingen in kabouters verandert, moet Pluimpje alleen op
zoek naar de Magische druiventrossen om de
betovering ongedaan te maken. Onderweg
beleeft hij samen met Snuitje de vos en Charlotte de eend allerlei avonturen. Maar zal hij
wel op tijd terug zijn om de dorpelingen en
de prinses te redden en die gemene tovenaar
Tork een lesje te leren?

Pluimpje en de magische druiventrossen! Mocht u
nog op zoek zijn naar een leuk cadeautje? Het
voorwoord is geschreven door Aukje van Ginneken
bekend van onder andere “Goede tijden Slechte
tijden”. Het boek is in voorleesbare hoofdstukken
verdeeld, aangevuld met prachtige kleurrijke illustraties. Na elk hoofdstuk kunnen je kinderen
haast niet wachten tot de volgende dag om te weten hoe het verhaal verdergaat. De avonturen van
Pluimpje zijn in een verfrissende stijl geschreven,
educatief doordacht met af en toe een lastig
woordje zodat de woordenschat van uw kind meegroeit in het verhaal (voor kinderen van 4 tot 9
jaar).

Ook heb ik nog 3 boekjes geïllustreerd. Een vriendin heeft met haar partner 2 kinderen uit Haïti geadopteerd en wilde graag in duidelijke kindertaal
hun verhaal aan ze kunnen vertellen. Zij heeft een
eigen adoptieboekje geschreven en uitgebracht.
(‘Het liefste kindje van de hele wereld’). Een reactie per mail van een vader: Zijn kind dacht dat als
je eenmaal in Nederland kwam wonen dat je dan
blank werd. “Waarom denk je dat?” “Nou kijk,” zei
het kind, “Hier krijgt hij een wit handje.” In de
laatste tekening ligt het donker jongetje in zijn
nieuw bedje, maar ik was vergeten het handje in
te kleuren. Door de leuke reacties en goede verkoop heeft mijn vriendin een 2de boekje uitgebracht met de titel ‘Het liefste kindje uit China’.
Het 3de boek is gemaakt voor het goede doel Villa
Pardoes. Een stichting die kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte samen met
hun familie een week een vakantie aanbieden,
waarbij ze even niet aan hun ziekte hoeven te denken.

De nieuwe Sprookjesheld!
(Speciaal geschreven voor Villa Pardoes)

Pluimpje en de magische druiventrossen
Ver weg van hier, in een dal achter de reuzenberg ligt een klein dorpje. In dat dorpje
woont Pluimpje de schoenmaker. Op een dag

Bestellen voor 10,- euro per stuk kan via
www.pintjepower@gmail.com.
Ik signeer ze persoonlijk en kom ze bij je thuis afleveren (in Eindhoven).
Bedankt voor het lezen, houdoe en ik geef de pen
graag door aan Maartje van de Ven.
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EEN SPANNENDE AVOND
BIJ
SCOUTING DOORNAKKERS

Het is zaterdag aan het begin van een zonnige middag. Er zijn nog geen kinderen op de
blokhut, maar de staf is al hard aan het werk.
Er worden spinnenwebben geknoopt, een
beamerscherm opgehangen waar de bloedspetters vanaf vliegen, en zelfs een heus
kerkhof gebouwd! Waarvoor al deze griezeligheden? Vanavond is de Halloween spooktocht in de wijk, en wij als Scouting Doornakkers doen al een aantal jaar mee met een
spectaculaire, maar ook best wel enge post.
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om al deze
gruwelijkheden in onze eigen blokhut te organiseren, zodat we nog meer mogelijkheden hebben om
er iets opzienbarends van te maken. Na een paar
uur hard werken maar ook een hoop gezelligheid,
is de blokhut omgetoverd tot een waar Halloween
spektakel. Net na zevenen druppelen de eerste
bezoekers binnen, die verwelkomd worden door
onze monniken. Na een extra veilige oversteek
over de grote weg, komt de spannende muziek
hen al tegemoet. Dapper banen ze zich een weg
tussen alle enge dingen die ze tegenkomen, om
uiteindelijk de juiste sleutel te vinden om de blokhut weer te kunnen verlaten. Na hen kwamen nog
heel veel meer bezoekers, en gelukkig hebben ze
het allemaal overleefd. Maar spannend was het
zeker!
Lijkt het je leuk om ook eens zo’n spannende activiteit mee te maken? Of (als 18+er) het mee te
organiseren? Informeer dan eens naar de mogelijkheden als (staf-)lid bij Scouting Doornakkers:
www.doornakkers.com of info@doornakkers.com.

Peter van Vugt

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 Lor entz Casimir Lyceum,
Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.

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.
Halloween bij Scouting Doornakkers

Tom Veltman (1997) Floresstraat, telefoon: 8420435 mobiel 06-12033430
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot laat in de
avond mag blijven?
Die heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO)
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Tuintip voor december:
Plant eens een fruitboom
Door Jeroen Soontiëns

Wat is nu lekkerder dan fruit uit eigen tuin? Lekker een appeltje of een pruim plukken. Als de bladeren gevallen zijn, is het nog steeds een prima
tijd om een fruitboom te planten. Hieronder enkele tips voor het maken van de juiste keuze.
Hoe meer zon een fruitboom krijgt, hoe beter de
groei is en des te beter zullen de vruchten rijpen.
Sommige soorten fruit zijn zelfs uitgesproken
zonminnend, zoals de nectarine, perzik en abrikoos. Een halve dag zon is voor de meeste fruitbomen wel het minimum. U kunt de zonnewarmte
versterken door te kiezen voor een plek tegen
een gevel of stenen muur. De uitstralende warmte komt de boom ten goede.
Maak de juiste keuze wat betreft het formaat. Van
appels-, peren- en pruimenrassen zijn laagstam-,
halfstam- en hoogstamvormen te koop. Een laagstamboom is een kleine fruitboom die op een
langzaam groeiende onderstam is geënt. Deze
boom zal dus kleiner blijven en is geschikt voor
een kleine tuin. De takken beginnen al op 50-75
cm hoogte.
De halfstamboom begint met vertakken op 120
cm hoogte. Deze boom kan een hoogte van 3 tot
4 meter bereiken, maar kan met snoei ook kleiner
worden gehouden.
Hoogstambomen hebben de eerste takken op 180
cm en zijn groeikrachtiger. Ze kunnen 5 tot 8 meter hoog worden. U dient voor deze bomen ook in
de breedte meer ruimte te reserveren.
Als u weinig plaats heeft voor een boom, dan is
een geleide fruitboom nog een mogelijkheid. Het
leiden van fruitbomen wordt al eeuwenlang gedaan en kan een prachtig gevormde boom opleveren. Bovendien is de opbrengst vaak hoog omdat de vruchten veel licht en warmte kunnen krijgen. In principe is van elke fruitsoort een leivorm
te maken.
Als laatste is het belangrijk om op de bestuiving
te letten. Rassen die niet zelfbestuivend zijn, hebben een andere boom in de buurt nodig voor de
bestuiving van de bloemen. Zo wordt bijvoorbeeld
het appelras ‘Elstar’ bestoven door het ras
‘Benoni’. Twee bomen van hetzelfde ras bestuiven
elkaar niet! Zelfbestuivende fruitbomen dragen
ook vruchten als ze zonder bestuiver worden aangeplant.

Leifruitbomen

WORKSHOPS MOESTUINIEREN BIJ
TUINCENTRUM SOONTIËNS
Het kweken van eigen groenten wordt steeds
populairder, maar hoe begin je er aan? Begin
2015 organiseert Tuincentrum Soontiëns
weer workshops ‘Moestuinieren’ voor iedereen die zijn eigen groenten wil kweken.
Deze serie workshops vindt plaats op drie zaterdagmiddagen: 31 januari, 28 februari en 21 maart
van 13.00 – 15.30 uur.
In deze serie leer je alles wat je moet weten, van
zaaien tot planten, verzorgen en oogsten. We
gaan daarbij uit van biologisch kweken, zonder
gebruik van chemische hulpmiddelen. De workshops zijn praktisch van opzet, al tijdens de eerste
workshop wordt een begin gemaakt met het kweken van je eigen groenten. De workshops zijn geschikt voor beginners en gevorderden en worden
begeleid door een enthousiaste en ervaren moestuinder.
Deelname aan de hele serie van drie workshops is
€ 95,-, inclusief starterspakket.
Meer info via www.tuincentrumsoontiens.nl of
tel. 040-2811339.

Moestuinieren
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In deze rubriek laten wij u de plekjes zien in
Oud-Tongelre van vóór 1920, die nu nog bestaan.

Het Huis te Coll was in 1930 een herberg die werd uitgebaat door Toon en Cornelia van Rooij, opa en oma van Tonny
van den Boomen.

COLL EN URKHOVEN
Deze twee oeroude buurtschappen aan de rand
van natuurgebied de Collse Zeggen hebben hun
karakteristieke uitstraling behouden. Hier vind je
de monumentale Collse watermolen, voor het eerst
genoemd in 1337, maar waarschijnlijk nog ouder
en de meeste (woon)boerderijen die Tongelre nog
rijk is.

Collseweg 2, het voormalige molenaarshuis uit 1906.

De Collse watermolen, geschilderd door Vincent van Gogh.

De voormalige boerderij van Piet Hurks aan de
Zeggenweg 1.
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TONGELRE NOG AN TOE
Wie nóg meer van Tongelre wil weten wordt gedurende het jubileumjaar 2014 door het wijkblad
Rond ´t Hofke in de gelegenheid gesteld om het
historisch fotoboek ‘Tongelre nog an toe’ aan te
schaffen voor de exclusieve prijs van € 19,64 (het
oprichtingsjaar van het wijkblad). U kunt dit boek
bestellen door een e-mail te sturen naar rondhethofke@gmail.com
(of roodenboom@hetnet.nl)
of bellen naar 06-2299 6018.

Oude Doornakkersweg 1, ooit de boerderij van Toon
de Groof.

Urkhovenseweg 225, de voormalige herberg boerderij
van Van Rooij.

Doolstraat 2, hier woonde ooit Hannes van Happen.

De voormalige boerderij van Toon en Sientje van
Kemenade-van Poppel ligt aan de Urkhovenseweg 71. In 1911 was hier de eerste
Boerenleenbank van Tongelre gevestigd met als
incasseerder Jan van Poppel.
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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.

⌚

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

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.

NIEUWJAARSRECEPTIE

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.


Op zondag 4 januari wordt u namens het bestuur van het wijkcentrum uitgenodigd voor de traditionele Nieuwjaarsreceptie in ‘t Oude
Raadhuis.
Iedere wijkbewoner is van harte welkom om onder het genot van een hapje en een drankje, de
beste wensen met medebuurtbewoners uit te wisselen.
Ook u bent van harte welkom van 13.00 tot 17.00
uur.

⌚

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.

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

GEZOCHT VOOR HET OUDE RAADHUIS
Kent u iemand of vindt u het leuk, één keer in de
vier à vijf weken, gastvrouw of gastheer te zijn op
de Zondaginloop van ‘t Oude Raadhuis?
Het is vrijwilligerswerk waarbij je met tweeën
werkt van 13.00 tot 17.00 uur.
Je maakt de ruimte gezellig, heet mensen welkom
en praat met ze. Je zorgt voor koffie en thee, een
drankje en een hapje.
Er komt vooral een vaste groep wat oudere mensen, die de inloop een fijne invulling vinden van
hun zondagmiddag. Ze kijken er naar uit.
Als er een nieuwe gast binnenkomt geef je die
goede aandacht.
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Het kan voor jezelf een bezigheid zijn die veel voldoening geeft en tevens ook gezellig is. Bij het
maken van het halfjaarlijkse werkrooster wordt
rekening gehouden met de zondagen dat je niet
kunt.

FIETS- EN WANDELCLUB TONGELRE
50+

Voor meer informatie:
Mia Smits tel: 281 16 55 of
‘t Oude Raadhuis tel: 2811737
email: m.smits01@on.nl.
De handwerkclub van het Oude Raadhuis is
op zoek naar nieuwe leden
Door: Ans Verheijen
Op dinsdagochtend komen de dames van de handwerkclub bij elkaar in ‘t Oude Raadhuis; in een
ontspannen sfeer houden zij zich bezig met allerlei
handwerktechnieken. Momenteel worden er mooie
kerstkaarten gemaakt met fijn knipwerk en borduursteekjes. Een aantal dames is aan het borduren, haken en breien. De dames helpen elkaar
waar nodig en doen elkaar ideeën aan de hand.
Gezellig met elkaar kletsen is een belangrijk onderdeel van het samenzijn. Momenteel bestaat de
club uit 13 leden, waarvan een aantal dames al
flink op leeftijd is. Het zou fijn zijn als er meer dames op dinsdagochtend komen handwerken. Nieuwe bestuursleden zijn ook van harte welkom.
Vroeger waren er meer leden, omdat huismoeders
uit de wijk kwamen handwerken als hun kinderen
naar school waren. Ook dames van buiten de wijk
zijn welkom.
De contributie bedraagt 4 euro per maand. Voor
een kop koffie betaal je 60 eurocent. Met kerstmis
wordt er in ‘t Oude Raadhuis een lunch aangeboden. Deze lunch wordt betaald uit de pot.
Dames die geïnteresseerd zijn in handwerken moeten beslist eens binnenlopen bij het Oude Raadhuis, er heerst een gezellige sfeer bij deze club.
Elke dinsdagochtend van 9.15 uur tot 11.15 uur
wordt er gehandwerkt.

‘t Oude Raadhuis is het startpunt van de
fiets- en wandelclub 50+. Om de veertien dagen verzamelen zich hier op maandagmiddag,
om 13.30 uur voor het fietsen en om 14.00
uur voor het wandelen, de leden van deze
club. Er zijn op dit moment 69 leden, maar
nieuwe leden zijn van harte welkom. Sommige leden die niet meer in staat zijn om mee te
fietsen en/of te wandelen komen na afloop
van de activiteit toch graag naar ‘t Oude
Raadhuis om gezellig een kopje koffie of thee
te drinken. De fiets- en wandelclub is een levendige vereniging, wat blijkt uit de diverse
activiteiten die zij organiseert.
Vanaf half april tot eind september wordt 10 keer
recreatief gefietst.
Om de 2 weken fietsen we op maandagmiddag
vanaf ‘t Oude Raadhuis ongeveer 25 kilometer. We
fietsen in een tempo van zo’n 14 km per uur. Dit is
voor iedereen bij te houden.
In deze fietsperiode worden er ook 2 dagtochten
georganiseerd van ongeveer 50 km, waarbij we
onderweg regelmatig stoppen voor een kopje koffie of thee. Natuurlijk rusten we ook op een mooi
plekje om onze zelfgemaakte lunch te gebruiken.
Voor onze clubleden sluiten we het fietsseizoen in
oktober af met een prachtige bustocht en een gezellige afsluitmiddag.
Vanaf november starten we met wandelingen van
ongeveer 5 kwartier met als vertrekpunt ‘t Oude
Raadhuis. Hier drinken we na afloop gezamenlijk
koffie of thee. Hiermee willen we, in een ontspannen sfeer, de sociale contacten tussen de leden
onderling stimuleren.
In januari is er een gezellige nieuwjaarsreceptie in
‘t Oude Raadhuis om samen het oude jaar af te
sluiten en op het nieuwe jaar te proosten. Tijdens
de nieuwjaarsreceptie krijgen de leden ook een
overzicht van de fiets- en wandelactiviteiten van
het komende jaar.
Om de vijf jaar is er een lustrumviering die betaald
wordt uit de contributie.
De fiets- en wandelclub is voor iedereen die graag
met andere mensen fietsend of wandelend onderweg is. Je kunt vrijblijvend meewandelen of meefietsen, maar als je lid wordt van de club, kun je
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ook deelnemen aan de speciaal georganiseerde
activiteiten.
De kosten voor een lidmaatschap bedragen
€ 12,00 per jaar.
Het bestuur van de fiets- en wandelclub bestaat uit
3 personen: mevrouw Bertha van Heeswijk en de
heren André v.d. Meijden en Bert van Oorschodt.
Mevrouw Ria Ooms en de heer Hub Vencken begeleiden net als de bestuursleden de fietsers tijdens
de tochten.
Heb je vragen, dan kun je bij een van hen terecht
of kom een keer langs bij ‘t Oude Raadhuis en
neem vrijblijvend deel aan een fiets- of wandeltocht.
Met vriendelijke groet namens de fiets- en wandelclub Tongelre 50+,
Bert van Oorschodt, telefoon 0402814329.
OPROEP
Het bestuur van ‘t Oude Raadhuis is nog steeds op
zoek naar vrijwilligers, en wel in het bijzonder:
 een penningmeester
 vrijwilligers voor de beheerdergroep; mensen
die (een gedeelte van) een dag willen opvullen
om binnen ‘t Oude Raadhuis mensen te ontvangen en lopende zaken te regelen.
 medewerkers voor de CGA-groep. Deze groep
organiseert de grotere evenementen, zoals de
Bevrijdingsmarkt, fietsvierdaagse, etc.
Mocht u interesse hebben, neem dan gerust contact op met de voorzitter.
Email: voorzitteror@dse.nl .

BEN JIJ EEN VROEGE VOGEL EN VIND
JE HET LEUK OM TE BEWEGEN OP MUZIEK?
Kom eens een keer met ons meedoen.
We hebben een gezellig groepje.
Op vrijdagmorgen dansen/bewegen we van 9.00
tot 10.00 uur op moderne muziek in verschillend
estijlen in de spiegelzaal van ’t Oude Raadhuis en
drinken na afloop nog even koffie of thee.
We kunnen nog wat versterking gebruiken.
Wil je meer informatie neem dan contact op met
Petra, onze lerares tel. 06-10659065 .

GRATIS PROEFLES DANS 60+!

Heeft u voor het nieuwe jaar het goede voornemen gemaakt meer en vaker te gaan bewegen?
Houdt u van bewegen op muziek? En bent u 60+?
Kom dan vrijdagochtend om 11.00 uur eens ´t Oude Raadhuis binnenlopen om mee te doen met seniorendansgroep ´t Hofke! Vrijdagochtenden 9 en
16 januari houdt de groep een gratis proefles! U
bent om 11.00 uur (tot 12.15 uur) van harte welkom een dansje mee te doen of een kijkje te nemen.
De lessen worden gegeven door een gediplomeerde dansdocente. De dansen zijn goed voor de conditie en voor het evenwicht. Het is een heel gezellige groep!
Tijdens de les houden we een korte pauze voor
een kopje koffie of thee.
Informatie en opgave: Anne Rietmeijer, 0649832158, www.seniorendanseindhoven.nl.
SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST. MARTINUS”

opgericht in 1951

TOT VOLGEND JAAR SINTERKLAAS!
De laatste weekenden van november heeft de Sint
met zijn gevolg geheel volgens traditie de kinderen
in onze wijken weer bezocht.
Ongeveer 1450 snoepzakken en 180 kilogram pepernoten zijn op deze dagen uitgedeeld.
Niet in het minst door het mooie weer kunnen wij
weer terugkijken op een tweetal zeer geslaagde
dagen. Helaas gooide een onwillig paard wat roet
in het eten, waardoor de Sint een groot deel van
de route te voet heeft moeten afleggen, wat gelukkig niet heeft geleid tot minder enthousiasme bij
de kinderen, ouders, grootouders en begeleiders.
Dit enthousiasme en het geluk dat door de kinderen wordt uitgestraald heeft er weer voor gezorgd dat ook de Sint en zijn gevolg met een erg
goed gevoel en voldoening terugkijken op deze dagen. Wij zijn ervan overtuigd dat deze traditie
moet blijven! Wij hopen deze dan ook tot in lengte
van dagen voort te kunnen zetten.
Hierbij danken wij mede namens alle leden van de
vereniging eenieder voor zijn of haar bijdrage aan
het succesvolle verloop en wensen u allen prettige
kerstdagen en een voorspoedig, gelukkig en vooral
gezond 2015 toe.

Voor meer informatie over de Sint Nicolaasvereniging kunt u ook onze website raadplegen:
www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl.
G. Tournoij
voorzitter
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we met zijn allen Maarten met zijn fantastisch
werk wat financiële steun kunnen geven.

BESTE BUURTBEWONERS,
Zoals u waarschijnlijk al heeft gehoord of al
eerder heeft gelezen in Rond ‘t Hofke, zijn wij
gestart met een Leefbaarheidsteam. Hier is
naar voren gekomen dat er behoefte is aan
een buurtpreventieteam in ‘t Hofke en de
Muschberg.

De politie is van mening dat het een meerwaarde
heeft voor de buurt, omdat daar het aantal inbraken toeneemt. Ook overlast van hangjongeren en
vernielingen worden door het team gesignaleerd
en gemeld. Medebuurtbewoners worden voorgelicht over inbraakpreventie en hierop gewezen.
De taak van het buurtpreventieteam is signaleren
en voorlichten. Alles in samenwerking met de politie en de gemeente. Hiervoor hebben wij enthousiaste vrijwilligers nodig die bereid zijn om af en toe
een ronde te lopen. Hiervoor wordt materiaal beschikbaar gesteld. Ook kunt u gratis aan een
buurtpreventiecursus deelnemen die twee avonden
duurt.
Wilt u ook een veiligere buurt voor iedereen? MELD
U DAN AAN!
Als u ons team wilt versterken of u wilt iets melden
doe dat dan via onze mail.
buurtpreventiehethofke@gmail.com
Op 12 januari 2015 om 20.00 uur is er voor geïnteresseerden een voorlichtingsavond in ‘t Oude
Raadhuis.
Chantal Kaya
Leefbaarheidsteam en
Buurtpreventieteam

Maarten van de Berg

Inschrijven bij Sportcentrum Splendid Tonglresestraat 275. Kosten €2,50 p.p. Start: 13.30 uur.
Voor meer info: tel. 040-2816514. Ook niet-leden
van Sportcentrum Splendid mogen meedoen aan
deze gezellige Speurtocht.
Advertentie

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
KLEINE KARWEITJES IN EN ROND UW HUIS
KOSTEN € 15,= PER UUR

SPEUR EN SPIN MEE VOOR HET GOEDE DOEL
Maarten van de Berg, uit de wijk Doornakkers
en sporter bij Sportcentrum Splendid gaat als
vrijwilliger naar Mexico om daar huisjes te
bouwen voor de armste mensen, die daar leven van afval.
Zij betalen met afval van Mexico-Stad: voor een
kilo petflessen of zeven kilo glas heb je een halve
kilo aardappelen of tomaten bijvoorbeeld.
Wij willen nu een Speurtocht en een Spinning Marathon organiseren op zondag 21 december, zodat

Voor informatie:
Wijkcoördinator Tongelre: Ria Leermakers
Tel. nr. 06-81705546 of
E-mail: rialeermakers@carentbv.nl
Algemene informatie: www.carentbv.nl
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CARENT,
UW HULPVRAAG,
ONZE UITDAGING!

STILLE NACHT, TOVERNACHT.
Een kerstverhaal over ware vriendschap
Een verhaal over een oude man die niets bezit en
die toch geen andere wens heeft dan de vriendschap van een hondje. En een tovenaar die zoveel
waarde hecht aan deze wens dat hij zelfs bereid is
zijn toverkracht ervoor op te geven. Samen zorgen
ze voor dit bijzondere verhaal over ware vriendschap.
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de
sneeuw op en de mensen die nog buiten waren
haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard.
De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte
straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar
voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te
weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op
hem. Riton had geen familie en geen thuis. De
mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij
lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich
heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard
hangen.

stralen. "Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter
bij elkaar blijven." De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte
Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het
in tweeën. "Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is
een mager maaltje voor een avond als deze, maar
meer heb ik niet."
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal
dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna
floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider
en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten
winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." Ze
zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro.
Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en
luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar."
"Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd.
"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd,
omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde
belonen," zei de tovenaar. "En jij bent de enige die
goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is."
"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,"
zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild."
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste
wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste
vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. Heel vroeg de volgende
ochtend verliet de oude man de hut om verder te
trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.
Toelichting
Gebaseerd op het verhaal in versvorm: "Et si l'on
parlait d'un certain Riton" van Dominique Marchand.

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een
hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een
ster.
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te
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Gasterij 040 787 0707

gasterij@wasven.nl

Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

Adres Wasvenboerderij:

winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in de maanden december en januari
Genieten van de natuur en van lekker eten is goed te
combineren bij het Wasven. Onze oliebollen zijn bijzonder
populair (tip: reserveer vooraf!) en u kunt ze er aflopen
tijdens de Nieuwjaars Wasven Wandeling op 4 januari.
Wij wensen u fijne feestdagen en een heel gezond en
duurzaam 2015!

Workshop kerstver- 19 december 19.00 uur in De
sieringen maken
Kas
Kerst in de Gasterij

Eerste kerstdag diner, tweede kerstdag lunch

Oliebollenverkoop

Van 27 tot en met 31 december

gebouwd, samen met Lunet zorg, in De Schop van de
Wasvenboerderij. Diverse locaties van Lunet zorg verzorgden de beeldengroep, op 2/3e van de ware grootte. Het
thema dit jaar is ‘een aangeklede kerst’. De beelden zijn
gemaakt/aangekleed met lapjes stof, vintage kleding, kleden, garen en wol met technieken als naaien, breien, haken, punniken, quilten etc.
Ook de expositie op de Overloop van de Wasvenboerderij
is in kerstsfeer: in de vitrinekasten zijn de engeltjes van
Ood Brans te bewonderen en de wintersfeer is verzorgd
door kinderen van de groepen 6 van de Wilakkerschool in
Stratum.

Nieuwjaars Wasven 4 januari, 10.30 uur vertrek
Wandeling
bij de Wasvenboerderij
Tuinthema-avond:
Water in de tuin

15 januari, 19.00 uur in De
Schop

Expositie: Bijzonde- Vanaf 10 januari op De
re portretten
Overloop
Workshop Kerstversieringen maken
Wilt u vlak voor de kerstdagen nog wat groen en sfeer in
huis halen? Dat treft: de natuurwerkgroep organiseert op
vrijdag 19 december een Workshop Kerstversieringen maken. Onder deskundige begeleiding maakt u tijdens deze
workshop zelf een kerststukje of een ander natuurlijk
kerstornament.
Wij zorgen voor verschillende soorten groen en diverse
andere natuurlijke materialen. U brengt zelf een bakje (of
potje of iets dergelijks) mee om het kerststukje of natuurlijke ornament in of op te maken. Mocht u steekschuim
(oase) willen gebruiken, breng dat dan alstublieft ook zelf
mee. Een scherp mesje of een snoeischaartje komt zeker
van pas!
De workshop vindt plaats in de kas. We beginnen om
19.00 uur en omstreeks 22.00 uur ronden we af. U betaalt
€ 5,00 voor deze creatieve avond; daar is een kopje koffie
of thee bij inbegrepen. Wilt u deelnemen? Meld u dan aan
via e-mail natuurwerkgroep@wasven.nl of via telefoonnummer 06 11178637.
Kerst bij het Wasven
Nog tot 8 januari is de levensgrote kerststal bij het Wasven te zien. De stal is door vrijwilligers van het Wasven

Feestelijk dineren met Kerst in de Gasterij
Kerst bij de Wasvenboerderij betekent zonder zorgen
feestelijk samen lunchen of dineren. De koks hebben weer
een heerlijk kerstmenu voor u samengesteld. Ook aan de
kinderen is gedacht, voor hen is er een speciaal Kinderkerstmenu.
Kijk op de site voor de menu's, u kunt nog reserveren.
December cadeautip: DeTongelrese vlag

Wilt u ook een Tongelrese vlag? Of kent u iemand die deze graag wil hebben? Ze zijn verkrijgbaar bij het Wasven!
De vlag is een teken van verbroedering en laat zien dat u
trots bent op ons mooie stadsdeel. Koop de vlag en u
steunt er ook nog eens een goed doel mee in uw eigen
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woonomgeving. De opbrengst komt ten goede aan de natuuractiviteiten in Tongelre.

Een vlag 1x1.5 meter (standaardformaat) kost € 17,50 en
is te verkrijgen bij de natuurwerkgroep van het Wasven en
in de boerderijwinkel. U kunt zelfs een vlag bestellen van
2x3 meter. Voor meer info: natuurwerkgroep@wasven.nl
tel: 0611178637.

seerd door stichting Velt. Uitgangspunt is het biologisch/
ecologisch tuinieren. Soms worden er uitstapjes gemaakt
naar aanverwante thema’s zoals het verwerken van voedsel, landbouw en landschapselementen.

Laat de vlag wapperen in 2015!
Oliebollen

De bakkers van het Wasven bakken ook dit jaar weer de
heerlijkste oliebollen. Op zaterdagen zijn verse oliebollen
in de winkel verkrijgbaar. Van 27 tot en met 31 december
zijn de oliebollen elke dag verkrijgbaar. De laatste twee
dagen van het jaar krijgen de bakkers hulp van vele vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires van het LCL en natuurlijk cliënten en begeleiders van Lunet zorg. Een gezellige
mix met een ongedwongen sfeer en heerlijke oliebollen en
appelbeignets. Vanwege de drukte wordt aangeraden om
vooraf te reserveren (winkel@wasven.nl of 040-7870707).
Nieuwjaars Wasven Wandeling
Lekker een “frisse neus halen” op de eerste zondag van
het nieuwe jaar? Dat kan!

We gaan wandelen en vertrekken om 10.30 uur bij de
boerderij van het Wasven en zijn om 12.00 uur weer terug.
We lopen het ommetje en staan stil bij de veranderingen
in het gebied en kijken uit naar in het gebied en kijken uit
naar bijzondere ontmoetingen ide natuur. Kortom een
frisse neus halen!
De deelname gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de
natuurwerkgroep is altijd welkom! Loopt je ook gezellig
mee?

Het is een cliché, maar water brengt leven in de tuin. Kikkers in de vijver, een vogel die een bad neemt, libellen die
door de tuin vliegen. Water is onmisbaar voor plant en dier
en je kan er in de tuin oneindig creatief mee zijn. Van vijver tot regenton, voor de grote of kleine tuin: in deze lezing komen verschillende manieren aan bod om iets leuks
te doen met water in de tuin. Kom kijken en je zal zien dat
er ook in jouw tuin beslist een plek(je) is voor water!
De lezing wordt verzorgd door Velt-lesgeefster Lies Rottiers.
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op donderdag 15
januari in De Schop. De avond begint om 19.00 uur en
eindigt rond 21.30 uur. De kosten bedragen € 5,-.
U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl.
Expositie: Bijzondere portretten
Vanaf 10 januari exposeert Ad Krielen op De Overloop
van de Wasvenboerderij.
Ad is in 1950 geboren in het voormalige stationnetje van
Nuenen. Na enkele jaren is hij verhuisd naar Tongelre en
daar is hij nooit meer weggegaan. Ad vertelt: “Als kind
tekende ik al graag en in 1976 ben ik begonnen met het
schilderen met olieverf. In 1995 ben ik begonnen met het
aquarelleren”.
Na jaren is er een eigen stijl ontstaan met een duidelijke
voorkeur voor realisme en belangstelling voor detail en
stofuitdrukking. Zijn belangrijkste drijfveer is nog steeds
het plezier in het aquarelleren of tekenen en de ontspanning die dit oplevert. Uitdaging is de grote verscheidenheid aan onderwerpen.
Het werk van Ad is te zien tijdens openingstijden van de
Wasvenboerderij.
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.

Tuinthema-avond: Water in de ecologische (moes)tuin
Elke maand houden wij een tuinthema lezing, georganiWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

Wist je dat een paardenkastanje een leeftijd van
250 jaar kan bereiken? En dat gemalen kastanjes
werden gebruikt als veevoer en tevens als middel
tegen paardenhoest?
Door: Kees van Grevenbroek
Tongelre is een groene ‘gemeente’ in Eindhoven met natuurlijk heel veel bomen.
Bomen zijn de longen van de stad. Ze geven
ons zuurstof, filteren de fijne roetdeeltjes uit
de lucht en zorgen voor gratis airco op hete
dagen.
Modern voor die tijd
Het verhaal van de Kastanjes.
Sinds de jaren dertig was het Lorentz lyceum gevestigd aan de Parklaan 17. De school was daar
gehuisvest in een hoekhuis van een rijtje Villaparkhuizen. Achter de school op het pleintje stond
een paardenkastanje met een bank erom heen,
een romantisch plaatje. Dit heeft stand gehouden
tot begin jaren 60 met een aantal uitbreidingen en
een oorlog verder.
De Parklaan werd te klein en Het Lorentz groeide
uit zijn jasje. De school ging in 1963 verhuizen
naar een nieuw pand aan de Celebeslaan. Vergeleken met het gezellige huiselijke parklaangebouw
was dit een modern schoolgebouw, voor in die tijd
dan.

De paardenkastanje achter op het schoolplein aan de
Celebeslaan.

Paardenkastanjes kunnen wel 25 meter hoog
worden en de bloemen noemt men kaarsen.
De eetbare tamme kastanje, die als eerste werd
neergezet, is toen elders op het schoolterrein
geplant.

Paardenkastanje aan de Parklaan.

Vergissing in de soort
Om die gezelligheid terug te krijgen had men
besloten bij het nieuwe pand op het achterplein
ook een paardenkastanje te planten met bankje,
net als in de Parklaan. De eerste poging bleek
mislukt. In plaats van een paardenkastanje werd
er een tamme kastanje geplant. Uiteindelijk werd
deze dan toch vervangen door de paardenkastanje
die er nu nog steeds staat, inmiddels alweer 50
jaar. De boom zelf is zo’n 10 jaar ouder. Elk jaar
vallen er honderden kastanjes waar de
schooljeugd wel raad mee weet.
Onlangs heeft de boom grondverbetering gekregen
om het ouder worden te vergemakkelijken.

De bloemen noemt men kaarsen .

Welkome schaduw
In de voortuin van het Lorentz staat trouwens nog
een zaailing van de kastanje uit de Parklaan.
Op zonnige warme dagen geeft de
paardenkastanje achter op het schoolplein een
welkome schaduw voor de leerlingen van het
Lorentz.
Dat is toch het fijne van bomen!
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NOGMAALS HET VAN GOGH-ROOSEGAARDE PAD
(alias de Wolfdijksche veldweg)

We komen nog even terug op onze nieuwste
aanwinst: het Van Gogh-Roosegaarde fietspad, ook wel 'Glow-in-the-dark' fietspad genoemd.
Het heeft gerommeld in Oud-Tongelre. Uitspraken
als: primeur voor Tongelre - we gaan gauw eens
kijken - wereldnieuws! - zonde van het geld in deze tijd van crisis en bezuiniging - het fietspad dat
er lag voldeed prima - alle dieren zijn verjaagd wat een geheimzinnig gedoe - wij zaten er niet op
te wachten - waren niet van de lucht. De afsluiting
en nachtelijke bewaking tijdens de werkzaamheden aan het fietspad hebben niet bijgedragen tot
de acceptatie van dit bijzondere initiatief. Nuenen
reageert anders: de Nuenense krant publiceert de
fietsroute met fraaie kaart en dito beschrijving, de
burgemeester is trots dat Van Gogh (en dus Nuenen) weer in de picture is.
Een prestigeproject dat van een onopvallend Eindhovens fietspad wereldnieuws
maakte, niet in het minst omdat het in alle geheimzinnigheid werd geopend - niet door
de Tongelrese bevolking, zoals
wij dat gewend zijn - nee, in
aanwezigheid van een hooggeplaatst, illuster gezelschap
waar prinses Laurentien deel
van uitmaakte. Het oversteeg
de geraamde kosten met het
dubbele, zegt men. En dan de
relatief korte levensduur van
de lichtgevende steentjes:
twintig jaar! Het promotiefilmpje is indrukwekkend; het is
via internet te bekijken op het
adres: https://
www.studioroosegaarde.net/
project/van-gogh-path/

‘veldweg’. Daar kwam nog bij dat het pad
evenwijdig liep met het stroompje De Brauwgraaf,
dat op ´t Hofke ontspringt en voorbij het einde
van het pad een bocht maakt om in de Kleine
Dommel uit te monden. Je moest destijds dus het
stroompje oversteken om bij de Opwettense
Watermolen uit te komen. Maar ja, wie zegt dat
onze Vincent dat niet gedaan heeft?

Uit nieuwsgierigheid naar de
historie van het pad, duikelden
we een oude wegen- en
waterleidingskaart op uit de
tijd dat Vincent van Gogh hier
rondstruinde, zo rond 1885.
Op de kaart sluit een
naamloos zandpad vanaf de
Loostraat 3 aan op het tweede
deel van de Wolfdijksche
veldweg die vlak voor het
parkeerplaatsje bij de Collse
Waterlelie begint. Volgens de
oudste families die deze
velden eeuwenlang hebben
bewerkt, ging het niet om
een doorgaand pad. Het pad
eindigde letterlijk in de velden,
vandaar ook de aanduiding
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FOTO EXPOSITIE ‘AANSTEKELIJKE BOMEN’

Eigen visie op fotograferen
’Op zaterdag 22 en zondag 23 november was de
foto expositie ‘Aanstekelijke bomen’ te bezoeken in
de Kunstgalerij de Kruisruimte. De foto’s waren
geschoten door drie fotografen uit de regio Eindhoven. Liseth van den Dungen, Ank Hermens en Lotte Vrij hebben ieder een eigen visie op fotografie.
Deze was duidelijk terug te zien in de expositie,
wat zorgden voor een mooi en divers beeld van
bomen. De foto’s waren geschoten in de groene
maar ook in de zwart verbrande bossen van Brabant.
Passie voor natuur
De drie fotografen zijn altijd op zoek naar bijzondere fotolocaties in de natuur. Deze vonden zij
dichtbij in hun eigen Brabant. Door vroeg op te
staan vangen zij het ochtendlicht of de mist en ook
schuwen ze de regen niet voor intensere kleuren.
Lotte, Ank en Liseth kregen hun passie voor de
natuur mee als kind. Alle drie volgden ze fotografie
cursussen en zo kwamen ze elkaar tegen. Steeds
vaker gingen ze samen erop uit om te fotograferen. Dit werkte heel aanstekelijk, wat uiteindelijk
leidde tot een gezamenlijke expositie over bomen.

17 januari 2015:

OPEN DAG
LORENTZ CASIMIR LYCEUM
van 10.00 tot 15.00 uur.
Tijdens de open dag op 17 januari ontdekken
leerlingen uit groep 8 hoe leuk het is om slim
te zijn. Het Lorentz Casimir Lyceum verwelkomt alle toekomstige havo, atheneum en
gymnasium scholieren en hun ouders voor
een kennismaking.

kalen zijn open om een kijkje te nemen bij allerlei
vakken zoals 3Design, Frans, tekenen, aardrijkskunde, Cambridge Engels en nog veel meer. Je
kunt pannenkoeken eten bij biologie, sportief bezig
zijn bij gym en een natuurkundequiz doen. Er is
een lokaal speciaal ingericht met alle informatie
over Quest. Dit is een aantrekkelijk programma
dat extra uitdagingen biedt en die leerlingen creatief leert denken, onder andere in de vorm van
spannende projecten, voor meer informatie zie
www.lcl.nl In de aula zijn er optredens van de
schoolband en is er tijd om even te genieten van
een glaasje fris of een kopje thee. Kortom, een
dag die boordevol activiteiten zit en die slimme
leerlingen alvast een leuk voorproefje van het Lorentz Casimir Lyceum voorschotelt.
De open dag is voor alle leerlingen van groep 7 en
8 van de basisschool en hun ouders. Iedereen is
van harte welkom van 10.00 tot 15.00 uur in het
Casimirgebouw, Celebeslaan 10 te Eindhoven.

HET STEUNPUNT UITKERINGSGERECHTIGDEN EINDHOVEN

is een vrijwilligersorganisatie die al ruim 27
jaar gratis informatie, hulp en advies geeft
aan iedereen die te maken heeft met ziekte,
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.
Op 1 januari 2015 a.s. treedt de Participatiewet
in werking. De gemeente wordt vanaf die datum
verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. Deze
mensen zitten nu in de WWB (Wet Werk en Bijstand), WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) en
mensen met arbeidsvermogen in de Wajong. Wij
willen deze mensen volgend jaar zo goed mogelijk
inlichten over de (soms grote) gevolgen van de
Participatiewet.

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken
heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Er wordt spreekuur gehouden van
maandag t/m donderdag (9.30 uur tot 12.30 uur)
aan de Kempensebaan 80 te Eindhoven.
Iedereen die hiervan gebruik wil maken wordt verzocht een afspraak te maken via het telefoonnummer 040-2455300. Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen
kosten verbonden aan de geboden hulp.
Meer informatie kunt u lezen op de website:
www.steunpuntuitkeringen.nl.

Tussen 10.00 en 15.00 uur informeren we hen
over onze kleine en gezellige school. Alle lesloWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 24

den, van kwaadheid een huilbui inzet omdat ze de
televisie niet harder krijgt en tegelijkertijd – zo ziet
een geroutineerde papa – naar de wc moet.
“Koffie?” vraagt Ingrid. Nou graag.

Door Frank de Greef

RICHARD TAPPEL:
verzekeringen, pensioenen, hypotheken en (nog 'n klein beetje) makelaardij.
Op een prachtige zonnige herfstdag in oktober fiets ik op de bonnefooi naar een wijkje
van Tongelre waar ik eerlijk gezegd nog nooit
geweest ben: Koudenhoven. Op de Ministerlaan wil ik even langsgaan bij Kantoor Tappel
om een afspraak te maken voor een interview. Maar ja, dat kan gebeuren: “De baas is
er niet, hij zit elders in bespreking, maar hij
is vóór 12.00 uur terug. Mag ik uw telefoonnummer, dan belt hij u terug.” Even over
twaalven word ik gebeld. Een man van de
klok dus, Richard Tappel. We maken vlot een
afspraak voor een interview en besluiten
maar meteen elkaar te tutoyeren.
Ik word ontvangen door Richard en zijn vrouw Ingrid. We nemen plaats in de prachtige woonkamer,
waar ook de schattige blonde Sofie (4) speelt die
Richard daarstraks van school heeft gehaald. “Ja,
ik vind het heerlijk om naast het werk zo betrokken te zijn bij de opvoeding van de twee kleintjes.
Ik heb ook twee kinderen – Merel (14) en Daan
(12) – uit mijn eerste huwelijk.”

De familie Tappel

Een piepkleine babyfoon staat op een kastje in een
hoek onopvallend mee te luisteren met Willem
(bijna twee) die boven in zijn bedje ligt te slapen.
Een vredig huiselijk tafereel dat een half uurtje later wreed verstoord zal worden als Willem wakker
wordt en onbarmhartig, elektronisch versterkt, begint te schreeuwen van de honger en Sofie, die al
een beetje moe is en wat jengelig begint te wor-

Om maar met de deur in huis te vallen: “Waarom
hangt er buiten een grote schaar aan de muur?”
“Dat is omdat Ingrid hier ook een kapsalon heeft.”
Ik word meegetroond naar de vroegere inpandige
garage die is omgebouwd tot kapsalon. Ingrid
geeft me haar visitekaartje: “Haarstyl – Uw exclusieve kapsalon.” Het adres is natuurlijk hetzelfde
als dat van Kantoor Tappel, maar ze heeft een eigen telefoonnummer: 040-2908242. Ze is sowieso
elke zaterdag open, wanneer Richard zijn papadag
heeft, maar voor een afspraak kunt u beter eerst
bellen.

De kapsalon van Ingrid

Waar komt de naam Tappel eigenlijk vandaan?
“Een familielid uit Assen, Johan Tappel, heeft ooit
een stamboomonderzoek gedaan. Hij heeft onze
naam kunnen traceren naar een Joannes Tappel
die rond 1660 in Gross Hesepe is geboren. Dat is
in Duitsland, net over de grens met Drenthe, ter
hoogte van Coevorden. Rond 1850 kwam een aantal Tappels naar Nederland, nog altijd vind je de
meeste Tappels in Drenthe. Rond 1930 vertrokken
er Tappels naar de textielfabrieken in Enschede, de
scheepswerven in Alblasserdam en de Philips
Gloeilampen in Eindhoven. Ik ben van de tiende
generatie. Mijn vader is in 1938 geboren in Stratum op de Varenstraat, het eerste zijstraatje rechts
van de Roostenlaan als je vanaf de Leenderweg
komt. Hij is in 1964 zijn eigen adviespraktijk begonnen in een flatje op de Montgomerylaan, later
op de Barrierweg. Vandaar dat we dit jaar – 2014
– ons vijftigjarig bestaan hebben gevierd.
Ja, veel Tongelrese mensen dachten vroeger dat
hier op Koudenhoven geen huizen gebouwd zouden
kunnen worden, want het was nogal drassig, een
half moeras. Toen mijn vader in 1980 dit huis liet
bouwen, kreeg hij dan ook de keus tussen eerst
heipalen laten slaan of het hele huis onderkelderen. Hij koos voor het laatste. In 1997 ben ik gaan
werken voor mijn vader, in 2001 heb ik de praktijk
van hem overgenomen. Maar hij komt nog steeds
twee middagen in de week op kantoor, vooral in
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verband met de telefonische bereikbaarheid. Ik
vind het belangrijk dat als klanten mij bellen, ze
een levend persoon aan de lijn krijgen en niet een
antwoordapparaat. Ook Ingrid werkt vaak mee, en
ik heb ook nog een parttime assistente, Margot.
Overdag ben ik veel thuis en op kantoor, 's avonds
heb ik vaak afspraken met klanten.

“Wiskunde is toevallig een hobby
van me..”
Ik ben gaan adverteren in Rond 't Hofke toen Jos
Rovers (redactielid) ophield met zijn verzekeringspraktijk en dus ook met zijn grote advertentie op
de achterpagina. Ik heb echte Tongelrese families
als klant mogen begroeten, die me de hele geschiedenis van Tongelre wisten te vertellen, bijvoorbeeld van wie de boerderijen waren toen de
Helmondweg er nog helemaal niet was. Nee, ik heb
niet in Nederland gestudeerd maar in Amerika: business administration. In Amerika kon je veel makkelijker studie met sport combineren, in mijn geval
tennis.
[Nota bene: Richard was een zeer goede tennisser,
hij nam o.a. deel aan de Nationale jeugdkampioenschappen en trainde bij de tennisschool van Henk
van Hulst, bekend van mensen zoals Sjeng Schalken, Paul Haarhuis, Jacco Eltingh en wijlen Menno
Oosting. En Richard is nog steeds actief in de tenniswereld: hij is voorzitter van het befaamde ELTV,
de Eindhovense Lawn Tennis Vereniging.]
Het gedeelte ‘makelaardij’ wil ik eigenlijk helemaal
afstoten. In feite heb ik nog maar één huis in portefeuille. Mede daarom heb ik de naam van ons
kantoor toevallig pas een paar weken geleden bij
de Kamer van Koophandel laten veranderen in
kortweg Kantoor Tappel. Het is ook aanzienlijk
makkelijker om de telefoon op te nemen met de
woorden “Kantoor Tappel, u spreekt met...” dan
met “Met Assurantie- & Makelaarskantoor Tappel, u
spreekt met...”

Zoals de meeste mensen wel weten is de wetgeving ten aanzien van pensioenen en pensioenverzekeringen de laatste jaren behoorlijk veranderd.
Daar komt bij dat de AFM (de landelijke Autoriteit
Financiële Markten) begin dit jaar de eisen voor
pensioenadviseurs heeft verhoogd, en nogal drastisch ook. Tussenpersonen zoals ik moesten ineens
een pittige, aanvullende opleiding op HBO-niveau
volgen, waar de meesten van mijn collega's niet
veel voor voelden. Temeer niet daar de studie nogal technisch van aard was, met – eerlijk gezegd, in
mijn ogen – overdreven veel wiskunde. Maar ja,
dat is toevallig een hobby van me, dus ik vond dat
wel leuk. Er ontstond al gauw een tekort aan pensioenadviseurs, waar ik in gesprongen ben. Waar
ik echt gespecialiseerd in ben is collectieve pensioenregelingen voor het MKB, het Midden- en Kleinbedrijf. Ik adviseer kleine en grote bedrijven, variërend van drie tot honderd man personeel.
Mijn eerste aandachtsveld is en blijft echter het
adviseren van particulieren en zzp’ers op het gebied van (schade)verzekeringen en hypotheken.
Als mensen via mij een schadeverzekering afsluiten en ze krijgen onverhoopt te maken met een
schadegeval in welke vorm dan ook, handel ik dat
af. De klant kan via mijn website (zie het kopje
Klantenservice – Mijn dossier) de voortgang bijhouden van mijn werkzaamheden. Ze kunnen dus
met eigen ogen zien of ik 'n beetje doorwerk, plus
natuurlijk wanneer ze het geld van de verzekering
kunnen verwachten.
En als mensen op zoek zijn naar een goede hypotheek, willen ze er natuurlijk altijd een die past bij
de huidige situatie, maar die liefst ook alvast rekening houdt met mogelijk veranderende omstandigheden op het gebied van wetgeving, economie en
gezinssituatie. Het is fijn wanneer de woonlasten
nu op dit moment perfect aansluiten op je financiële en gezinssituatie, maar het is natuurlijk ook
een prettig gevoel om er redelijkerwijs van verzekerd te zijn dat dat in de toekomst zo blijft!

Kantoor Tappel
verzekeringen, pensioenen en hypotheken
Ministerlaan 2-A, 5631 NC Eindhoven
040-2814150 of info@tappel.com

www.tappel.com

Richard in zijn kantoor
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Ankerpunt voor de wijk Berckelhof
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof

Ten eerste wenst Vitalis Berckelhof iedereen
een heel bijzonder, sfeervol en gelukkig
Nieuwjaar. Wij kijken terug op een zeer bewogen jaar met veel geweldige wijkprojecten
zoals de Dutch Design week, de Doornakkers
voelt zich goed markt , het Grijze Koppen Orkest, Serious Request en natuurlijk de vaste
weekactiviteiten zoals sjoelen, dansavonden,
kienen en de weekmarkt.
Er zijn mooie samenwerkingsverbanden ontstaan en aangehaald met de wijk, voor de
wijk en door de wijk.

vrijdag
- Grijze koppen Orkest (gratis)
van 10.00 – 16.00 uur
in de hal
- stuivertjes kienen (1 strip)
van 14.30 – 16.30 uur
- handwerkclub (gratis) van 14.00 - 16.00 uur

Na een half jaar wekelijks te hebben gerepeteerd
zal op 21 december het Grijze Koppen Orkest voor
u een optreden verzorgen.

19, 20 en 21 dec Serieus Request (1 strip)

Vitalis Berckelhof doet 19, 20 en 21 december
mee aan Serious Request we hebben een ludieke
manier gevonden om geld in te zamelen voor het
goede doel. Daarnaast wordt er het hele weekend
een scala aan activiteiten georganiseerd met optredens, ontbijt, dansavond, grijze koppen concert,
borrelavond, kerstmarkt en nog veel meer. Een
weekend in het teken van het goede doel dat garant staat voor veel gezelligheid.
Heeft u vragen? Wilt u meer weten over het project of over Vitalis Berckelhof? Dan kunt u zich per
e-mail wenden tot Sylvia van Aggel Berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl of 040-2331600.
Wilt u deelnemen aan activiteiten?
Koop uw ‘strippenkaart’ bij de receptie.

zondag
- kaarten (gratis)

van 14.30 – 16.30 uur

Activiteiten december

21 dec Concert Grijze Koppen Orkest (gratis)
van 10.30 - 11.30 uur
25 dec kerstdiner info bij het restaurant van
Vitalis Berckelhof

Advertentie

Tongelresestraat 232 5613 DT - Eindhoven.
Telefoon: 040 - 2693701

Wekelijkse activiteiten
maandag
- weekmarkt
van 10.00 – 11.30 uur
- dansen & bewegen (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
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
- ochtendgebed

9.15 uur
in stilteruimte

Café Knabbel en Babbel heeft de beschikking over
7 dartbanen. Ideaal voor darts in competitieverband,
maar ook voor een gezellig avondje ontspanning en uw
avondje uit..
Behalve dat u bij ons gezellig kunt ‘buurten’ is er ook
voldoende gelegenheid én ruimte voor uw verjaardag,
kaartmiddag, personeelsfeestje, of koffietafel.

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

Berckelhof

2e en 4e zaterdag van de maand
om 19.00 uur met
dominee

Diensten rond Kerstmis St. Martinus
Kerstconcert op woensdag 17 december om 19.30 uur.
Kerstavond om 21.00 uur.
1e kerstdag om 9.30 uur.
2e kerstdag om 9.30 uur.
Familieberichten:
Overleden:
Corry Ronken - van de Moesdijk 87 jaar
Mien Hoekstra - Russens 68 jaar
Jopie Hekker 77 jaar

Meerkollaan 3, Eindhoven.
www.pkn-eindhoven.nl/gemeenten/Ontmoetingskerk
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten op zondag:
Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e zondag
van de maand is er voor tieners een aparte viering
(jeugdkerk).

21 december

09.00 uur Adventsontbijt in de
Ontmoetingskerk

21 december

4e adventsvesper van 19.00 –
19.30 uur in de Ontmoetingskerk

Kerstavond 24
december

19.00 uur kinderkerstfeest
Adventskerk

Kerstavond 24
december

22.00 uur kerstnachtviering in de
Ontmoetingskerk

Eerste
Kerstdag

10.00 uur kerstviering in de
Ontmoetingskerk

28 december

10.00 uur dominee Petra Speelman
in de Ontmoetingskerk

4 januari

10.00 uur dominee Tineke
Boekenstijn en dominee Elbert
Grosheide (Ontmoetingskerk
gesloten)

11 januari

14.30 uur in de Ontmoetingskerk
uitzenddienst van Sietske Blok naar
Brazilië

18 janauri

10.00 uur dominee Elbert Grosheide

in de Ontmoetingskerk
Kinderkerstfeest: “Een echte kerst?”
Op Kerstavond 24 december om 19:00 uur vindt in de
Adventskerk een kerstviering plaats speciaal voor en
door kinderen. In deze viering wordt het kerstspel
opgevoerd met de titel “Een echte kerst?” Het kerstspel
wordt ondersteund door een kinderkoor. Meer dan 25
kinderen van uit zowel de Adventskerk- als
Ontmoetingskerkgemeente werken mee. Als ouder, opa
of oma mag u dit niet missen. Neem gerust uw
kleinkinderen mee of nodig uw buurkinderen uit.
Iedereen is van harte welkom om dit kerstfeest samen
met de kinderen mee te vieren. Na afloop is er naast
koffie en thee ook warme chocolademelk. Voor de
kinderen is er een leuke attentie.
De kernvraag voor deze twee avonden is: Wat is er
voor mij als gelovig kerkmens of als gelovige te zien, te
horen en te vertellen als ik in de (missionaire)
communicatie de leefsituatie van de ander en van
mezelf serieus neem.
De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur en zijn op 5
januari 2015 in de Ontmoetingskerk en op 26 januari in
de Adventskerk.
Opgeven bij Hannie Luiten, E: gfjluiten@hetnet.nl of
telefoon 040-2123501. Hannie Luiten en Elbert
Grosheide.
NB. Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten
plaats in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 of in de
Adventskerk, Camphuysenstraat 4 te Eindhoven. Tenzij
anders vermeld zijn alle avonden gratis en staan open
voor iedereen. Voor actuele informatie kijk op de hierboven genoemde website en sociale media.

Contactpersoon
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl
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attendeert op slecht hang- en sluitwerk en
zichtbare afwezigheid. Naast de inzet van bovengenoemde buurtbewoners zijn door het
woonbedrijf diverse activiteiten gestart zoals
renovatie met aandacht voor hang- en sluitwerk van de huurwoningen in de Geestenberg/
Muschberg en het toekomstig afsluiten van
brandgangen in 't Hofke. Al deze maatregelen
resulteren in de wijk Koudenhoven tot een stevige daling van het aantal woninginbraken.
In 't Hofke zijn deze resultaten nog niet zichtbaar. Door de wijkagenten wordt daarnaast geconstateerd dat de bewoners van alle wijken
steeds alerter worden op verdachte situaties en
de meldingsbereidheid aan de politie steeds beter wordt.

Info van uw wijkagenten
John van Hoppe en Raymond Vermeer
Bij het uitkomen van deze editie zijn de meeste
bewoners druk bezig met het voorbereiden van de
kerst- en oud en nieuw viering. Gezellige en warme feestdagen waar het samenzijn met familie en
vrienden vaak een belangrijke plaats inneemt. Het
einde van het jaar is echter een mooi moment van
bezinning om eens terug te kijken en nieuwe plannen te maken voor het komende jaar.

-

In 2014 is een start gemaakt met
"WIJeindhoven". "WIJeindhoven" voor de wijk
Tongelre is werkzaam vanuit het gebouw ‘Orka’
en draagt zorg voor de hulpverlening / dienstverlening in de wijk. Door ons zijn al diverse
zaken overgedragen aan "WIJeindhoven" welke
zij vervolgens hebben voorgedragen voor hulp
aan de individuele bewoner. Recent is de wijk
bezocht door minister president Rutte op uitnodiging van Raymond om te praten over de ervaringen van de wijkagenten met betrekking
tot de teruglopende zorg en het effect hiervan
op de leefbaarheid in de wijken. Er werd tevens
gesproken met andere hulpverleners/
dienstverleners en bewoners.

-

In 2014 is in 't Hofke een start gemaakt met
een leefbaarheidteam. Het leefbaarheidteam
bestaat uit bewoners welke de wijk vertegenwoordigen en meedenken op diverse gebieden
zoals leefbaarheid in de wijk, groen- en speelvoorzieningen, veiligheid, etc.

̵

Natuurlijk werd er door de wijkagenten veel
aandacht besteed aan individuele zaken van
bewoners. Wat ons opvalt, is dat bewoners
vaak veel weten van wat er zich in hun wijk afspeelt maar erg terughoudend zijn in het melden hiervan.

Terugkijkend op 2014 zijn er in samenwerking met
de bewoners, gemeente, wijkagenten, etc. zeer
goede resultaten behaald bijv.:
-

-

In samenwerking met diverse partners zoals
gemeente, politie, belasting en huurverenigingen is er een gezamenlijke aanpak geweest op
bestrijding van fraude in diverse vormen. Hierbij moet men denken aan onjuiste adresgegevens, onterechte toeslagen, criminaliteit, naleving vergunningen en aanpak van onverklaarbare inkomsten. Door deze aanpak is intussen
een bedrag van ongeveer 500.000 euro teruggevorderd en lopen er nog diverse onderzoeken.

̵

In samenwerking met diverse partners waaronder PSV is een project gestart genaamd
‘Tongelre United’. In dit project wordt jongeren
uit de wijken de mogelijkheid gegeven om onder leiding van een PSV trainer wekelijks te
trainen. In dit trainingsprogramma wordt tevens aandacht besteed aan normen en waarden
die behoren bij het leven van een topsporter.
Kortom een van de mooie activiteiten voor de
jeugd uit de wijk. Naast Tongelre United zijn er
in samenwerking met jongerenwerk Orka, ook
enkele andere jeugdactiviteiten aangeboden. Al
deze activiteiten zijn er op gericht om jongeren
een tijdsbesteding aan te bieden, wat natuurlijk
ook zijn effect heeft op de leefbaarheid in de
wijk.
In 2014 is aandacht besteed aan het gezamenlijk verminderen van het aantal woninginbraken. Hiertoe zijn diverse initiatieven gestart. In
Koudenhoven is gestart met buurtpreventie. Dit
team bestaat uit bewoners die frequent een
oogje in het zeil houden in hun wijk in nauwe
samenwerking met de politie. Ook besteden ze
aandacht aan preventie middels projecten
waarbij men de wijk schouwt en wijkbewoners

Onveiligheidsgevoelens opgedaan in het verleden
blijven vaak lang hangen en maken moeilijk plaats
voor positieve ervaringen. Bewoners kunnen er op
rekenen dat de wijkagenten integer omgaan met
hun meldingen en informatie.
Wij als wijkagenten kijken met redelijke tevredenheid terug op de behaalde successen in de wijk in
2014. Dit is natuurlijk geen reden om in 2015 de
stoel in de relaxstand te zetten. In 2015 willen wij
ons samen met de bewoners en partners richten
op:
-

het uitbreiden van de buurtpreventie en opstart
van een eigen team in 't Hofke;
aandacht voor de jeugd;
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-

aandacht voor risico's voor de leefbaarheid in
de wijk in verband met de veranderingen in de
zorg en dienstverlening;
het verder verlagen van het aantal woninginbraken;
het melden van verdachte situaties, maar ook
het melden van zorg over buren en kinderen
verhogen, waardoor op tijd hulp kan worden
ingezet en erger kan worden voorkomen.

Wij wensen alle bewoners een gezond, goed en
voornamelijk VEILIG 2015 !!!
Fijne feestdagen !!!
Spreekuur / contact wijkagent
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag van de maand is er spreekuur in 't Oude Raadhuis. Het spreekuur vindt voortaan plaats tussen
18.30-19.00 uur. Tijdens het spreekuur is ook een
vrijwilliger van het leefbaarheidteam aanwezig.
Daarnaast kunt u ons altijd bereiken via het telefoonnummer 0900-8844.
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@politie.nl
Voor zaken voor de wijken Geestenberg, Muschberg en Urkhoven kunt u contact opnemen met
Raymond Vermeer via e-mail raymond.vermeer@politie.nl.
U kunt ons beiden ook volgen via twitter

De toegang is gratis, er is een collecte voor de
kosten.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een route beschrijving en de parkeerplaatsen bij Eckartdal.
HET BESTE
MANTELZORGIDEE VAN
BRABANT
WAT HEEFT Ú NODIG?
Zorgt u voor iemand in uw omgeving? Voor
uw ouder, partner, kind, familielid, vriend(in)
of kennis die ziek is en/of hulp nodig heeft?
Dan bent u mantelzorger. Het is fijn om voor
iemand te zorgen, u doet het uit liefde. Maar
het kan ook pittig zijn. Bijvoorbeeld als er
steeds meer zorg nodig is, of als u het
combineert met een gezin en/of werk. Dan is
het goed om te weten dat er ondersteuning
mogelijk is. U heeft immers ook uw grenzen!
Maar welke ondersteuning is wenselijk en
waardevol? ZuidZorg roept alle
mantelzorgers op om hun ideeën in te sturen!
Bedankt!
ZuidZorg wil alle mantelzorgers in haar werkgebied
heel hartelijk bedanken. Dankzij uw inzet voelen
cliënten zich minder eenzaam en wordt er veel
zorg verleend die anders wellicht niet mogelijk
was. Momenteel verlenen ongeveer 3,5 miljoen
Nederlanders mantelzorg. Dat is 1 op de 4
volwassenen. En dat zullen er in de veranderde

@brigadierhofke ( John van Hoppe)

zorgwereld nog meer worden.

@bigadierEHVgmu ( Raymond Vermeer)

Hoe houdt u het vol?
Goede samenwerking tussen mantelzorgers en
professionele zorgverleners is voor ZuidZorg heel
belangrijk. We luisteren naar wat nodig is en
proberen de taken zo goed mogelijk te verdelen.
Maar, we willen meer doen. Voor cliënten, maar
ook voor mantelzorgers. Juist omdat u zo hard
nodig bent, nu en in de toekomst. Welke
ondersteuning is wenselijk? Hebt u behoefte aan
een luisterend oor? Meer inhoudelijke informatie
en advies? Een handige zorg-app? Een vrijwilliger
die de taken op afgesproken momenten even van
u overneemt?

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

BEGIJNENHOFGESPREKKEN
Lezing en gesprek met: Leon Teubner (Nijmegen)
Zin en onzin van mystiek.
Op zondag 18 januari van 10.30 tot 12.30 in De
Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven.
Voor veel mensen is mystiek zweverig, onpraktisch
en maatschappelijk zonder nut. Voor anderen is
het een ziekelijk fenomeen, gepaard gaande met
rare verschijnselen. Toch laten mystici ons zien
hoe belangrijk het is om ontvankelijk in het leven
te staan, en weerspiegelen ze een levenshouding
die leidt tot een dieper besef van de werkelijkheid.
Leon Teubner is pastor en ook verbonden aan het
Titus Brandsma Instituut voor studie van de spiritualiteit.

We horen graag uw mening en ideeën
Omdat we iets willen doen waar écht behoefte aan
is, horen we graag van mantelzorgers zelf welke
ondersteuning nodig is! Stuur uw mantelzorgidee
dus vóór 10 januari 2015 naar
hetbestemantelzorgidee@zuidzorg.nl. Een vakjury
zal de beste drie ideeën selecteren en het
winnende idee kiezen. De beste 3 ideeën worden
door ZuidZorg en als u dat wilt in samenwerking
met u uitgewerkt. U kunt dus echt een verandering
in de zorg teweegbrengen! Bovendien wint het
beste idee de ZuidZorg manteltrofee.
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Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Recept voor de maand december:
Gekonfijte eend met zuurkool en
geroosterd katenspek


Dit gerecht kost wat meer tijd in de voorbereiding
en is iets duurder, maar je scoort bij je familie en
vrienden. Voor de feestdagen past dit heel goed
als onderdeel van het kerstdiner. Wij hebben er in
ieder geval van gesmuld.
Je kunt het als tussengerecht gebruiken voor 8
personen of een hoofdgerecht voor 4-6 personen.



Ingrediënten:
Rillette van eend:

4 gekonfijte eendenbouten ( bij een goede
slager in pot of blik)

vet

bloem
Zuurkool:
500 gr zuurkool


2 dl witte wijn

2 laurierblad
4 jeneverbessen


4 kruidnagels
Rode wijnjus:
1 sjalot


1 knoflookteen

scheutje olijfolie

1 takje tijm van 5 cm

1 laurierblad

25 gr bruine basterd suiker

1 dl rode wijnazijn

3 dl rode wijn

4 dl kalfsfond
Peer:

800 gr peren, conference

2 dl zoete witte wijn

1 kruidnagel

2 cm kaneel stokje

1 laurierblad

1 vanillestokje

aardappelmeel
Geroosterd spek:

8 plakjes katenspek van 5 mm dik

1/4 bos kervel

Zwarte peper
Bereidingswijze:


Rillette van eend: Verwarm de poten in
hun eigen vet op een zacht vuur tot het vet
gesmolten en lauwwarm is. Dit is om het verwijderen van het vel makkelijker te maken.
Haal de poten uit het vet, zeef het vet en be-









waar het voor later gebruik. Verwijder het vel
en pluk het vlees van de botten. Let op dat
er geen botsplinters achterblijven. Leg het
vlees in een ronde stalen ring van ca. 7-8 cm
in verschillende richtingen stevig tegen elkaar, zodat er een soort verband ontstaat.
Druk het vlees stevig aan. Plaats de ringen
op een ovenplaat, bedruip het vlees met wat
gesmolten vet en plaats het direct in de koeling.
Zuurkool: Doe 6 eetlepels gesmolten vet bij
de zuurkool, en giet de witte wijn erbij.
Breng aan de kook en doe de kruiden erbij.
Laat op een heel laag vuur met de deksel op
de pan 30 min. stoven. Laat daarna afkoelen.
Rode wijnjus: Maak sjalot en knoflook
schoon en snipper beide. Fruit dit goudbruin
in olijfolie en voeg tijm en laurier toe. Doe de
suiker erbij en laat smelten, blus af met azijn
en laat deze grotendeels verdampen. Voeg
rode wijn en fond toe en laat inkoken tot 3
dl. Passeer door een zeef en pers goed door.
Laat de saus inkoken tot 1.5 dl zodat deze
licht stroperig is. Bewaar de saus tot opdienen.
Peer: Schil de peren en haal met een aardappelboor van 2,5 cm bolletjes uit. 4 per persoon. Snijd het vanillestokje open. Kook de
wijn met de kruiden op en kook de peer hierin beetgaar. Giet af, vang het vocht op en
kook dit weer tot de helft in. Zet weg en doe
de peer er weer in.
Geroosterd spek: Rooster de plakken in een
loeihete droge grillpan aan een kant een ruitmotief op het spek tot het spek krokant is en
haal het spek uit de pan.
Afmaken van het gerecht: Zet de ovenplaat met de gevulde ringen 7 minuten in
een hete oven van 150 graden. Verwijder de
kruiden uit de zuurkool en verwarm de zuurkool en de rode wijnjus. Verwarm ook de bolletjes peer.
Presentatie: Hak de kervelblaadjes fijn. Leg
op ieder groot warm bord aan de onderzijde
een reep spek met de grillkant naar boven.
Leg een brede band zuurkool op het spek.
Plaats 4 bolletjes peer, verdeeld over de
zuurkool. Zet de ring met vlees aan de bovenzijde van het bord en verwijder de ring.
Kruid het vlees met zwarte peper, breng wat
wijnjus aan op het bord en over het vlees en
versier het bord verder met wat kervel.

Eet smakelijk.
Fijne kerstdagen en een voorspoedig en
culinair 2015.
Clasine en Jack
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EINDELIJK GEZIEN!
Het is alweer twee jaar geleden dat ik tijdens een tocht
door een van de Tongelrese natuurgebiedjes dacht:
dit dier zou best wel eens over deze wildwissel kunnen komen. Het biotoop op deze plek is namelijk zeer
geschikt.
Een wildwissel is een paadje dat geregeld door dieren
wordt genomen om van het ene naar het andere terrein te
komen (wisselen van terrein). En een jaar of vijf geleden
had een collega er al eens eentje gezien in het Eckartse
bos. Ikzelf had er wel al haren gevonden, vastzittend in de

Haren in de puntdraad

Gestreepte kop
Deze schuwe beesten gaan ‘s nachts op zoek naar
voedsel. Het zijn alleseters, maar het hoofdmenu bestaat
uit wormen. Dassen zijn echte gravers, ze maken
burchten. Dat zijn ondergrondse tunnels waar ze met de
hele familie in wonen. Zo’n burcht kan vele generaties
meegaan, tot soms honderden jaren. De das is een
beschermde diersoort.
Het is best een groot beest. Een mannetje kan wel 80 cm.
lang worden en de schouderhoogte is dan zo’n 30 cm. Het
lichaam is wigvormig, met een grijze vacht. De uiteinden
van de dekharen hebben een wit puntje.
Zijn kop is het meest herkenbaar, namelijk zwart met wit
gestreept, of andersom. Een das heeft een 15 cm. brede
platte staart, en grote graafpoten!
Dassen houden geen winterslaap maar doen 't als het
koud wordt wat rustiger aan. Ze leggen een voorraadje
aan voor barre tijden.

Een das

prikkeldraad, maar ik moest nog laten onderzoeken of ze
wel echt van dit dier afkomstig waren.
Gevangen!
Vorige maand had een buurtbewoner, tevens natuurliefhebber, op de plek van de wildwissel een camera neergezet die gaat filmen als er wat voorbij komt. Een
‘cameraval’ noemen ze dat ook wel.

Of deze das echt in Tongelre woont, wordt nog
onderzocht. Het is toch wel weer een bijzonder mooie
waarneming uit onze Tongelrese wildernis. Filmpjes die
opgenomen zijn met de wildcamera in Tongelre kun je op
YouTube bekijken als je zoekt op “Evert & Zo.”
Met groengroet.
Kees van Grevenbroek

Een wildwissel

En met succes! Nadat de camera de volgende ochtend
opgehaald was en het gefilmde thuis bekeken, werd al
snel duidelijk dat er een bijzondere waarneming opstond:
de grootste uit de familie van de marterachtigen, namelijk
een das! Gevangen dus met de camera. ”Da’s mooi!”
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nerale repetitie zat het oefenen erop en kon het
echte werk beginnen. Alle ouders verzamelden zich
op het schoolplein en zaten verwachtingsvol te kijken naar wat komen ging. De kinderen hebben
vervolgens een spetterend eindconcert gegeven
met zang, dans, ritme en shaker geluiden. Ze hebben het ontzettend knap gedaan!

‘BODY BOEM BIG BAND!’
Op vrijdag 10 oktober hebben de kinderen
van 't Karregat de Kinderboekenweek afgesloten met een geweldig schoolplein concert,
de ‘Body Boem Big Band’.

Onder de indruk van het concert.

De shakers

Om dit concert tot een goed einde te brengen hebben de kinderen in de week ervoor gewerkt aan
een shaker. Deze shaker moest gemaakt worden
van oude blikken. Ze werden gevuld met rijst en
op een speciale manier dichtgemaakt. Vervolgens
mocht iedereen zijn shaker versieren en ‘eigen’
maken. De voorpret was al zeer groot!

Dit eindconcert was nog niet het einde van het
‘Body Boem Big Band’ project. De kinderen hebben
in de klas namelijk nog doorgeoefend met de shakers, want op zaterdag 8 november kregen de kinderen de kans om in het Muziekgebouw in Eindhoven mee te doen aan de eindmanifestatie van
Tromp. Er hadden zich heel wat kinderen aangemeld en het podium stond dan ook behoorlijk vol!
Ze hebben geshaket alsof hun leven er vanaf hing!
Geweldig!

Oefenen voor het shaker concert.

Op de dag zelf hebben de kinderen de hele dag
hard gewerkt aan een spetterend, swingend shaker
concert. Dit gebeurde onder leiding van twee ritmische professionals van ‘Fort van de Verbeelding’,
Han en Marie. Per groep kregen de kinderen een
workshop waarin met veel enthousiasme en plezier
een stuk van het eindconcert werd aangeleerd. De
kinderen vonden het geweldig en ontpopten zich
als ritmische wondertjes!
Na een hele ochtend geoefend te hebben werden ’s
middags alle groepen op het schoolplein verwacht
om de stukken gezamenlijk te oefenen. Na de ge-

Han en Marie, de professionals van ‘Fort van de Verbeelding’.

We willen Han en Marie van ‘Fort van de Verbeelding’ dan ook ontzettend bedanken voor hun enthousiasme en inzet!
Groetjes ‘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 website: www.fysiotherapietongelre.nl of
www.fitther.nl

MEET ME @ THE GYM
Beweegprogramma voor mensen met NAH

Sporten is gezond voor iedereen! Voor mensen
met hersenletsel is de drempel om te sporten
vaak enorm hoog. Daarom hebben de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation de
handen ineen geslagen met het project Meet me
@ the Gym.
In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 160.000
(nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm
van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een
herseninfarct, hersenbloeding of ongeluk. Zowel
lichamelijke als cognitieve problemen zijn het gevolg
en kunnen een enorme impact hebben op het
dagelijks functioneren. Sporten is een cruciaal middel
om deze problemen aan te pakken. Uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds vaker dat
lichaamsbeweging niet alleen ons lijf, maar ook ons
brein in conditie houdt. Vanuit dat perspectief hebben
de Hersenstichting en de Edwin van der Sar
Foundation de handen ineen geslagen om het sporten
in een fijne omgeving mogelijk te maken.
Een jaar na de lancering van het project
Meet me @ the Gym zijn nu de eerste 43 Fit!vak
preventiecentra gecertificeerd om mensen met NAH
(niet aangeboren hersenletsel) te ontvangen. Ook
Fitther heeft het keurmerk behaald en is daarmee als
eerste in Eindhoven ‘officieel’ toegankelijk voor
mensen met hersenletsel.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam op
zaterdag 29 november jl. heeft Fitther het keurmerk

De uitreiking van het keurmerk ‘Meet me @ the Gym.

ontvangen uit handen van Edwin en Annemarie van
der Sar en Peter Schoof (directeur Hersenstichting).
Beweegcentra met het keurmerk Hersenletsel bieden
mensen in de chronische fase onder deskundige
begeleiding een sportprogramma op maat. Deze
centra garanderen een geschikte sportomgeving
zonder al te veel prikkels, met persoonlijke aandacht
en een specifiek voor deze doelgroep getrainde
begeleiding.
“Een reguliere sportschool is vaak net een brug te ver
voor mensen met hersenletsel. Wij willen deze
doelgroep echter aanmoedigen om meer te gaan
bewegen. Daarom moeten wij voor hen bepaalde
drempels wegnemen en een aangepast programma
aanbieden. Sporten waarbij persoonlijke aandacht
centraal staat. Wij hopen dat het certificaat helpt om
mensen met NAH (weer) aan het sporten te krijgen.
Dat is iets waar we als beweegcentrum graag aan
bijdragen.”
Bent u geïnteresseerd in ons beweegprogramma NAH
of wilt u meer informatie, dan wordt u van harte uitgenodigd om met ons contact op te nemen. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.
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De overgebleven letters vormen een WOORD.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Verstekzaag’

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 januari 2015 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:.

Diny de Bruyn
‘t Hofke 7
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke.
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