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Van de
Redactie
Mei 2016, voor onze werkgroep ligt
een bewogen tijd achter ons. Zoals
u weet werd in oktober 2015 Franka Heesterbeek, onze secretaresse,
ziek en zij overleed in december.
Haar overlijden deed ons allen pijn
en daarbij kwam nog dat al haar
activiteiten voor het wijkblad moesten worden overgenomen. Dat was
niet eenvoudig. Dan ga je pas beseffen wat een secretaresse allemaal doet. Vooral onze lay-out dames hebben veel extra werk verzet. Maar daar moet weer verandering in komen, want het leven gaat
door. Dus wij zijn op zoek gegaan
naar een nieuwe secretaresse. Al
snel kon onze voorzitter melden,
dat hij Ilonka Trommelen bereid
had gevonden om dit vrijwilligerswerk over te nemen. Wij laten u
hier kennis met haar maken.
Ilonka Trommelen is
geboren in Tilburg en
is al 11 jaar woonachtig aan de Wol-

vendijk. Zij heeft een dochter en
twee kleinkinderen. Ilonka heeft 15
jaar in het Catharinaziekenhuis gewerkt en is daar onlangs mee gestopt. Nu ze met prépensioen is, wil
ze wat meer vrijwilligerswerk gaan
doen. Bij onze eerste kennismaking
kwam zij over als een positief persoon die enthousiast het secretaresse-werk van ons wijkblad wil
gaan verzorgen. Wij hebben haar
heel hartelijk verwelkomd en hopen
dat de secretaresse werkzaamheden haar veel voldoening geven.
Het is veel werk maar ze houdt ongetwijfeld nog tijd over voor haar
kleinkinderen en haar grote hobby:
zeezeilen.
In de aangepaste colofon staan nog
meer nieuwe namen want naast
een nieuwe secretaresse hebben
we ook een nieuwe penningmeester. Jan Paulussen heeft met ingang van 1 mei het penningmeesterschap overgedragen aan Jan van
den Bosch. Jan Paulussen heeft de
financiën altijd perfect beheerd, de
laatste jaren deed hij dat samen
met Sjaak. Nu er een nieuwe penningmeester beschikbaar is doet
Jan een stapje terug. Sjaak Kommers neemt de advertenties onder
zijn hoede.
Jan van den Bosch woont vanaf
1976 samen met zijn vrouw heel
plezierig in de Monarchstraat. Hij
ging 15 mei 2015 met pensioen na
48 jaar bij de MCB gewerkt te hebben. Aanvankelijk aan de Aalster-

weg maar in 1986
verhuisde het bedrijf naar Valkenswaard. Jan werkte
daar nog een kleine
30 jaar. Hij heeft
twee kinderen en twee kleinkinderen. Het afgelopen jaar heeft hij
in en om het huis geklust en nu
vindt hij het tijd worden voor wat
vrijwilligerswerk. Wij denken dat hij
een heel geschikte penningmeester
zal zijn en zijn blij met zijn komst.
Wij hopen dat hij zich bij ons thuis
voelt en met veel plezier lid is van
onze werkgroep.
Gelukkig gaat Jan Paulussen ons
niet verlaten. Hij blijft de bezorging
regelen. Wij zijn benieuwd of zijn
laatste inzameling weer een succes
is geworden. Jan geeft ons daar
voor de laatste keer duidelijkheid
over, hij meldt ons: de voorlopige
opbrengst bedraagt € 6.428,22.
Dus ook deze 21ste inzamelingsactie
is een succes geworden. U heeft
ons niet teleurgesteld. We hadden
het kunnen weten. Jaarlijks is de
opbrengst van de inzameling voor
ons een teken dat u het wijkblad
waardeert. U moedigt ons daardoor
weer aan om op de ingeslagen weg
door te gaan. Dus lezers bedankt
voor uw bijdrage en bezorgers
(sters) voor jullie onvermoeibare
inzet.
Wij kunnen de vlag uitsteken!!!!
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De
Wisselpen
Voor de verandering komt de Wisselpen deze keer van, jawel, de
Merckthoef, maar ik beloof dat hij
de volgende keer van iets verder
weg komt, maar daarover later
meer;-)
Mijn naam is Anneke van Esdonkvan Valen, in 1953 geboren in Gestel, getogen in Stratum en vanaf
1970 verder ontwikkeld in Tongelre.
Dus een echte ‘Tongelrese’ ben ik
niet, maar het begint er toch aardig
op te lijken.
Samen met mijn ouders, broer en
zus, ben ik in 1970 in de Muschbergweg komen wonen, schuin tegenover ’t Wapen van Tongelre. In
het begin dachten we echt dat we
in een dorp terecht waren gekomen, want af en toe kwamen er op
zondagmorgen zelfs koeien door de
straat, heel bijzonder!
‘t Wapen van Tongelre was in die
tijd echt een gezellig buurtcafé,
waar we menig uurtje doorbrachten. Uit die tijd hebben we nog diverse vrienden, waar we nog regelmatig contact mee hebben. In ’t
Wapen ben ik ook Norbert tegen
gekomen, ja die Norbert, je weet
wel, van ’t Oude Raadhuis). Na een
verkeringstijd van zo’n 3 jaar, zijn
we in 1973 getrouwd. Een ‘moetje’,
niet omdat ik zwanger was, maar
we kregen een flat toegewezen in
Woensel en daarvoor moest je in
die tijd nog trouwen.

groenten erin en oogsten maar. Dat
klinkt heel gemakkelijk, maar dat
was het niet. In mei 1975 werd het
startsein gegeven voor een grote
verbouwing. Deze verbouwing heeft
enkele jaren in beslag genomen,
want tussen de bedrijven door
moest er natuurlijk gewoon gewerkt
worden. We werkten beiden 40 uur
per week en daarbij hadden we een
druk sociaal leven, dus de verbouwing deden we overal tussendoor.
De verbouwing kwam in een
stroomversnelling toen ik in 1978
zwanger werd van onze eerste
dochter Astrid en toen in 1980 onze
tweede dochter Linda werd geboren, was de verbouwing eindelijk
klaar. Inmiddels hadden we een
nieuwbouw huis gekocht aan de
Merckthoef en het verbouwde huis
aan de Hofstraat werd verkocht. We
waren er inmiddels wel achter dat
een oud huis verbouwen en er wonen toch niet ons ding was, zeker
het mijne niet.
De Merckthoef was echt een verademing: allemaal jonge gezinnen
met jonge kinderen, een pleintje
met wat speeltoestellen voor de
deur, wat wil een mens nog meer.
Nou een derde kind dus! In 1982
werd Evelien geboren, ons gezin
was nu compleet. In die tijd hadden
we niet alleen een centraal antennesysteem, maar ook een oppassysteem, aangelegd door onze
buurman. Ons rijtje, plus het hoekhuis naast ons, werd voorzien van
het systeem, helemaal geweldig. Er
was altijd wel iemand thuis die op
kon passen. Even melden dat je

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.
weg ging en het kastje werd ingeschakeld, bij thuiskomst even melden dat je er weer was en het kastje werd uitgeschakeld, al werd dit
soms ook wel eens vergeten).
In de jaren tachtig en negentig zijn
er veel kinderen geboren op de
Merckthoef: in die periode woonden
er wel zo’n 30 kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar. Altijd wel iemand om mee te spelen en ook nu
zijn er nog diverse vriendengroepen
die elkaar nog regelmatig zien.
In 1982 werd het eerste ‘Pleinfeest’
georganiseerd. Het begon met alleen een barbecue op het plein en
iedereen die zin had schoof aan,
met eigen hapjes en drankjes. Dit
hebben we een paar jaar zo gedaan, maar er kwam een moment,
vaak vanwege het weer, dat de volwassenen er een beetje de brui aan
gaven. Toen kwam de jeugd met
het idee om het Pleinfeest weer
nieuw leven in te blazen. Sinds die
tijd zijn er heel wat Pleinfeesten
geweest. Pleinfeesten met of zonder
thema, met of zonder playback
show, in een geleende, een geïmproviseerde, een door de bewoners
zelfgemaakte tent of zoals de laatste jaren zonder tent. Dankzij een
subsidie van de gemeente Eindhoven, hebben we vanaf dit jaar weer

“‘t Wapen van Tongelre
was in die tijd echt een
gezellig buurtcafé, waar
we menig uurtje doorbrachten.”
We hebben het iets meer dan een
jaar volgehouden in de flat: het was
veel te ver weg van familie en van
‘de’ DAF, waar we in die tijd alle
twee werkzaam waren. Bovendien
vond Norbert die huur echt wel
weggegooid geld; een eigen huis,
dat moest het worden. Na een jaar
kochten we in 1974 een huis aan de
Hofstraat, met een tuin van 80 (!)
meter diep. Die tuin werd omgespit,

Schuilen tijdens Pleinfeest: Dit tafereel gaan we in de toekomst niet meer meemaken, omdat
we van de gemeentelijke subsidie een tent hebben gekocht en regen ons niet meer kan deren.
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een tent en kan het weer ons niet
meer deren en vieren we in juli
met alle Merckthoevers het 35 jarig
bestaan van de Merckthoef.
Door het jaar heen zitten we vaak
samen buiten op een van de bankjes in het zonnetje, lekker bij te
kletsen, of zoals we dat noemen
‘bankzaken’ doen. Soms met een
kopje koffie of thee, maar vaak ook
onder het genot van een lekkere
alcoholische versnapering. Tijdens
een EK of WK, televisie naar buiten
en samen de wedstrijden kijken, al
denk ik dat we deze festiviteit dit
jaar maar overslaan. Bladruimen in
de herfst of sneeuwruimen in de
winter, met na afloop een lekker
glaasje glühwein of chocomel, om
weer warm te worden. Nieuwjaarsnacht is er vanaf half een gelegenheid om op een adres, samen te
proosten op het nieuwe jaar. Al zijn
er tegenwoordig, gezien de leeftijd,
wel twee adressen.
In de 35 jaar dat ons Plein bestaat
zijn er inmiddels diverse mensen
verhuisd en zijn er nieuwe mensen
komen wonen, die hier snel hun
draaien hebben gevonden. In 9
huizen wonen nog de eerste bewoners en 2 huizen zijn bewoond door
kinderen van de eerste bewoners.
Er is weinig verloop, al is er toevallig deze maand wel een huis verkocht.
We hebben als Merckthoevers hele
verdrietige dingen meegemaakt,
een buurvrouw die plotseling, veel
te jong, overleed. Een buurjongen,
op de Merckthoef geboren, die op
jonge leeftijd door een auto ongeluk om het leven is gekomen. Dat
zijn gebeurtenissen die ons allemaal flink aangegrepen hebben.

Gelukkig staan daar ook heel
mooie dingen tegenover: geboortes, trouwerijen, 12,5, 25, 40 jaar
getrouwd. In 2012 vierden we tijdens het Pleinfeest de 50-jarige
bruiloft van ‘opa en oma trein’ en
volgend jaar staat er weer een
gouden bruiloft op stapel. Grote en
kleine verjaardagen die gezamenlijk gevierd worden. Er zijn hier
vriendschappen voor het leven ontstaan en er blijft contact met veel
bewoners die inmiddels verhuisd
zijn. We delen hier echt lief en leed
met elkaar en hopen dat nog lang
te blijven doen.
Inmiddels hebben Norbert en ik
ons werkzame leven achter ons
gelaten en genieten we van onze
vrijheid. We zijn in het bezit van
een toercaravan en deze wordt
door ons redelijk vaak gebruikt.
Stonden we in het verleden in het
voor- en naseizoen in Ouddorp en

Gouden paar tijdens Pleinfeest; Het Gouden paar heeft dat jaar een bijdrage gedaan voor
het Pleinfeest en dit hebben we met de hele buurt gevierd.
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Anneke in Portugal

gingen we jarenlang tijdens het
hoogseizoen richting Tsjechië, tegenwoordig brengen we onze vakanties anders door. Af en toe
stappen we in het vliegtuig naar
Portugal of Griekenland, maar mijn
voorkeur gaat toch uit naar een
caravanvakantie. In Duitsland, of
in Nederland lekker aan zee. De
tassen met boeken laat ik tegenwoordig thuis, al gaat er natuurlijk
nog wel een enkel boek mee. In
die tassen zitten tegenwoordig
mijn hobbyspullen. Sinds een paar
jaar quilt ik wekelijks met mijn
vriendin Gertie en heb ik deze
maand mijn eerste grote quilt voltooid. Verder vind ik het ook leuk
om te haken of te breien, al is mijn
productie hierin vrij laag. Iets met
mijn handen doen, voelt voor mij
als zen of yoga, ontspanning dus.
Als vrijwilliger ben ik sinds 2010
actief bij ’t Oude Raadhuis. In het
begin alleen als ’assistent’ van de
penningmeester, maar tegenwoordig ben ik ook als beheerder op
maandag of dinsdag op ’t Raadhuis
aanwezig voor de administratie en
doe ik hand- en spandiensten voor
eenieder die hier om vraagt. De
laatste drie maanden van het jaar
ben ik actief voor Kerstmarkt Tongelre, waar ik het administratieve
gedeelte, het mailverkeer en de
persberichten voor mijn rekening
neem.
Tot slot wil ik onze oudste dochter
Astrid Habraken-van Esdonk voordragen voor de wisselpen. Ze
woont weliswaar niet in Tongelre,
al liggen hier wel haar roots, maar
ze kan schrijven als de beste en
heeft misschien niet eens genoeg
aan 2 A4-tjes.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond
‘t Hoe maandelijks de kerkberichten en een informaeve
kerkelijke tekst geplaatst.

.

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.

Vriendelijkheid opent
alle deuren

•

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.

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

Mag ik U verrassen met dit
verhaal:
—————————————————
Ergens in een dorpje voelden de
mensen zich niet meer gelukkig.
Vroeger gingen ze fluitend aan het
werk, maar nu dacht iedereen alleen maar aan zichzelf en was er
hongersnood. Daarom spaarde ieder al het eten, dat hij kon bemachtigen, op in zijn kelder.

het vuur gezet. Hij haalde de soepsteen uit zijn zak en legde die in
het pruttelende water.
Hij proefde: "Hmm... heerlijk,
maar, als we er ‘ns wat aardappelen bij deden?" Sommige mensen
die hoopten om ook van de soep te
mogen proeven, brachten een paar
kleine aardappeltjes. En weer
proefde de man: "Prima, maar als
we er nu wat groenten bij deden.
Wie wat groenten kan missen, mag
straks een bordje van mijn heerlijke soep." Verlegen kwamen enkele
bewoners met wat prei en selderie,
en een vrouw bracht een bos worteltjes.

Op een dag kwam er een vreemde
man in het dorp. Ook al was hij
onverzorgd gekleed, hij had blinkende, fonkelende ogen en een
gezicht dat altijd leek te lachen.
"Waarom kijkt iedereen zo sip?"
vroeg de man. "We hebben honger,
en er is bijna niets te eten." De
vreemdeling krabde even in zijn
stoppelbaard en dacht na. Opeens
zei hij: "Ik zal voor jullie soep maken." "Soep?" vroegen de mensen,
en waarmee zouden we dan wel
soep maken?" "Geen nood," zei de
man, "ik heb immers een soepsteen en daarmee maak je de
lekkerste soep
ter wereld. Maar
ik heb wel een
ketel water nodig", zei de man.
Een grote ketel
met water werd
gehaald en op

Het begon al heerlijk te ruiken op
het marktplein, en steeds meer
mensen kwamen kijken en snuffelen rond de grote soeppot. "De
soep is bijna klaar, maar ik mis nog
wat kruiden en wat zout. Oh ja, en
misschien heeft iemand nog een
stuk soepvlees." De herbergier, ‘n
echte smulpaap, kwam met een
groot stuk soepvlees aangezeuld.
De geur van heerlijke soep vulde
heel het dorp. Iedereen mocht er
een bord van nemen, want iedereen had ook iets van zijn eigen
voorraad gegeven. Alle bewoners
begonnen te smullen. Zo'n heerlijke soep hadden ze nog nooit geproefd. Ook de kinderen aten hun
buikje rond. Iedereen voelde zich
weer blij. De speelman haalde zijn
viool te voorschijn, en de mensen
begonnen te dansen en te lachen.
Het dorp was weer in vreugde.
"Het spijt me," zei de vreemde
man, “ik moet vertrekken.” Alle
mensen vonden het jammer.

door Wim van de Wiel
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"Maar de soepsteen mag je houden. Om zulke lekkere soep te maken, moet je telkens doen, zoals je
vandaag gedaan hebt: samen delen van wat je nog thuis hebt, zodat iedereen ervan kan genieten."
De mensen knikten en voelden zich
gelukkig, dat ze de soepsteen
mochten houden.

De man was blij, dat hij de vreugde
in het dorp had teruggebracht. En
eventjes buiten het dorp bukte hij
zich ......
Hij raapte weer een steen van de
grond en stak die in zijn zak.
——————————————————
Zit het geheim nu in zoiets eenvoudigs als een steen?
Ik durf verder te kijken en ontdek,
dat mensen de durf hebben om iets
te brengen, om iets te geven.
Ik ontdek dat je met zo’n simpel
gebaar als het oprapen van een
steen, deze te gebruiken en weg te
geven, harten kunt openen.
Ik ontdek, ik geloof, nee, ik weet
zeker dat elk vriendelijk gebaar
harten kan open. Vriendelijkheid
vraagt soms veel, maar kost een
beetje.

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven-Zuid
Twitter: ProtestantEindhoven

Kerkdiensten Eindhoven-Zuid
zondag 22 mei 2016 om 10.00 uur: dominee Bert Jan van Haarlem
zondag 29 mei 2016 om 10.00 uur: gezinsdienst - dominee Elbert Grosheide
zondag 5 juni 2016 om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide
zondag 12 juni 2016 om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn
zondag 19 juni 2016 om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in
de basisschoolleeftijd. Op 22 mei en 12 juni is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk) in hun
eigen ruimte.
Gezinsdienst op 29 mei
Een kerkdienst organiseren die voor alle leeftijdsgroepen geschikt is, is best lastig en daarom wordt
op zondagmorgen 29 mei de morgendienst om 10.00 uur vooral afgestemd op kinderen in de basisschoolleeftijd. De dienst is ook heel geschikt voor kinderen die niet zo vaak in een normale kerkdienst
komen.

Andere activiteiten
• 1 en 15 juni van 10.30 – 13.00 uur Instuif: Inloop, een kopje koffie, ontmoeting en gesprek en
voor wie wil een kopje soep.
• 16 juni om 20.00 uur gesprek over een deel uit het Marcus evangelie. Nieuwe mensen zijn altijd
welkom. Leiding dominee Elbert Grosheide
NB. Alle activiteiten zijn in de Ontmoetingskerk, tenzij anders vermeld. De Ontmoetingskerk staat aan
de Meerkollaan 3.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact op nemen met:
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl
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SPOOROVERLAST
In het maartnummer van Rond ’t Hofke stond een enquête omtrent toegenomen geluids-of trillingsoverlast na plaatsing van de geluidsschermen aan de beide spoorlijnen.
Hierop zijn bijna vijftig reacties gekomen, waarvan ook enkele positieve. De meerderheid vond dat
er op gebied van trillingen een duidelijke toename was. Hierbij wordt ook een zwaar, dreunend geluid waargenomen. Velen waren het er over eens dat het geluid (hoge tonen) verbeterd is, maar dat
het effect van de trillingen en wat dit allemaal kan veroorzaken ongewenst is en het woongenot aantast.
De werkgroep vindt dat de uitslag een goed beeld geeft van wat er leeft in dit stuk Tongelre (rond
de spoorlijnen naar en van Venlo en Weert). Op 26 april heeft wethouder Jannie Visscher (mobiliteit)
met de heer Jeroen Lebon van de gemeente een bezoek gebracht aan een van de huizen aan de
Tongelresestraat. Hierbij is door de werkgroep een powerpointpresentatie gegeven over de klachten
uit de wijk. Ook is er getoond wat er de afgelopen twee jaar is gebeurd.
Mevrouw Visscher zal op korte termijn de betrokken partijen, de gemeente, ProRail en de bewoners
(afvaardiging) bij elkaar brengen voor een overleg over de door de werkgroep naar voren gebrachte
punten.
Wij willen alle mensen die gereageerd hebben of anderszins een bijdrage hebben geleverd, bedanken voor hun tijd en belangstelling. Mocht u nog meer willen weten of alsnog een reactie willen insturen dan kan dit nog steeds via e-mailadres: spooroverlast@gmail.com
Wij zullen u op de hoogte houden.

Advertene

Rond ‘t Hofke 11

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl
Contact voor evenementen:
Henri.van.vroenhoven@on.nl
tel. 06-55182858

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
Maandagavond
De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aanwezig
van 18.30 tot 19.00 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.
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 bijvoorbeeld
vragen over wonen, uitkeringen, financiën,
hulp bij het invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar
overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier een brief of
een formulier ontvangt, waarmee u door het
taalgebruik misschien geen raad weet. 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 het Oude Raadhuis waar u terecht kunt met uw vragen. Ook
zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: telefoon 040 2811737.

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

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

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

OPROEP

Woensdagmiddag
Kreakids
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30
uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder begeleiding.
Deelnamekosten € 1,50 per keer.
Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten of
een ander spel te doen.

Zoekt u contact met
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen
9.00 en 12.00 uur of mail naar:
beheerders.raadhuis@on.nl!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de taalles Nederlands op donderdagmiddag (van
13:30 tot 15:30 uur) Wij geven les aan onze
buitenlandse medemens. Op dit moment hebben wij 12 vrijwilligers en 24 cursisten.
Het niveau is A1- A2 , dus niet zo heel hoog,
een vrijwilliger geeft les aan 2 (soms 3) personen.
Kom eens op dinsdagmorgen 10:00 uur of op
donderdagmiddag 13:30 uur kijken hoe wij dat
doen. De locatie is 't Oude Raadhuis ‘t Hofke
15.
Met vriendelijke groet,
Kees van den Heuvel
c.vd.heuvel@on.nl

20e Avondwandelvierdaagse
start op 23 mei.
Jij loopt toch ook mee?
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21, 22 en 23 juni
Inschrijving en vertrek van 18.00 tot 19.00 uur
bij ´t Oude Raadhuis aan ‘t Hoe 15.
Drie avonden verschillende ﬁetsroutes van ongeveer 25 km,
langs de mooiste plekjes rond Eindhoven.
Inschrijfgeld (inclusief route) per avond € 2,- Als je voor 3 avonden inschrij4
kost het slechts € 5,-.Kinderen t/m 13 jaar gras
Voor iedereen die alle avonden meeﬁetst hebben we na de laatste ﬁetsdag
een leuk aandenken. Na aﬂoop van de laatste ﬁetsavond is er een gezellig
samenzijn met een hapje en drankje in 't Oude Raadhuis.

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis presenteert:

Muziekavond
Vrijdagavond 27 mei
Aanvang 20.30 uur
Gras entree en hapjes
Op deze avond in ’t Oude Raadhuis kun je zelf bepalen welke muziek er
wordt gedraaid. We hebben keuze uit:

30 miljoen nummers

Jong en oud mogen dit niet missen!
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GEZELLIGE AVOND MET FILM
EN HAPJES
Op vrijdagavond 17 juni organiseren we weer een gezellige
avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur. We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere
hapjes die passen bij de film.
We besluiten het filmseizoen met de komische kaskraker “Intouchables” (2011). Die vertelt het waargebeurde verhaal van miljonair Philippe die aan een rolstoel is gekluisterd en Driss, een jonge Senegalees uit
een grimmige voorstad van Parijs die zijn persoonlijke
verzorger wordt. Tussen deze twee “onaanraakbaren” (intouchables), de zielige gehandicapte en de
werkloze immigrant, ontstaat een bijzondere vriendschap.
Na de zomer starten we weer een nieuwe serie gezellige
avonden. Noteer alvast 16 september, 21 oktober, 18
november en 16 december.
Kom je ook?
Als bijdrage in de kosten vragen
we € 1,50 per persoon.
Koffie en thee € 0,50.
Overige consumpties € 1,50

U mag met uw eigen partner fietsen, maar onze vrijwilligers zijn ook enthousiast om gezellig met u een leuke
fietstocht door het Brabantse land te maken.
De tandems worden door 't Oude Raadhuis
gehuurd. Als je zelf een tandem hebt mag je die
natuurlijk ook gebruiken.
We starten uiterlijk om 13.00 uur bij ‘t Oude Raadhuis,
't Hofke 15, en zijn rond 16.30 uur weer terug. U wordt
tussen 12.30 en 12.45 uur verwacht bij
't Oude Raadhuis.
De kosten voor deze tandemtocht bedragen
€ 3 p.p. (begeleiders mogen gratis mee)
Onderweg zullen we stoppen voor koffie/thee en natuurlijk wordt iedereen na terugkomst bij 't Oude Raadhuis voorzien van een gratis drankje en hapje zodat we
nog even gezellig kunnen nagenieten van de gezellige
fietsmiddag.
Uiterlijk 25 mei aanmelden bij
Henri van Vroenhoven
Tel. nr. 06 55 18 28 58
E mail henri.van.vroenhoven@on.nl

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

Zomerconcert
Oma’s aan de Top
Vrijdagmiddag 24 juni
van 14.00 tot 16.30 uur
in ’t Oude Raadhuis
’t Hoke 15 - Eindhoven

Entree gratis!
Rond ‘t Hofke 15

Buurtpreventieteam Krommenbeemd
Buurtpreventie is in verschillende delen van Tongelre al langer actief, maar
helaas nog niet in alle wijken. Daar willen wij graag verandering in brengen.
Wij zijn daarom op initiatief van een aantal buurtbewoners een Buurtpreventieteam gestart. Stuk voor stuk mensen die hart hebben voor de veiligheid en
leefbaarheid in de wijk Krommenbeemd/Brabis en oog hebben voor die veiligheid. Ons Buurtpreventieteam surveilleert op verschillende dagen en tijdstippen door het genoemde gebied en enkele straten die aan dit gebied
grenzen. Zo lopen wij ook door een gedeelte van de Loostraat en Wolvendijk. Samen proberen we om opvallende zaken te signaleren en daarmee de veiligheid in de wijk te verhogen.
Ons Buurtpreventieteam bestaat uit twee coördinatoren en een aantal teamleden. Dit zijn buurtgenoten die in
hun eigen wijk op zelfgekozen c.q. regelmatige en afgesproken tijden een ronde door de buurt maken. Dit doen
ze altijd samen met een andere Buurtprevent. Het zijn vrijwilligers die een oogje in het zeil houden. Het team is
alert op verdachte situaties en meldt deze bij de Politie en/of Gemeente Eindhoven. Daarnaast kan het preventieteam buurtbewoners erop wijzen de buurt nog veiliger te maken, door inbraakgevoelige situaties kenbaar te
maken.
Ons Buurtpreventieteam is te herkennen aan hun fel geelgekleurde hesje met het opschrift Buurtpreventie.
Zo wordt samengewerkt aan een buurt waar het veilig en prettig wonen is.
Heeft u interesse om zich bij ons team aan te sluiten dan bent u van harte welkom! We kunnen nog wel wat versterking gebruiken. Het zou met name prettig zijn als er ook wat mensen uit de Brabis zich bij ons Buurtpreventieteam aansluiten. Een mailtje naar: bptkrommenbeemd@gmail is voldoende. Wij nemen dan contact met u op.
Namens Buurtpreventieteam Krommenbeemd,
Coördinatoren:
Valeria Rigano en Teun Coenraads

KONINGSCHIETEN SINT MARTINUSGILDE
Op de zonovergoten zondagmiddag 1 mei vond het
tweejaarlijkse koningschieten van het Sint Martinusgilde plaats op het gildeterrein in de Bogten. Onder
grote publieke belangstelling begonnen de deelnemers - na enkele strubbelingen met het plaatsen van
de prachtige houten vogel, gemaakt door André van
Kuijk - aan de wedstrijd.

U kent het vast wel: de Top 2000. Ieder jaar worden vanaf 1e kerstdag 9.00 uur tot aan de laatste
minuut van het oude jaar de 2000 meest geliefde
nummers op Radio 2 uitgezonden. Heel veel Nederlanders luisteren uren aan een stuk wachtend op
dat éne speciale nummer met die hele speciale
herinnering. Hoort u daar ook bij? Dan mag u ons
Top2016 concert zeker niet missen!
Tijdens ons Top2016 concert passeren een dertigtal
nummers uit de Top2000 van de afgelopen jaren.
Het kan niet anders of één van uw favoriete nummers zit er ook bij. Kom dus op 11 of 12 juni naar
de Schalm in Veldhoven en zing en dans met ons
mee!!

Na enkele zeer verhitte uren en 182 schoten hing de
vogel er gehavend
bij. Het 183ste
schot werd gelost
door Dinie van de
Voort en ja hoor,
de taaie rakker
viel van zijn stokje!
Met dit genadeschot werd Dinie
de tweede vrouwelijke koning
sinds de oprichting in 1448.
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Adverteerder
in de Kijker

en met smaak gegeten kan worden. Een belangrijk extra pluspunt
is dat het brood het resultaat is van
een duurzaam productieproces.
Voedselveiligheid en milieuvriendelijkheid worden daarbij scherp in de
gaten gehouden. Het graan komt
van De Tarwecirkel, het familiebedrijf De Winter uit Kwadendamme
(Zeeland). Dit graan wordt gemalen in het Vlaamse Gooik bij het al
uit 1850 daterende familiebedrijf
Molens Morreels - Limbourg.

Meelmuts 35 jaar

Geef ons heden ons
dagelijks brood.
Bakker Meelmuts uit Eindhoven is
de bakker die werkt met het GOETkeurmerk (dit staat voor: Gezond,
Overheerlijk, Eerlijk en Toegewijd).
Deze bakkerij is een familiebedrijf
dat in 1875 door de weduwe Van
Gerwen Sanders werd gestart en
waarin nu al weer vijf generaties
kennis zit van het bakproces. Het
bedrijf wordt sinds 2010 door Harrie, Anne en Wim jr., geleid.
Bakker Meelmuts is een ambachtelijke bakker in de ware zin van het
woord, want ze kiezen o.m. voor
een lange rijstijd van het deeg,
voor een heel precieze dosering
van toegevoegd water en voor bakken in een pittige oven. Van akker
naar bakker is kwaliteit gewaarborgd en dat proef je.
Drie familiebedrijven werken samen in een duurzame keten.
Goed brood is brood dat gezond is

Er is voor elk wat wils. In de winkel
op de Tongelresestraat, dichtbij de
overweg, verkoopt Meelmuts vele
soorten brood. Van een simpel
melkwit tot een standaard lichtbruin, tarwe. Maar ook diverse volkorenbroden, zowel met een grove
korrel als een fijn gemalen brood.
Natuurlijk ook meergranen- en volkorenbrood met zonnepit. De broden kunnen met gist of met desem
gebakken zijn. De diverse desembroden krijgen een rijstijd van 24
uur en zijn hierdoor lekker stevig
en goed van smaak.
De mens leeft niet van brood alleen. In het assortiment zitten niet
alleen mueslibollen, koffiekoeken,
honing-notenkoeken, maar ook
worstenbroodjes (wit, bruin en
spelt). Bovendien zijn er koekjes
uit eigen bakkerij, zoals speculaasjes, Friesche duimpjes en de allemanskoekjes met als basis speltbloem. Mensen met een tarweintolerantie zijn ook welkom. Bakker Meelmuts heeft een aantal
speltartikelen, namelijk verschillende gistbroden alsook desembroden,
speltcroissants en speltbroodjes,
spelteierkoeken, speltworstenbroodjes, diverse koeken en crackers.
De vraag van de consument is de
laatste jaren aan veranderingen
onderhevig, de hypes rond voedsel
zijn bekend, ook al waaien er vele
weer over. De bakker speelt graag
in op de wensen van de klant door
qua kennis up to date te blijven.
Naast de winkelverkoop levert de
bakkerij aan restaurants De Karpendonkse Hoeve en De Watermolen van Opwetten. Ook staat Bakker Meelmuts wekelijks op de
Duurzame Markt op het Wilhelminaplein en in Brandevoort op de
Plaetse.
Aan de PR wordt aandacht besteed
door de klantvriendelijke benadering bij de winkelverkoop en de
workshops waarin men brood kan
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leren bakken. Verder is zowel op
Facebook als op hun fraaie website
veel informatie te vinden. De in de
winkel vertoonde video geeft een
mooi beeld van het bedrijf.
35-jarig Jubileum
In het kader van het jubileum vinden allerlei activiteiten plaats. Vanaf mei verschijnt er een minimagazine. In het najaar wordt er een
hartige- en zoete-taartenbakwedstrijd georganiseerd. De finale met
vier geselecteerde kandidaten vindt
op zondag 16 oktober plaats, onder
toeziend oog van een vakjury. Een
professionele keukenmachine is de
hoofdprijs. Daarnaast is er voor alle
klanten een spaaractie waarbij
deegrollers, broodplanken, een
workshop brood bakken of zelfs
een dag meebakken tot de prijzen
behoren.
Op 18 september wordt een bijzondere open dag georganiseerd en
gedurende het hele jaar komen
‘vergeten baksels’ terug in de winkel, uit het assortiment van het
toenmalige filiaal aan de Hooghuisstraat. Informatie over een en ander is binnenkort te vinden op facebook, op de website en uiteraard in
de winkel.
Van klanten wil men graag verhalen over leuke of merkwaardige
voorvallen vernemen, dus slijp uw
pen alvast.
Aleks Veldhoen
Ans Verheijen

Rondom de
Wasvenboerderij
Activiteiten in en rondom de
Wasvenboerderij
Bij het Wasven kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten en werken
vrijwilligers, deelnemers en medewerkers samen. Speciaal voor de
deelnemers van Wasvenzorg is recent een uitje georganiseerd. Dit
werd helemaal feestelijk met het in
gebruik nemen van een eigen personenbus. Deze bus wordt gebruikt
om deelnemers van en naar het
Wasven te brengen/op te halen en
voor het bezorgen van diverse winkelproducten (koffie, brood, gebak). De eerste try-out werd een
succes met deelnemers tussen de
slingers en ballonnen.
Kom ook eens naar het Wasven:
het is er elke dag feest!
Natuurkruiden
De tuinders van het Wasven
(vrijwilligers, deelnemers) onder
leiding van tuinder Maaike zijn volop bezig met het opkweken van
Natuurkruiden.

Dit zijn bijzondere, biologische
kruiden die vaak niet verkrijgbaar
zijn in de supermarkt. Zet ze in de
tuin en je kunt er het hele seizoen
van eten en de biodiversiteit neemt
toe. De kruiden zijn ook nuttig voor

Gasterij T 040 - 787 07 07, E gasterij@wasven.nl
Winkel T 040 - 787 07 08, E winkel@wasven.nl
Zorg T 040 - 787 07 09, E zorg@wasven.nl
Groendomein Wasven E groendomein@wasven.nl
Natuurwerkgroep E natuurwerkgroep@wasven.nl
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven
Natuurthema-avond Jeugd: Bomenexpeditie

27 mei 19:00 uur
De Schop

Workshop Zeisen doe je zo

2 & 4 juni

Natuurwerkochtend

4 juni 09:30 uur
De Schop

Proefthema-avond ‘Oergondisch Genieten’

8 juni 19:00 uur
De Gasterij

Geluksweekend

11 & 12 juni

Bakmiddag voor kinderen:

15 juni 13:30 uur
De Schop

Effenaar ’t Wasven

26 juni

Foto-expositie De Shetland Eilanden

Tot 26 juni

Pure Food Event

2 & 3 juli 12:00 tot
17:00 uur

de natuur; het zijn waardplanten
(= voedsel voor vlinders) en
drachtplanten (= voedsel voor bijen). Combineer dit bijvoorbeeld
met de Operatie Steenbreek: haal
een tegel uit je tuin en plant er
kruiden in! De kruiden zijn te koop
vanaf mei en de verkoopprijs is
€ 1,75 per potje kruiden en 3 stuks
voor € 5,-.
Natuurthema-avond jeugd: Bomenexpeditie
Op vrijdag 27 mei organiseren we
weer een Natuurthema-avond voor
kinderen van 6 tot 11 jaar. We
gaan op bomenexpeditie naar het
bos van Eckart. Ga je ook mee?
We beginnen om 19:00 uur en
stoppen om 21:00 uur. Aanmelden
is niet nodig, de entree bedraagt 2
euro. Meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl
Workshop Zeisen doe je zo
Dit jaar organiseert het Wasven de
cursus Beheer Biodiversiteit en
Kleine Leefgebieden. In deze cursusreeks leer je wat het belang is
van kleine landschapselementen en
hoe je de meest uiteenlopende kleine leefgebieden kunt beheren. Deze bijscholing wordt verzorgd door
specialisten uit het natuurvak. De
inhoud van de cursus bestaat deels
uit theorie en deels uit praktijk. Je
kunt je inschrijven voor de hele
cursus, of per onderdeel.
Op 2 en 4 juni vindt de workshop
Zeisen doe je zo plaats. Tijdens
deze workshop leer je om het ambachtelijk gereedschap de zeis te
gebruiken in het buitengebied zon-
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der het lawaai van motortjes van
bijvoorbeeld een bosmaaier. Het
afstellen van de zeis, het scherpen
met hamer en haarspit, of met
strekel en wetsteen en natuurlijk
de maaitechniek komen allemaal
aan bod tijdens deze workshop.
Daarna is het een kwestie van doen
en proberen de techniek van het
zeisen aan te leren.

Op donderdag 2 juni wordt de theorie gegeven van 19.30 tot 22.30
uur en op zaterdag 4 juni gaan we
de praktijk in in de voor- of namiddag (van 9.00 tot 12.00 uur of van
13.00 tot 16.00 uur). Belangstellenden kunnen zich opgeven bij
Kees van Grevenbroek via natuurwerkgroep@wasven.nl.
Natuurwerkochtend voor groot
en klein
Elke eerste zaterdag van de maand
organiseert de Natuurwerkgroep
van het Wasven een Natuurwerkochtend voor groot en klein. Op
zaterdag 4 juni gaan we weer aan
de slag in het Wasvengebied. Er
zijn altijd volop leuke en nuttige
natuurklussen te doen rondom de
Wasvenboerderij!

Het is keigezellig om samen - volwassenen én kinderen- aan de slag
te gaan om onze leefomgeving
mooier te maken. Samen de kwaliteit van je leefomgeving verbeteren
geeft een goed gevoel en het is nog
gezellig en leerzaam óók! Kom je
ook meehelpen? Je bent van harte
welkom!
We verzamelen bij de Schop (de
grote schuur naast de Wasvenboerderij). Er wordt geklust van 9.30
uur tot 12.30 uur. In de pauzes is
er koffie of thee met iets lekkers uit
onze eigen Wasvenbakkerij! Voor
meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl.
Proefthema avond
“Oergondisch genieten”
Als voorproefje voor het Pure Food
Event is er op woensdagavond 8
juni een proefthema avond met als
thema “Oergroente”. Jack en Nicole
van de Stadstuin Helmond vertellen
smakelijk over oergondische groenten en laten u meeleven en genieten van vele bijzondere soorten. De
koks van de Gasterij omlijsten het
verhaal met heerlijke hapjes uit de
Stadstuin. Aanvang 19.00 uur, entree € 7,50. Graag vooraf reserveren via gasterij@wasven.nl. Het
wordt vast oergezellig!
Bakmiddag voor kinderen: Een
fruitige middag
Elke tweede woensdag van de
maand kunnen kinderen van 6 tot
10 jaar onder leiding van een echte
bakker zelf iets lekkers bakken. Let
op, deze maand de derde (!)
woensdag van de maand.
Op woensdag
15 juni gaan we
weer "aan de
bak" in de
Schop. We gaan
dit keer lekkere
taartjes bakken
met vers fruit
erop.
Mmmmmmm.

Aan het einde van de middag mag
iedereen zijn zelfgemaakte fruittaartjes natuurlijk mee naar huis
nemen!
De middag is voor kinderen van 6
tot 10 jaar. Jonger gaat echt niet!
Wil je meedoen? Schrijf je dan van
tevoren in; stuur een mailtje naar:
winkel@wasven.nl. Breng de bevestiging van je inschrijving mee
als je komt bakken. Laat het alsjeblieft ook even weten als je per
ongeluk toch niet kunt komen,
want dan kan er iemand van de
wachtlijst meedoen!
De Bakmiddag wordt gehouden in
de Schop; dat is de grote schuur bij
de Wasvenboerderij. We beginnen
om 13.30 uur en om 15.00 uur zijn
we klaar. Meedoen kost € 4,00 per
kind.
Naast de bakker zijn er altijd meerdere vrijwilligsters aanwezig om de
kinderen te begeleiden. U kunt uw
kind dus met een gerust hart bij
ons achterlaten en zelf bijvoorbeeld
lekker een kopje koffie of thee
gaan drinken in de Gasterij.
Effenaar ’t Wasven
Ook dit jaar komt de crew van de
Effenaar naar ’t groene hart in
’t Wasven. Er is weer een puik programma opgesteld van aanstormend poptalent, omlijst met monumentaal groen, heerlijke hapjes en
streekbieren. Effenaar ’t Wasven
vindt plaats op zondag 26 juni,
zondag 31 juli en zondag 21 augustus. Houd onze site en Facebook in
de gaten voor de artiestenaankondigingen.
Pure Food Event
Begin juli is het weer zover: het
Pure Food Event in het Wasven.
Het evenement is op zaterdag 2 en
zondag 3 juli, beide dagen van 12
tot 17 uur. Het thema is “Groen op
recept” waarbij de nadruk ligt op
lekker gezond eten en drinken, bewegen in en eten uit de natuur. Het
evenement is breed van opzet:
naast een gevarieerd aanbod van
informatie- en verkoopstands zijn
er ook toepasselijke korte lezingen
en workshops.
Cursus Bijenleermeester
De laatste jaren is er meer aandacht voor de bij: van bijenhotels
tot stadsimkeren en van wilde bijen
tot drachtplanten. Vandaar dat we
het initiatief hebben genomen tot
het organiseren van een cursus
Bijenleermeester.
De cursus is bedoeld voor vrijwilligers die meer willen weten over
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de fascinerende leefwereld van
de bij en dit
over willen
brengen op
kinderen,
ouders,
scholieren en/of buurtgenoten. De
cursus wordt gehouden op zaterdagochtend in juni/juli en september/oktober. Wil je meer weten
over de cursus, stuur dan een mail
naar Wil Brans via groendomein@wasven.nl
Cursus Natuurbeleving
Er is een bijzondere cursusreeks in
ontwikkeling voor een bijzondere
doelgroep: natuurbeleving voor
kwetsbare mensen. De cursus is
bedoeld voor vrijwilligers die verschillende soorten natuurbeleving
willen organiseren gericht op ouderen, dementerenden, psychiatrische patiënten en/of mensen met
een verstandelijke beperking. Wil je
meer weten over de cursus Natuurbeleving stuur dan een mail naar
Alfred van Kempen via groendomein@wasven.nl
Expositie Shetland
Op de Overloop van de Wasvenboerderij is de foto-expositie over
de Shetland Eilanden te zien. De
Shetland Eilanden, een archipel in
de noordelijke Atlantische Oceaan,
is onherbergzaam en dunbevolkt
(zo'n 25.000 mensen op een oppervlakte iets groter dan de provincie
Utrecht), maar heeft veel te bieden: mooie landschappen, imposante rotspartijen, uitgebreide kolonies zeevogels, loslopende schapen, zonnende zeehonden en een
geschiedenis van zeker 6.000 jaar
menselijke bewoning. Jos van Geffen geeft een indruk van de rijke
verscheidenheid van Shetland aan
de hand van foto's gemaakt tijdens
een vakantie in juni 2014. U kunt
de foto’s bekijken tijdens de openingstijden van de Gasterij tot en
met 26 juni.
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.

Verder vraagt de blauwe regen
geen speciale bodem, alleen een
zonnige standplaats. De plant
wordt doorgaans uitsluitend in
geënte vorm gekweekt en verkocht. Dit wordt gedaan om de
ontwikkeling van bloemen te versnellen. Bij een gezaaide plant
kan het tot wel tien jaar duren,
voordat de eerste bloemknoppen
worden gevormd.

Tuintip van
de Maand
Jeroen Soontiëns

Tuintip van mei: Blauwe regen
De maand mei is de maand van de blauwe regen. Deze klimplant is een van de populairste tuinplanten
vanwege de prachtige blauwe bloemtrossen. Als u
goed kijkt, ziet u dat er verschillende soorten bestaan,
die verschillen in bloemkleur en bloeitijd en zelfs niet
altijd blauw zijn.
De blauwe regen, ofwel Wisteria, komt van nature
voor in zowel de Verenigde Staten als Azië (China,
Japan). Het zijn klimplanten die snel groeien en zeker
tien meter hoog kunnen worden. Dat kan alleen als ze
zich kunnen vastzetten aan een regelwerk of draden.
Het is een windende klimplant en je kunt de twee belangrijkste soortgroepen hier zelfs aan herkennen. De
Chinese blauwe regen (Wisteria sinensis) is linksom
windend, de Japanse blauwe regen (Wisteria floribunda) rechtsom. De plant heeft altijd klimgeleiding nodig
om omhoog te groeien.

Enkele goede rassen zijn:
• Wisteria sinensis ‘Prolific’: de lilablauwe bloemen
verschijnen voor het blad, zeer bloemrijk met wat
kortere trossen. De bloemen hebben een heerlijke
geur.
• Wisteria sinensis ‘Alba’: witbloeiende regen met 20
cm lange, geurende trossen. Bloeit wat later.
• Wisteria floribunda ‘Black Dragon’: bloeit met dubbele violetpaarse trossen, zeer lange bloemen.
• Wisteria floribunda ‘Longissima Alba’: witte zeer
lange bloemtrossen, bloei na half mei.
• Wisteria floribunda ‘Macrobotrys’: zeer rijk bloeiende blauwe regen met erg lange bloemtrossen in de
kleur violetblauw, bloei na half mei.

CRAFTY GARDENS 2016
Handgemaakte en kunstzinnige creaties van eigen bodem!
Op zondag 5 juni a.s. vindt alweer voor de negende keer de
Crafty Gardens plaats op het buitenterrein van Tuincentrum
Soontiëns aan de Urkhovenseweg in Eindhoven (Tongelre).
De markt begint om 11 uur en duurt tot 17 uur. De toegang is
gratis.
Dit jaar staan er een vijftigtal deelnemers met zelfgemaakte artikelen
uit verschillende disciplines zoals sieraden van uiteenlopende materialen, hoeden, houten speelgoed, tiffany-glas, houtdraaiwerk, schilderijen, gehaakte knuffels, poppenkleertjes, handgemaakte kaarsen,
jams, honing en nog veel meer. Je kunt ook meedoen met allerlei
creatieve workshops of een portretfoto laten maken.

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

Wij bieden ons aan als babysitters
Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel ervaring
met kinderen vanaf 1,5 jaar. Mijn naam is Sarah Veltman,
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw kinderen voorlezen,
met ze spelen, samen eten en naar bed brengen, ik doe het
allemaal graag.
Belt of WhatsAppt u mij op : 06-37474648

Voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Zo is er een speurtocht
op het terrein en kunnen ze boomklimmen. Ook zij kunnen deelnemen aan de workshops.
Wie even wil uitrusten kan terecht op het terras voor een lekker
kopje koffie of thee en biologische lekkernijen.
Nieuw dit jaar is de live muziek die verzorgd zal worden door Mannenkoor Germania uit Heeten.
Dit is slechts een greep uit het totale aanbod van de Crafty Gardens
2016, het wordt een gezellige en kleurrijke markt. Het tuincentrum is
deze dag natuurlijk geopend. Zorg dat je er op 5 juni bij bent!

Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 jaar, ik heb al wat
ervaring met jonge kinderen. Ik ben een gezellig, rustig,
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de Mavo in het 3de jaar.
Huisdieren zijn voor mij geen probleem. Graag zou ik in
overleg door de weeks en in het weekend kunnen oppassen.
Belt of WhatsAppt u mij op: 06-21347797
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Claudy Claus en Peggy Krupers
In het dagelijks leven is Claudy
Claus docente logistiek aan de
HAS, op maandagavond brengt ze
Projectkoor Werk-in Uitvoering in
beweging voor BESLIST.: “Vanaf
mijn 18e geef ik les in dans. Het is
begonnen in de tijd van ‘Fame’ en
ik vind het nog steeds heel leuk om
te doen. Ik heb jarenlang bij dansgroep Butterfly de choreografie
verzorgd en uit die tijd ken ik Arianne van der Velden, die bij het
koor zingt. Via Arianne ben ik met
Elise in contact gekomen, maar die
kende ik weer van school, want
haar oudste dochter zat bij mijn
oudste zoon in de klas. Vorig jaar
tijdens de workshop maakte ik voor
het eerst kennis met het koor.
Het kwam tof over, echt geweldig
om mensen die geen danser zijn,
die dit nog nooit gedaan hebben,
aan het dansen te krijgen. Ook gezien het niveau en de leeftijd. Ik
wil mensen enthousiast maken.
Mensen iets leren, geeft energie.
Het enthousiasme om ervoor te
gaan. Dat iedereen zich er in stort,

dat vind ik heel leuk. Ik heb nooit
gedacht “waar ben ik aan begonnen of ze doen het niet goed”. Ik
kijk daar wel doorheen. Hoe kan ik
deze mensen laten stralen op het
podium. Mijn advies is: veel oefenen thuis, je voelsprieten uitsteken. Je bent een koor, maar dit is
anders. Je moet op repetities komen, niet afzeggen, behalve als je
doodziek bent. Ik vind het heel
leuk dat al die leeftijden door elkaar voor één ding gaan en dat er
zoveel dansende mannen bij zijn.
Die zijn heel fanatiek, maar ook
heel eigenwijs. Ik vind het heel
bijzonder dat jullie van het begin af
aan allerlei commissies hebben en
dat alles uit het koor zelf komt,
spelers en dansers. Het is echt
uniek zoals het bij Projectkoor
Werk-in-Uitvoering gebeurt!”
Peggy Krupers zingt sinds februari 2015 in het koor en speelt in BESLIST. de hoofdrol van Tessa: “Ik
ben samen met mijn broer Roy en
zus Babs bij het koor gekomen. Ik
zong hiervoor bij een close harmony groep op projectbasis, maar dat

Claudy Claus

kwam niet van de grond. Via google heb ik dit koor gevonden. Toen
de rollen bekend gemaakt werden,
heb ik me niet meteen aangemeld.
Ik wilde de andere leden ook een
kans geven. Maar ik bleek de enige
te zijn voor de rol van Tessa. Ik
vind het wel jammer dat ik niet zo
veel kan zingen, want daar kwam
ik voor. Ik heb nooit geacteerd,
maar doe wel typetjes op school.
De rol van Tessa heeft wel wat
raakvlakken met mij. Ik wil er
graag zijn voor anderen. Overal
mijn best doen. Thuis, in mijn werk
en mijn familie. Ik kan me wel in
Tessa vinden, alhoewel ik zelf niet
zakelijk en streberig ben. Tessa
heeft heel haar leven een aparte
band met haar moeder. Ze trekt
eigenlijk meer naar haar oma. Door
het dagboek blijken er raakvlakken
te zijn en ziet ze dat het door de
generaties heen hetzelfde is. Dat
ze zelf gelukkig moet worden om
verder te gaan. Dat je voor je ideaal moet gaan, lef moet hebben.
Tessa gaat naar Zweden. Zelf heb
ik ook een droom om in NieuwZeeland een B&B te beginnen. Tessa zet me wel aan het denken. Ze
is zelfstandig en onafhankelijk. Ze
kiest voor zichzelf en gaat haar
droom achterna. Ik vind BESLIST.
een mooi historisch stuk, dat tegelijkertijd ook heel actueel is. Drie
generaties die dingen meemaken,
die iedereen kan meemaken. Heel
herkenbaar. Ik vind het heel bijzonder dat we dit allemaal proberen en dat iedereen er voor gaat!”

Peggy Krupers
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Regionale Scoutingwedstrijden 2016
Scouts doen veel dingen buiten en werken vaak samen. Iedere scoutinggroep doet dat op zijn
eigen manier. Ieder jaar zijn er ook regionale scoutingwedstrijden.

Hier kunnen verschillende groepen scouts
(kinderen tussen de 11 en de 15 jaar) in de
regio hun scoutingtechnieken, samenwerking en vooral hun gezelligheid met elkaar
delen.
Ook Scouting Doornakkers was met vier
groepen vertegenwoordigd op deze editie
van de Regionale Scoutingwedstrijden. Dit
keer was dat op landgoed Eikenburg.
Er werden verschillende spellen gedaan, er werd gekookt, er werd een ware keuken gebouwd en
er werd een hike gelopen. Het hele weekend sliepen de scouts in zelf opgezette tenten. Een waar
themateam ondersteunde dit alles met de nodige muziek, theater en spannende verhalen.

Dit jaar wonnen de gidsen (de meiden van 11 t/m 15 jaar), en werd een patrouille van de verkenners tweede! Het was een erg geslaagd weekend, met gezellige mensen, mooi weer en veel vrolijkheid.
Scouting Doornakkers – Urkhovenseweg 27, Eindhoven. Kom gerust eens langs op zaterdag om
te zien wat we doen!
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Tongelrese
Natuurwijzer

bak te gooien, of bij het ontbreken
daarvan mee naar huis te nemen!
Hoe simpel is het? En dan het grofvuil. Sommige aso`s moeten het zo
snel mogelijk kwijt, met of zonder
gevaar van anderen.

Fijn dat er ook kinderen zijn die een schoon bos
belangrijk vinden

Steeds verbaas ik me over het feit
dat het zwerfafval elke keer opnieuw, na het opruimen, binnen de
kortst mogelijke tijd weer overal
opduikt.
Maar waarom? Blijkbaar is het
moeilijk de mentaliteit te veranderen om NIET meer de blikjes, flessen, pakjes en zakjes uit het autoraampje of van de fiets in de berm
te mikken. Het ziet er toch niet uit.
Je moet eens kijken in de groenstrook, als je voor het verkeerslicht
staat te wachten, om je te schamen gewoon! Waarom? Zijn we
niet trots op Tongelre, op Eindhoven, of eigenlijk ons land!
Je eigen leefomgeving en die van
een ander vervuilen hoeft toch
niet? We zullen met al dat zwerfafval echt nog eens op een ontwikkelingsland gaan lijken! Het is toch
niet moeilijk het afval in een afval-

Gedumpte winkeltoonbank stond overigens
midden op de rijbaan!

Dan heb ik het nog niet eens over
de chemicaliën en ander drugsafval
waar men op slinkse wijze vanaf
wil. Waar lijdt dit naar toe allemaal? Blijft het een gebed zonder
einde? De tijd zal het leren. Respect voor al die mensen die het
allemaal weer op moeten ruimen.
Professioneel of vrijwillig.

En er wórdt wat zomaar neergegooid!

Maar je snapt wel, met dit belastinggeld zou je ook andere zaken
voor ogen kunnen hebben. Toch
een kwestie van gezond verstand
lijkt me! Goed voorbeeld doet goed
volgen! Tongelre de schoonste!
Help je ook mee?
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek.

Dahliaclub St. Mar,nus
Opgericht 1935

Het is bijna zomer. Bij de dahliaclub St. Martinus is weer hard gewerkt om de tuin
weer zomerklaar te maken, er zijn 2600 knollen geplant, dus we kunnen in de zomermaanden weer volop genieten van dahlia’s in alle mogelijke vormen en kleuren.

Er zijn nog wat knollen en stekken over,
tegen een kleine donatie kunt u deze afhalen op de tuin aan de Loostraat op zaterdag 28 mei van 11.00 uur tot 12.00 uur.
OP = OP
Tot op de tuin.
Dahliaclub St. Martinus
Loostraat
Stadsdeel Tongelre.
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De
Tongelrese
Keuken
Recept van de maand mei:
Salade van tuinbonen met
gerookte eendenborst en mousse van rode biet.
Samengesteld door: Clasine
Batenburg en Jack Hanssen
Een lekker en kleurig voorgerecht.
Het kost even tijd ( 40 min) maar
succes verzekerd.
Ingrediënten voor 4 personen:
1kg verse tuinbonen
1 takje basilicum
1 sjalot
2 gekookte rode bieten
100 milliliter room ( zeer koud )
4 plakken gerookte eendenborst
1 eetlepel olijfolie
Peper en zout

•
•
•
•
•
•
•
•

Bereidingswijze:
• Dop de tuinbonen en dompel ze
2 min. in gezouten kokend water.
• Laat ze uitlekken en meteen
daarna schrikken in ijskoud water.
• Laat de tuinbonen opnieuw uitlekken en verwijder het dunne
vliesje van de boon.
• Dompel de dubbel gedopte bonen opnieuw in gezouten kokend
water.
• Laat ze +/- 5 minuten garen, afhankelijk van hun grootte.
• Laat ze uitlekken en meteen
dompelen in ijskoud water om
verder garen te stoppen.
• Laat de bonen weer uitlekken en
doe ze in een slakom.
• Pel de sjalot en hak hem fijn.
• Was en droog de basilicum, haal
de blaadjes eraf en hak ze fijn.
• Voeg de gehakte sjalot en basilicum bij de tuinbonen.
• Besprenkel met olijfolie en
breng op smaak met peper en
zout.
• Meng en bewaar in de koelkast.
• Klop de room half stijf.
• Schil de gekookte rode biet en
snij in kleine stukjes.

•

•
•

•

Doe ze in de kom van een keukenmachine en pureer ze.
Kruid met peper en zout.
Doe de puree van rode biet bij de
opgeklopte slagroom en meng
voorzichtig.
Verdeel de mousse van rode biet
over 4 glaasjes.
Voeg de tuinbonen toe, spies
elke plak eendenborst op een
prikker.
Schik de prikkers op de glaasjes
en serveer meteen uit.

Veel plezier met de voorbereiding
en eet smakelijk.
Clasine en Jack

‘t Karregat op de planken!
Terwijl we er alweer een heerlijke meivakantie op hebben zitten en we gaan beginnen aan het laatste gedeelte van het schooljaar willen we even terugblikken
op een fantastisch project: ’t Karregat op de planken!
Bij de opening hebben de leerlingen gekeken naar de
voorstelling ‘VLEES!’ Met veel humor, heel veel mimiek
en heel, heel veel vaart bracht Robert Brouwer een
verhaal over stoer doen, concurrentie en opscheppen.
Een voorstelling vol (verbasterde) spreekwoorden en
gezegden. Hierna hebben alle groepen hun best gedaan gedurende een aantal weken.

Net voor de vakantie hebben de leerlingen alles aan de
ouders laten zien: body-percussie, zang, dans, tableau
vivant, een hoorspel, toneel….. je kunt het zo gek niet
bedenken! Wat hebben we genoten!

Mocht u de foto’s willen zien? Dat kan op de site van
Saltoschool ’t Karregat! Op deze site kunt u trouwens
ook de nieuwsbrieven (Karreflitsen) van ’t Karregat
vinden en alle overige informatie. Mocht uw kind binnenkort naar school mogen en wilt u een keer binnen
willen lopen voor een bezichtiging of gesprek, neemt u
dan gerust contact op!
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25 MEI: ORKA ONTMOET 12:00 TOT 14:00 UUR.
26 MEI: HUISWERKBEGELEIDING EN NEDERLANDS EN
REKENBIJLES 15:30-16:30. UUR.
27 MEI: THE WALES DARTEN.

NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW
Klus cursus voor vrouwen
Activiteit

Wanneer

Tijd

Biljarten

dinsdag en
donderdag.

13:00-17:00 uur

KUN TAO

dinsdag en
donderdag

20:00 – 21:30
uur

Orka ontmoet

woensdag

12:00 – 14:00
uur

Meidenmiddag

woensdag

14:30 – 16:00
uur

Huiswerkbegeleiding

donderdag

15:30 – 16:30
uur

Rekenbijles

donderdag

15:30 -16:30
uur

Dansen Anjoy
(kinderdans)

donderdag

15:30 – 18:15
uur

Dansen Anjoy
(hiphop/street)

vrijdag

17:30 – 18:30
uur

The Whales
(darten)

2e en 4e vrijdag 19:00 – 21:00
van de maand. uur

Steeds meer vrouwen willen kleine onderhouds- en reparaeklussen in en rond het huis zelf uit kunnen voeren. Een verstopte afvoer, een lamp ophangen, een deur strak in de lak verven,
een gat boren om een spiegel op te hangen. Al deze, en nog vele andere klussen, worden behandeld en komen aan bod in de
“Orka kluscursus voor vrouwen”.
Door deelname aan onze workshop kunnen de dames veel meer
van deze klusjes zelf uitvoeren en wordt die beroemde kluslijst
eindelijk wat korter!
De cursus wordt gegeven op vier woensdagavonden van 19.00
tot 21.30 uur.
Het programma:
Avond 1
Electra en Water
Avond 2
Hout en het gebruik van gereedschap, sloten
en scharnieren.
Avond 3
Schilderen
Avond 4
Vragen en verzoekonderwerpen
De kosten bedragen € 25,00 voor deze workshop. Het kan zijn
dat, met name betreﬀende het schilderwerk, op verzoek naar
een andere locae wordt uitgeweken. Maximaal 10 deelnemers
per workshop en bij voldoende inschrijvingen gaan we van start.
De workshop wordt gegeven door John van Soerland.
Inschrijvingen, informae per mail: info@orkacentrum.nl, telefonisch 0621395184 of in het acviteitencentrum zelf, dagelijks
geopend van 9.00 tot 16.30 uur, op vrijdagmiddag is Orka ge-
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Gezellig wandelen met zijn
allen. Er wordt stevig doorgestapt, maar ook gelopen
op een rusg tempo.
Ook worden er oefeningen
gedaan voor de mobiliteit en spierkracht. U krijgt aan het einde van de work-out een heerlijk kopje koﬃe/thee. Kosten van
de work-out zijn € 2,00.
Aan het einde is er ook een lunch. Bij deze lunch kunt u gezellig aanschuiven. De lunch kost € 2,00.
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De praktijk voor oefentherapie Marja Boerefijn, Pagelaan 7,
5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo), 040-2813463,
e-mail:info@cesar-tongelre.nl wordt gerund door Marja
Boerefijn.
Naast oefentherapie kunt u ook terecht voor:
Adem en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn,
bekkenoefentherapie,
slaapoefentherapie en
craniosacraaltherapie.

•
•
•
•

Iedere maand geeft zij zicht op een aandoening of klacht.
Deze maand is het onderwerp spierspanningshoofdpijn.

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Bij de meeste mensen is dit gelukkig van voorbijgaande aard. Soms kan
hoofdpijn het dagelijks functioneren sterk negatief beïnvloeden. De hoofdpijn blijft terugkomen of krijgt zelfs
een chronisch karakter. Er zijn verschillende soorten
hoofdpijn, waarvan migraine en (spier) spanningshoofdpijn het meest bekend zijn. Gecombineerde
hoofdpijnvormen komen ook voor: iemand met migraine kan bijvoorbeeld ook (spier)spanningshoofdpijn
hebben.
In dit stukje ga ik in op de (spier)spanningshoofdpijn,
ook wel ‘tension headache’ genoemd. Deze vorm van
hoofdpijn is met behulp van oefentherapie positief te
beïnvloeden.

(spier)Spanningshoofdpijn Het kenmerkende van
(spier)spanningshoofdpijn is een drukkend, trekkend
of klemmend gevoel om het hoofd (strakke band,
helm), dat zowel aan één als aan beide zijden voor kan
komen. Meestal gaan deze klachten vooraf gepaard
met een gespannen gevoel in nek en schouders. Bij
spanningshoofdpijn is vaak sprake van misselijkheid,
duizeligheid en wazig zien, maar geen overgevoeligheid voor licht en geluid. De oorzaak van (spier)
spanningshoofdpijn is een te hoge spanning van de
spieren die van de schouders naar de nek en het hoofd
lopen. Deze verhoogde spierspanning kan verschillende oorzaken hebben:
• stress: door toenemende spanning in de spieren
bent u gevoeliger voor prikkels

Inboedelprobleem?

een belastende (werk)houding: vooral de stand van
schouders, nek en hoofd is hierbij belangrijk
• kou en vocht, die een slechte invloed op de doorbloeding van de spieren hebben
• slaapproblemen door bijvoorbeeld een minder optimale slaaphouding.
Doel van de behandeling is om u bewust te maken van
het verschil tussen (spier)spanning en ontspanning. De
doorbloeding van de overmatig gespannen spieren
wordt bevorderd door de spieren afwisselend aan te
spannen en te ontspannen.

•

Omdat stress een negatieve invloed op de hoofdpijn
heeft, wordt u bijvoorbeeld geleerd hoe u op lichaamssignalen kan reageren en hoe u het beste met stress
kunt omgaan. Ook het aanleren van een gunstig
adempatroon is hierbij van belang. Een ander voorbeeld is het aannemen van een gezonde houding. Het
accent ligt hierbij op de stand van de schouders en
hoofd en de strekking van wervelkolom en nek. De
Oefeningen, houdings- en bewegingsadviezen die u
krijgt, zijn gemakkelijk te integreren in uw dagelijkse
activiteiten, thuis en op het werk. Deze aanpak maakt
de behandeling niet alleen laagdrempelig, maar ook
effectief.
Wilt u meer informatie over (spier)spaningshoofdpijn
of herkent u een aantal van bovenbeschreven klachten
bel of mail me dan gerust of kijk eens op de website
www.cesar-tongelre.nl.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het leegruimen van woningen, schuren en garages. Bijvoorbeeld na overlijden of bij verhuizing.
Voor meer informae of een
afspraak bel vrijblijvend naar:
J. Swinkels 06-13282524

De Spotvogel
De spotvogel trekt een lange neus
hij laat zich niet bedoRen
want hij neemt alles serieus
je mag de spotvogel niet bespoRen.
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Dauwtrappen langs de Kleine Dommel
Op 17 april in alle vroegte zijn we gaan wandelen langs de Kleine Dommel.
Terwijl iedereen nog op een oor lag, hebben wij de Tongelrese natuur weer
eens op een andere manier ontdekt. Fantastisch wat je dan hoort en ziet.
Onze natuurgids wees ons op bijzondere planten en dieren terwijl het ochtendlicht de schemer overnam, hingen de druppels als parels aan de bladeren.
Er vlogen ganzen over en heel veel vogels lieten hun ochtendconcerten
horen tijdens onze tocht.
Daar riep de eerste koekoek. Een van de geïnteresseerden vertelde net ervoor dat hij een mooi boek over deze bijzondere vogel aan het lezen was.
Kees, de natuurgids, zei dat we even stil moesten zijn.
Hij zou die koekoek wel eens van dichtbij laten zien. Het was nog waar ook.
Hij riep de koekoek en na 10 seconden kwam deze aangevlogen, ging op een
tak zitten en we konden hem heel goed bekijken. Hij vloog wat zoekend
rond. Hij dacht natuurlijk dat er een indringer in zijn territorium zat. Even
verderop zaten wat kieviten en 4 hazen renden wat achter elkaar aan. Wat een grote beesten zijn dat zeg!
Kijk, de kleine bonte specht. Deze is zo groot als een mus. Hij roffelde als een ware drummer om een vrouwtje
te imponeren op een loszittend stuk schors, wat een prima klankkast lijkt. En zij was in de buurt, met een hoog
piepje kwam ze aangevlogen.
Zo is er veel te zien in alle vroegte en dat is gewoon in de achtertuin van Tongelre.

Het licht neemt de schemer over

De spo)ers

foto’s: Maartje van de Ven

Gans met halsband
Met een halsband uit Scandinavië dobberde deze
gans wat rond t.h.v. Hugo van der Goeslaan.

Dinsdag 31 mei is er weer het maandelijkse Macula-café
voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie.Deze middag komt een vertegenwoordiger van de
Stichting de Kunsterij ons iets vertellen. Deze stichting
biedt een veelheid aan creatieve activiteiten aan, zoals:
schilderen, papier maché, kleuren, kleien, sieraden maken,
mozaïeken, breien, haken of houtbewerken. De bedoeling
van de Kunsterij is om mensen met een beperking te stimuleren hun kwaliteiten in te zetten .
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp). Van 14.00-16.00
uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis.
Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650.

Foto ingestuurd door Ans Acda
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En ineens stond het daar. Het Schrofer Insectenhotel,
aan de rand van de Warande akker. Dit is de akker
aan het spoor, waar dit jaar Lupine is ingezaaid. Het
Insectenhotel is een gezamenlijk initiatief van vrijwilligers van de natuurwerkgroep van het Wasven en
afdeling natuurbeheer van onze gemeente.

Het is eigenlijk een maatschappelijk cadeautje, wat op
24 maart bij het afscheid overhandigd is aan Leonhard
Schrofer voor de jarenlange inzet als stadsecoloog. Hij
heeft ontzettend veel voor de Eindhovense natuur betekend.
Het hotel is gemaakt van gebruikte materialen, met een pallet als uitgangspunt. Het is
een voorbeeld waar iedereen zelf óók mee
aan de slag kan. Zowel scholen als particulieren kunnen zo`n hotel maken. Het is om
de solitaire bijen en andere kleine insecten
te helpen aan meer onderdak en mogelijkheden om tot voortplanting te komen. Solitaire bijen zijn net zo belangrijk bij het bestuiven van bloemen als de honingbij. Met
de voorkant gericht op het oosten kan men
zeker succes behalen en het leven van dit
soort wilde bijen van dichtbij aanschouwen.
Men moet natuurlijk wel zorgen voor voedsel voor deze bijen. Dat zijn de bloemen! Dit
noemt men drachtplanten. Die moet je dan
natuurlijk wel zaaien en planten! We hopen
dat de hotelkamers snel worden volgeboekt.

Prakjkruimte te huur
U kunt bij ons terecht voor een groot assortiment aan
Noord-Hollandse kazen, een groot assortiment buitenlandse kazen, diverse soorten paté, salades, vers gebrande noten, bonbons, wijn, likeur en dagelijks vers
belegde broodjes.
Ook voor een leuk pakketje om cadeau te geven kunt u
bij ons terecht. Wij geven u graag advies.
Kom gerust langs in onze winkel. U bent van harte welkom. Voor vragen kunt u ons bereiken op onderstaand
telefoonnummer.
Vershuis Tongelre
Tongelresestraat 260
Eindhoven
Tel: 040-3680925
Openingstijden
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

9.30 –18.00 uur
8.30 –18.00 uur
8.30 –17.00 uur
gesloten

Pagelaan 7 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo)
Wegens reorganisae te huur voor enkele dagdelen een
prakjkruimte van 30 m2.
Het betre4 een goed verzorgde representaeve prakjkruimte. De prakjkruimte is gelegen in het paramedische
Centrum Tongelre en hee4 uitstekende parkeermogelijkheden. Bij de huur van de prakjkruimte is het gebruik van
wachtkamer, toiletruimte, keuken, kantoorruimte en vergaderruimte inbegrepen.
Informae bij Marja Boereﬁjn,
telefoonnummer 0644109579
en via de mail marja@cesar-tongelre.nl.
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AARDAPPELDEEG
AHORN
ALPHEN
ANKERPUNT
BALANSMACHINE
BALKAN
BANTAMGEWICHT
BEKERINGSIJVER
BETER
BETREFFEN
BIEDKOERS
BOMAUTO
BONTJE
BOTERHAMPASTA
BUILEN
CARAVANTOCHT
ERNAAR
GELATEN
GESTROOMLIJND
HULSTBOS
KLAVERSTENGEL
KNIELBANKJE
KONINGINNEDAG
KROEGLOPER
MEELIJ
MEETMETHODE
NATCHTLEGER
ONTLENEN
OORPIJN
RECHTERDIJBEEN
RESPIJT
RIJKSACADEMIE
RIJSTBRANDEWIJN
ROERKUIP
RUGGENSTRENG
RUGTAS
SCHROEFDEKSEL
SMOEL
STADSBEWONER
STAMPERBLOEM
STEEN
SUIKERGEHALTE
TAALBARRIERE
TWIJFELEN
UIENPLANT
VERDER
VRIJWILLIGHEID
WALLEN
WELKOMSTLIED
WELLUSTIG
WIJNTON
ZEETON

De overgebleven letters vormen een WOORD
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@gmail.com)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 2016 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:
Voorbijgaan
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Tini Bakker
Krommenbeemd 3
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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