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Nog enkele dagen 
en het is Kerst en 
daarna nog weer 
enkele dagen en 
het is 2017! We 
hebben er dan 
weer een heel jaar 
opzitten. Wat heb-
ben we met dit 

schrikkeljaar gedaan, hoe zijn die 
366 dagen ingevuld? 
 
Wat ons wijkblad betreft kunnen 
we heel tevreden zijn. Iedere 
maand hebben we een lezer bereid 
gevonden een wisselpen voor 'Rond 
't Hofke' te schrijven, wij zijn daar 
erg blij mee. Verenigingen zoals de 
St. Nicolaas vereniging, de scou-
ting, de dahlia club, het St. Marti-
nus- en St. Catharinagilde, de Was-

venboerderij en het Oude Raadhuis 
hebben hun activiteiten door mid-
del van ons wijkblad aan u bekend 
gemaakt.  
 
Eén toch wel heel bijzondere activi-
teit, georganiseerd door de Was-
venboerderij, willen wij er even 
uitlichten: De natuurthema bijeen-
komsten voor kinderen. Deze bij-
eenkomsten laten de jeugd kennis 
maken met de natuur en leren hen 
met zorg om te gaan met alles wat 
leeft, groeit en bloeit. Investeren in 
de jeugd is bijzonder waardevol, 
want zij hebben de toekomst. Wat 
we hen meegeven gaat niet verlo-
ren. Kees van de Grevenbroek, on-
ze natuurnieuwsschrijver, speelt bij 
deze bijeenkomsten een niet te 
onderschatten rol. De jeugd geniet 
en leert ervan. 
 
Als wij het afgelopen jaar zo onder 
de loep nemen, is onze conclusie, 
dat we in 2017 op dezelfde manier 
door moeten gaan. Wij 
blijven u dus op de hoogte 
houden van wat er in onze 
wijk staat te gebeuren.  
Maar…….. zover zijn we 
nog niet. Eerst komen 
Kerst en Oud- en Nieuw-
jaar nog. Dagen die we 
vredelievend met familie, 
vrienden, buren en kennis-
sen hopen te gaan vieren. 
 

Dus wensen wij u: 
 
 

Warme Gezellige Kerstdagen 
 

en 
 

een Gelukkig en Vredig Nieuw-
jaar. 

 
 
 
Ja, een Vredig Nieuwjaar, niet al-
leen in kleine kring maar ook we-
reldwijd, in een wereld waar zoveel 
onvrede en helaas ook zoveel span-
ningen heersen. 
 
Veel leesplezier en tot in het nieu-
we jaar! 
 
 
 

Van de  
Redactie 
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De  
Wisselpen 

Mijn naam is Clemens van den 
Broeck en ben woonachtig aan de 
Kluizenaarstraat in Tongelre. Ik ben 
geboren in Maastricht en groten-
deels opgegroeid in Eindhoven aan 
de Edenstraat, de scheiding van 
Gestel en de Elzent.  

 
Mijn vader was een Antwerpenaar 
en mijn moeder een Maastrichts 
meisje. Ik voelde mij dan ook op 
latere leeftijd een Maastrichtse Bra-
bo. Omdat mijn moeder een groot 
heimwee had naar haar geliefde 
Maastricht heb ik daar vele lange 
weekenden vertoefd. Ik wist in die 
tijd weinig van Eindhoven.  
De tijd na de lagere school verliep 
zoals bij velen tumultueus en uit-
eindelijk belandde ik op de Kunst-
academie in Den Bosch. Deze aca-
demie had in de jaren 60 een sjieke 
naam: “Koninklijke Academie voor 
Kunst en Vormgeving”. Een insti-
tuut dat een brede opleiding beoog-
de van modeltekenen tot keramiek. 
Ik ben daar als keramisch vormge-
ver geëindigd. In de jaren 1964-65 
zat daar enorm de klad in, maar 
door de contacten in Maastricht 
werd ik aangestoken door het 
“Edelsmeden”. Ik heb geleerd en 
gewerkt op het Atelier van Van 
Noyons in Utrecht. Hier werd ge-
werkt volgens het principe van de 
Monnik-Architect Dom van der Laan 
uit het Benedictijnerklooster Mame-
lis nabij Vaals. Later de Bossche 
School een stroming in de Neder-
landse architectuur. Na enige jaren 
heb ik Staatsexamen gedaan op de 

Vakschool in Schoonhoven en van 
Utrecht weer terug naar Eindhoven. 
Ik heb eind jaren 60 samen met 
nog 3 edelsmeden in Utrecht iets 
moois gemaakt voor het Koninklijk 
Huis. 30 Jaar later werd dat geresu-
meerd door het tv-programma 
“Andere Tijden”. Begin jaren 70 had 
ik een paar mooie kerkelijke op-
drachten in Eindhoven. Ik heb re-
centelijk nog geprobeerd om een 
Corpus uit die tijd hier in de St. 
Martinus te plaatsen, maar in Ges-
tel hadden ze inmiddels een andere 
bestemming gevonden.  
 
Ik heb mijn vrouw Astrid uit Biltho-
ven weggehaald en vervolgens met 
haar en zoon en dochter 42 jaar 
gewoond in Stratum. Ik heb 35 jaar 
lesgegeven in Edelsmeden en 
Kunsteducatie bij het Centrum voor 
de Kunsten Eindhoven. Ik ben mo-
menteel een hobby-edelsmid en 
opa en woon sinds januari hier in 
Tongelre. Wij hebben Tongelre le-
ren waarderen en leven hier prettig 
en content. Tongelre was een plek 
in Eindhoven welke wij niet kende 
nen waar ik nu enkele bevindingen 
van noteer. 
 
Het restant van het Philips Imperi-
um “de Wasven Boerderij” is geluk-
kig behouden gebleven. Tongelre 
geniet daar momenteel met volle 
teugen van. Het bosrijke gebied van 
het Wasven completeert de landelij-
ke uitstraling van Oud-Tongelre. 
Verscholen in de bossen van het 
Wasven staat het bastion van Wijs-
heid “Het Lorentz-Casimir Lyceum” 
dat diverse bekende Nederlanders 
heeft voortgebracht. 
 
Een doorsnijding van Tongelre door 
2 spoorwegen geeft een landelijk 
karakter en de verplichte 3 à 5 mi-
nuten rust voor de spoorbomen is 
ook niet ongezond. Als ik op mijn 
fietske vanuit Eindhoven-stad 
op de Hofstraat langs het spoor 
huiswaarts rijd, neem ik waar dat 
het Hofke er als dorp los van Eind-
hoven bij ligt “Wonderschoon”. 
Magistraal staat de St. Martinuskerk 
in het centrum van het oude Ton-
gelre. Nog een monument van het 
oude Roomse leven. Een typisch 
Tongelres evenement is het jaarlijk-
se Blaas-Kerstconcert in de Marti-
nuskerk. Fantastisch. Dat bouw-
werk van Martinus zou meer ge-
bruikt moeten worden voor culture-

le evenementen. Tegenover de Mar-
tinus stond tot 1975 het St. Ignati-
us gesticht, dit is helaas gesloopt. 
Als men hier goed over had nage-
dacht, had dit een mooi gerestau-
reerd pand kunnen worden in Oud-
Tongelre. Kijk maar naar het Kloos-
ter in Nuenen. Echter in de jaren 
1960 en 70 was de grootstedelijke 
hoogmoed van Eindhoven optimaal. 
De stedenbouwkundige en burge-
meester Ir. Witte had een tomeloze 
sloopwoede en Tongelre werd niet 
gespaard. Gelukkig zijn de meest 
markante punten van het Hofke nog 
te bewonderen, zoals het Raadhuis-
je met daarnaast de oudste boerde-
rij, de Merckthoeve, de Martinus-
kerk, de Watermolens en nog enke-
le mooie oude huizen. Het oude 
boerenland van Urkhoven is om 
zeep gebracht destijds door de 
PNEM maar de lempkes moeten 
branden en het overgebleven land 
van Urkhoven tot Nuenen is evenzo 
wonderschoon. 
 
Tot slot: jaarlijks viert op 11/11 het 
St. Martinusgilde haar Patroonsdag 
met een feestelijke mis in de Marti-
nuskerk en een rondgang over het 
Hofke. Heel traditioneel en oer-
Brabants mooi. “Tongelre gij bent 
onze plek”. 
 
Ik wens eenieder een Zalig en Vre-
dig Kerstfeest met vooral een Ge-
zond en Voorspoedig 2017 en geef 
de pen door aan: Mariëlle Kuhr-
Elzenaar. 

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

 

Kerkdiensten Eindhoven Zuid 

Zaterdag 24 december om 22.00 uur dominee Elbert Grosheide Kerstnachtdienst 

Zondag 25 december om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Kerstmis, Avondmaal 

Zondag 1 januari  om 11.00 uur dominee Tineke Boekenstijn  

Zondag 8 januari  om 10.00 uur  dominee Elbert Grosheide  

Zondag 15 januari  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn  

Zondag 22 januari  om 10.00 uur  dominee Elbert Grosheide jaarthema in kunst 

Zondag 29 januari  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn  

 

Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basis-

schoolleeftijd. Twee maal per maand is er jeugdkerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. 

 

Viering rond kunst, poëzie, muziek op 22 januari 

In het nieuwe jaar zetten we de serie van vieringen rond kunst, poëzie en muziek voort. Op 22 januari a.s. staat 

daarbij het jaarthema 'in de ruimte gezet' centraal. Medewerking zullen o.a. verlenen: Jelle Dekker, kunsthistori-

cus en Rosalijn Dekker, piano. Bij de eerste voorbereidingen kwamen aan de hand van een aantal kunstwerken 

al vragen naar boven als: Wat betekent ruimte? Wat geeft het en vraagt het? Is ruimte bevrijdend en/of beklem-

mend? Ontmoetingskerk, 10.00 uur. 

 

Agnosticisme en het godsbeeld 

Op donderdag 19 januari 2017 hopen we weer een ontmoeting te hebben rond de Godsvraag. We sluiten dan 

o.a. aan bij een thema van de 'reclame-campagne' van de Protestantse Kerk. Er zal buiten het kerkgebouw een 

zuil staan met daarop teksten als: 'Geloven doe je in de kerk?' 'Twijfelen ook', 'Troosten ook' en 'Helpen ook'.  

Centraal thema van deze ontmoetingen is: Op welke manier kunnen wij gelovig over God spreken, terwijl we te-

gelijkertijd volop rekening willen houden met onze twijfel, ons niet-weten, de ontdekkingen van de wetenschap 

en de geseculariseerde samenleving? Het gaat om de dialoog hierover.  

Plaats van samenkomst is de Ontmoetingskerk en we beginnen om 20.00 uur. 

Informatie: ds Elbert Grosheide, e-mail: elbertgrosheide@pkn-eindhoven.nl 

 

Actuele informatie over programma en activiteiten kunt u vinden op: 

https://www.pkn-eindhoven.nl/

eindhoven-zuid-bezinning/algemeen 

 

Wilt u meer weten of heeft u vragen, 

neem dan contact op met: 

Jaap of Linda Stooker,  

telefoon 040 2814734, of 

j.stooker@onsneteindhoven.nl 

 

Nevenstaande foto is gemaakt van het 

raam in de zuidgevel van de Ontmoe-

tingskerk. Omdat dit raam boven de bij-

gebouwen van de kerk zit, zie je het van-

af de weg niet zo snel. 
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Info met betrekking tot Kerkberichten 
 
Overzicht diensten: 

 St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur 

 Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1
ste

 en 3
e
 zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met kapelaan 

 Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2
e
 en 4

e
 zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met dominee. 
 
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de 
Martinuskerk). 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier 
is iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig 
praatje. 

 Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Gee-
len aanwezig. 

 Elke 3
e
 zondag van de maand is het KWC na de 

kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 

 
Wij hebben in de Martinuskerk ook elke dinsdagmorgen 
een Eucharistieviering om 9.00 uur waarna koffie/thee in 
het kerkwijkcentrum. 

Kerkdiensten met Kerst en Nieuwjaar 
 
Kerstavond om  21.00 uur 
1

e
 Kerstdag om     9.30 uur 

 
Nieuwjaarsdag om 9.30 uur waarna gelegenheid is om 
elkaar Nieuwjaar te wensen met een kop koffie of thee 
in het Kerkwijkcentrum. 
 
Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:  
040-2811324 
Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
 
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:   
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl  
 
Familieberichten: 
 
Uitvaarten: 
 
15 november van: Lia Hilt – Linders  85 jaar 
19 november van: Piet Fransen 61 jaar 
 

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

MOMENTEN MET  

 ,  ziel EN   . 

Misschien is je al iets opgeval-
len in het Groendomein Was-
ven. Vooral in het achterbos, 
de Hooge Heide en het Wa-
randepad dat er naar toe 
leidt. 
 
Er wordt daar gezaagd en ge-
hakt, maar met een goede 
reden. 
 
Omdat toe te lichten, nodigen 
we je uit om te komen kijken 
en luisteren naar de uitleg van 
de nieuwe plannen van het 
Groendomein Wasven. We 
nemen je mee naar de toe-
komst, waar we de wereld van 
de biodiversiteit opnieuw gaan  
creëren.  
 
Het vindt plaats op zondag 15 
januari, met eerst om 14.00 
uur een presentatie in de 
Wasvenboerderij, aansluitend 
van 15.00 uur tot 16.30 uur 
een informatiewandeling, 
waar we het één en ander van 
onze plannen in het veld toe-
lichten.  
 
Interesse? Kom dan ook een 
kijkje nemen “in de toe-
komst”. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
 
 
 
 
 

www.ouderaadhuis.dse.nl 
Contact voor evenementen: 

Henri.van.vroenhoven@on.nl 
tel. 06-55182858 

Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
 

Maandagavond 
De wijkagent is elke 1

e
 maandag van de maand aanwe-

zig van 18.30 tot 19.00 uur. 
 

Maandagmiddag 
Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len: 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 kof-
fie en een gezellig praatje. 
 
Dinsdagavond 
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 

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

Woensdagmorgen 
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag 
Kreakids  
Iedere 3

e
 woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30 

uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder bege-
leiding.  
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 

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 uw leefomgeving, 
zorgvragen en hulp bij het invullen van formulieren 
en bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
 
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsin-
stantie of energieleverancier een brief of een formu-
lier ontvangt, waarmee u door het taalgebruik mis-
schien geen raad weet. Wij zijn er dan om u daar-
mee te helpen.  
 
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien 
nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw pri-
vacy 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 waar u te-
recht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch 
bereikbaar op dit uur: telefoon 040 2811737. 
 
Via de beheerders van ‘t Oude Raadhuis kunt u ook 
altijd een afspraak maken via bovenstaand telefoon-
nummer.  
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’t Oude Raadhuis nodigt iedereen uit 
voor een gezellige 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Op zondag 8 januari 2017  
van 14.00 t/m 17.00 uur 

 
Onder het genot van een hapje en drankje 

kunnen alle aanwezigen elkaar  
gelukwensen.  

Koffie en thee zijn gratis en u krijgt ook 
nog 1 consumptie aangeboden. 

De hapjes zijn natuurlijk ook gratis. 

 

Tot 8 januari 2017 
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De slimste kinderen van Nederland zitten op ’t Karregat!! 
 

Winnaars Mensa Slimmer IQuiz  
 
 
In oktober hebben alle Cheeta’s (groep 7/8 van ’t Karregat) 
meegedaan aan de voorronde van de Mensa Slimmer IQuiz. 
Deze quiz bestaat uit verschillende moeilijke vragen  
zoals bijvoorbeeld: “Klein duimpje doet zijn zevenmijlslaarzen aan voor een 
wandeling heen en terug naar het kasteel. Als hij bij het kasteel is trekt hij ze 

uit...ze zitten eigenlijk helemaal niet lekker. De te-
rugweg doet hij op gewone schoenen. Mét laarzen 
loopt hij 12 mijl per uur, zónder laarzen 3 mijl per 
uur. De hele wandeling, heen en terug, duurt 10 uur. 
Op welke afstand staat het kasteel?” 
  
Melle, Luuk en Rens kwamen in de klas als de drie 
winnaars uit de bus en zij hebben onze school verte-
genwoordigd tijdens de regionale voorrondes. En ook 
hier kwamen ze als beste uit de bus, dus afgelopen 
woensdag vertrokken ze naar Amsterdam. De vragen 
werden steeds moeilijker maar Rens, Melle en Luuk 
lieten zich niet uit het veld slaan en gingen ook in 
Amsterdam met de eerste prijs aan de haal.  
En dus mag ’t Karregat heel trots zijn dat de drie 
slimste kinderen van Nederland bij ons op school zit-
ten.  
 
Rens, Melle en Luuk van harte gefeliciteerd met 
jullie geweldige prestatie!! 
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Op vrijdagavond 
20 januari orga-
niseren we weer 
een gezellige 
avond in ’t Oude 
Raadhuis.  

 
Let op!!! Vanwege de lengte van de film starten 
we deze keer om 19.30 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur. 
 
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen 
voor lekkere hapjes die passen bij de film.  
 
Passend bij de winterse tijd draaien we het romanti-
sche drama “Doctor Zhivago” (1965), bekroond met 
5 Oscars. Het is het verfilmde epos van Boris Paster-
nak over het door oorlog verscheurde Rusland en 
door liefde verscheurde harten. Omar Sharif speelt de 
titelrol, voortdurend in gezelschap van Julie Christie 
als zijn eeuwige liefde Lara en samen worden ze mee-
gevoerd op de vloedgolven van de geschiedenis. De 
schitterende muziek en de vele onvergetelijke scènes 
maken van Doctor Zhivago een ware filmklassieker. 
 
De film duurt ruim drie uur en daarom is de aan-
vangstijd vervroegd naar 19.30 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur! 
 
Noteer ook verdere data in 2017: vrijdag 17 februari, 
17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni. 
 
Kom je ook? Als bijdrage in de kosten vragen we 
€ 1,50 per persoon.  
Koffie of thee € 0,50. Overige consumpties vol-
gens prijslijst van de bar. 
 
Vriendelijke groeten, 
Fransje Rovers 
Riet en Jack Hanssen 
Mieke en Tini Peters 
 

GEZELLIGE AVOND MET FILM EN HAPJES 
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Natuurthema-avond Uilen van Tongelre 
 
Als je in de buurt van het bos woont of een park met grote bomen kun je soms uilen horen roepen in de schemer 
en de nacht. Op deze natuurthema-avond hebben we kennis gemaakt met verschillende uilen die hier in onze 
omgeving voorkomen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We kregen bezoek van echte uilenkenners Stef en Ellen, die zelfs een paar uilen aan ons hebben laten zien van 
dichtbij. Allerlei vragen zijn er gesteld door de nieuwsgierige kinderen. 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook werd de avond met prachtige filmbeelden ondersteund met nog meer soorten uilen. Uilen braken ballen uit, 
braakballen dus. En daar zitten allerlei botjes en schedeltjes in van muizen. Die kun je, na het uitpluizen, op een 
kaartje plakken met het formaat van een cd doosje. Dan heb je eigenlijk een klein kijkdoosje. Aan het einde van 
de avond mochten de kinderen een uil uitzoeken. Een beeldje. Dit was nog een idee/wens van onze vorig jaar 
overleden natuurvriend Loek Ketelaars, die een verzameling had nagelaten voor deze gelegenheid. 
 
De kinderen waren er erg blij mee. 
 
Het was weer een mooie avond. 
 
 

bosuil        kerkuil      steenuiltjes in Tongelre   

Uilenkenners Stef en Ellen           het was weer volle bak 

botjes en schedeltjes van muizen     de uiltjes van Loek † en José † Ketelaars  uilenballen uitpluizen 
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Begijnenhofgesprekken 
 
Lezing en gesprek met:  
 
Leon Teubner over:  
Hadewijch - tekstlezing 
 
Op zondag 15 januari van 10.30 tot 12.30 
uur in De Herberg op het terrein van Eck-
artdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB, Eindho-
ven.  
 
Leon Teubner leest met ons in de geschrif-
ten van de 13e-eeuwse begijn en mystica 
Hadewijch. Zo weinig als er over het leven 
van deze Vlaamse bekend is, zo veel 
handschriften met visioenen, liederen, 
brieven en gedichten heeft ze nagelaten. 
Hadewijchs visioenen – indertijd erkende 
tekenen van Gods genade - verbeelden haar verlangen naar Gods liefde en de wens  
daarmee samen te vallen. 
 
Leon Teubner is pastor van de Titus Brandsma Parochie in Oss, en medewerker van  
het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. 
 
De toegang is gratis, er is een collecte voor de kosten. Die kosten zijn rond €5,- p/p. 
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een routebeschrijving en de parkeerplaatsen  
bij Eckartdal. 
 
U kunt ons bellen: mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of J. de Jong 040 241 58 21  

Reünie SALTO  
basisschool Reiger-

laan Eindhoven 
 
Op vrijdag 31 maart vieren we de 
opening van ons nieuwe schoolge-
bouw. Ter gelegenheid hiervan en 
van het honderdjarig bestaan com-
bineren we dit met een reünie van 
basisschool Reigerlaan Eindho-
ven.  
 
Dat doen we op vrijdag 31 maart 
2017 voor de uitstroomjaren t/m 
1960 en zaterdag 1 april 2017 van-
af uitstroomjaar 1961 tot 2015. 
Daarbij zijn alle oud-leerlingen en 
oud-collega’s welkom.  
 
Aanmelden kan via reunie@bs-
reigerlaan.nl  tot vrijdag 17 februari 
2017 onder vermelding van uw 
uitstroomjaar. Vermeld bij de 
aanmelding uw naam (en eventuele 
meisjesnaam), geboortedatum en 
het schooljaar waarin u in groep 8 
of de zesde klas zat. U ontvangt 
dan meer informatie. 
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Leefbaarheids- 
Team  

 

 

 

 

 

 

 

 
Op 14 november was het Leefbaar-
heidsteam weer bijeen. We hebben 
de volgende punten besproken. 
 
Groenvoorziening Pijlstaartpad 
De groenvoorziening is grotendeels 
zo overwoekerd met onkruid dat er 
door de gemeente gekozen is om 
een nieuwe groenvoorziening te 
maken daar waar nodig. Het Leef-
baarheidsteam heeft nauw contact 
met de bewoners die dit verder 
met de gemeente afstemmen en 
wij zullen u hierover informeren 
zodra er meer nieuws is. 
 
Politie en Veiligheid 
Het aantal incidenten tussen 1 ok-
tober en 14 november geeft goed 
weer waar de buurtpreventie voor 
opgezet is. Inmiddels zijn er ook bij 
de Beauregard en Brabis/
Krommenbeemd buurtpreventie-
teams van start gegaan. Bij de 
Vlinderbuurt gaat gestart worden 
met een buurtpreventieteam.  
 
Met de Whatsappgroep is inmiddels 
een brede dekking in de wijk! Deze 

Whatsappgroep heeft als functie 
om verdachte situaties snel te kun-
nen delen. Let op, is het nodig om 
de politie te bellen, doe dit dan al-
tijd direct! De whatsappgroep is 
gemaakt om te signaleren, niet om 
de politie op de hoogte te brengen. 
Vanuit de gemeente worden er nog 
voorzieningen getroffen die ook 
kenbaar maken dat er een whats-
appgroep in de buurt actief is. 
 
Helaas is de overval op de Jumbo 
een zeer te betreuren actie ge-
weest. De politie heeft op moment 
van schrijven nog geen daders 
kunnen pakken. Door de wijkagent 
is aangegeven dat er een recher-
cheteam op is gezet voor verder 
onderzoek. 
 
Rotonde Celebeslaan/
Koudenhovenseweg-Zuid 
Het doel van de microrotonde om 
verkeersremmende maatregelen te 
treffen op deze kruising lijkt te 
werken. Er is door de gemeente 
afstemming geweest met de open-
baar vervoerder over de rotonde en 
met een extra aanpassing lijkt het 
mogelijk voor de bussen om de 
rotonde toch te nemen. Dit wordt 
echter momenteel door de chauf-
feurs zelf anders opgelost door 
over de Muschbergweg te rijden 
i.p.v. de Pagelaan. 
 
Verder zijn er opmerkingen ontvan-
gen over de zichtbaarheid van de 
rotonde. Vanuit onze contactper-
soon bij de gemeente wordt ge-
vraagd om gevaarlijke/vervelende 
situaties te melden bij de gemeen-
te via de Buiten Beter App, tel. nr. 
14040 of via de website van de 
gemeente. Hier geldt: hoe meer 

meldingen hoe eerder actie onder-
nomen kan worden. Door het Leef-
baarheidsteam is in elk geval bij de 
gemeente aangegeven iets te doen 
aan de zichtbaarheid, dit kan ver-
sneld worden door uw inbreng. 
 
Snelheid Wolvendijk 
Er vindt een snelheidsmeting plaats 
op de Wolvendijk, afhankelijk van 
de resultaten hiervan worden al 
dan niet vervolgstappen onderno-
men.  
Ook hier geldt, overtredingen kunt 
u altijd melden via 09008844.  
 
Bocht Hageheldlaan/
Zwaluwstraat 
In week 49 is begonnen met de 
werkzaamheden om deze bocht 
veiliger te maken. 
 
Vervallen Lijn 55 per 11 decem-
ber 2016 
Er is een actiegroep Lijn 55 opgezet 
vanuit de verschillende delen van 
Tongelre om met de gemeente te 
kijken hoe om te gaan met het 
wegvallen van de lijn. Meer infor-
matie hierover volgt via de actie-
groep en gemeente in de lokale 
bladen. Houd ook de facebook pa-
gina van het Leefbaarheidsteam    
‘t Hofke in de gaten. Als we iets 
nieuws te melden hebben zullen we 
dit daarop publiceren. 
 
Uw inbreng is welkom! 
Heeft u een goed idee? Heeft u iets 
op of aan te merken in uw wijk? 
Kom ook eens bij ons langs!  
Het volgende overleg is gepland op 
9 januari 2017 van 20:00 – 22:00 
uur. 
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EINDHOVENSE JAZZCLUB OSJE 
 
Zondag 8 januari 2017,  
“de Ronde”, Tongelresestraat 
146, Eindhoven 
14:00 uur – 17:00 uur 
 
Efkes Anders Jasskapel en 
Gretsch Swingcombo 

 
Traditiegetrouw openen we het 
nieuwe jaar met een dubbelconcert 
van twee regionale bands. Een 
nieuwjaarsconcert dus, waarbij we 
elkaar het goede voor het komen-
de jaar kunnen wensen. 

De EFKES ANDERS behoeft eigen-
lijk geen introductie. Iedereen in 
de regio kent natuurlijk deze en-
thousiaste groep, die onlangs zijn 
35-jarig jubileum vierde en daarbij 
nogal van zich heeft doen spreken. 
Nou ja, ten overvloede: 
 
Bezetting: 
Willem Weijts – trompet  
Joop  Konings– klarinet 
Flip Bastian – trombone 
Peter Alewijn - tenorsax 
Donna Magermans – banjo 
Jan Fuchs - sousaphone 
Ernest Mbonani – wasbord 
Lene Frandsen – bassdrum 
Ben de Bont - slagtrom  
 

 
GRETSCH COMBO 
De bandnaam is afgeleid van het 
gelijknamige bekende drum- en 
gitaarmerk. Het grapje hiervan was 
dat deze naam reeds op het drum-
stel van de drummer aanwezig 
was. Hij is een fervent liefhebber 
van dit topmerk. 

Het repertoire van het Gretsch 
Combo is sterk beïnvloed door zan-
geressen als Diana Krall en Stacey 
Kent. Naast mainstream invloeden 
worden ook Latijnse en bebop rit-
mes niet geschuwd. "Als het maar 
swingt" is het devies. 
 
Bezetting: 
zang: Monique Tomeï 
dwarsfluit: Laurence Bilger. 
toetsen: Rob van Heelsbergen 
contrabas: Gert Reintjes 
drums: Fred Gündlach 
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“Wil je een kopje warme chocolademelk?” 
Daan knikt naar de oude dame die hem 
vriendelijk toelacht. Ze draagt een rode 
jurk met een wit schort. Op haar neus 
staat een klein rond brilletje en haar grijze 
haren zijn in een knot gebonden. 
“Ik heb net kerstkransjes gemaakt, wil je 
er eentje proeven?” 
Daan knikt weer. “Sorry,” fluistert hij, “ik 
wist niet…” 
“Wil je niet zitten?” 
Aarzelend neemt hij plaats op een van de 
houten stoelen aan de keukentafel. Verle-
gen staart hij naar de geborduurde witte 
kaarsjes op het rode tafelkleed. 
“Alsjeblieft, Daan.” De vrouw zet een gro-
te, roodwitte mok voor hem op tafel. De 
geur van verse chocolademelk dringt tot 
diep in zijn neus. 
“Het is niet erg hoor.” De vrouw neemt 
tegenover hem plaats. “Ik vind het wel 
gezellig om weer eens bezoek te hebben 
hier. De laatste keer is alweer een tijdje 
geleden.” 
Daan houdt zijn blik op het borduursel 
gericht terwijl hij terugdenkt aan het mo-
ment waarop hij de gordijnen van zijn 
slaapkamer opende. Al sinds hij hier an-
derhalf jaar geleden met zijn moeder 
kwam wonen, oefent het verlaten ogende 
huis aan de overkant van de straat een 
sterke aantrekkingskracht op hem uit. 
Meer dan eens is hij via een openstaand 
kelderraam naar binnen geglipt om op 
ontdekking uit te gaan. In zijn herinnering 
ziet hij overal stof en spinnenwebben. Er 
zaten gaten in ramen en meubels lagen in 
een onnatuurlijke houding op de grond. 
Het was alsof het huis eigendom was van 
de tand des tijds zelf, die al zijn krachten 
van verval erop los had gelaten. Tot van-
ochtend. Totdat hij, vlak nadat hij zijn gor-
dijnen had geopend, het felle, zilverkleuri-
ge licht achter het keukenraam zag en 
poolshoogte ging nemen. Van het verval 

was geen spoor meer te bekennen. 
“Gaat alles goed, Daan?” 
De vriendelijke stem van de oude dame 
haalt hem uit zijn gedachten. Hij knikt en 
neemt een slok van de chocolademelk. De 
cacaosmaak prikkelt zijn tong en ver-
spreidt een warme gloed die door zijn hele 
lichaam trekt. 
“Lekker?” 

Daan knikt. Hij kan zich niet herinneren 
dat hij ooit chocolademelk heeft gedron-
ken die zo lekker was. 
“Wie bent u?” fluistert hij, terwijl hij de 
vrouw voorzichtig aankijkt. 
“Mijn naam is Marie.” Ze neemt een hapje 
van haar kerstkransje en sluit haar ogen. 
“Prima gelukt, al zeg ik het zelf.” 
Daan neemt ook een hap van de koek en 
even trekt opnieuw een gelukzalig warm 
gevoel door zijn lichaam. Snel neemt hij 
nog een hap. 
“Mijn man vindt ze ook altijd zo lekker.” 
“Is uw man ook thuis?” 
“Nee, Chris is aan het werk. Dit is de druk-
ste tijd van het jaar voor hem.” 
Zuchtend neemt Daan een slok van de 

chocolademelk. “Mijn moeder werkt ook. 
En morgen op eerste kerstdag en over-
morgen ook. Met kerst krijgt ze dubbel 
betaald en we hebben het geld hard no-
dig, zegt ze.” 
“En je vader?” Marie reikt hem een twee-
de kerstkrans aan. Daan haalt zijn schou-
ders op. “Hij was soldaat.” 
“Ocharme.” De vrouw legt haar hand op 
die van Daan. “Is hij…” 
“Hij is weg. Verdwenen. Samen met twee 
andere soldaten.” 
“Mijn jongen toch. Wat erg.” De glimlach 
op het gezicht van Marie heeft plaatsge-
maakt voor een bezorgde blik. “Twaalf 
jaar en je moet kerst alleen vieren.” 
“Hoe weet u hoe oud ik ben?” 
“Op mijn leeftijd weet je heel veel, jongen.” 
Ze staat op en vult de mokken bij met 
verse chocolademelk. 
Daan kijkt de keuken rond. Langzaam 
komt de herinnering aan hoe het huis eruit 
hoort te zien terug. 
“Mevrouw…” “Zeg maar Marie hoor.” 
“Mevrouw Marie. Hoe heeft u het huis zo 
snel schoongemaakt? De vorige keer zag 
het er…” 
“Dat, mijn jongen, is mijn geheimpje. Ik 
heb zo mijn magische trucjes.” Marie knip-
oogt terwijl ze de gevulde bekers op tafel 
zet. 
“Magie? Dat is voor kleine kinderen.” 
Ze schudt haar hoofd. “Magie is voor alle 
leeftijden. Weet je wat er morgen is?” 
“Dan is het kerst.” 
“Dan is er een volle maan. Dat komt niet 
zo vaak voor tijdens kerst hoor. De laatste 
keer was 38 jaar geleden. Ik herinner het 
me als de dag van gisteren.” 
“Volle maan tijdens kerst?” 
“Inderdaad. Volle maan en kerst, twee 
wonderlijke gebeurtenissen die gelijktijdig 
plaatsvinden. Je hebt nooit zo veel kans 
dat je wensen uitkomen als tijdens een 
kerst met volle maan. Je moet alleen we-

KERSTVERHAAL: ONDER DE VOLLE KERSTMAAN 
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ten hoe je ze moet wensen.” 
“Sorry, mevrouw Marie, maar ik geloof 
daar niet zo in.” Daan neemt een flinke 
slok van zijn chocolademelk en staat op. 
“Wacht even. Wil je niet horen wat er 38 
jaar geleden gebeurde?” 
Hij slaakt een diepe zucht en gaat weer 
zitten. 
“Het was kerst 1977. Het was toen ook 
warm, net als nu. Op 24 december zag ik 
een vrouw onderuit gaan op straat. Ze 
heette Mia en ze was blind geboren. Ik 
nam haar mee naar mijn huis en…” 
“Was dat ook hier?” 
Marie glimlacht. “Nee, dat was niet hier. 
Maar… waar was ik? O ja, ik nam haar 
mee naar mijn huis en gaf haar een kop 
chocolademelk en een zelfgebakken 
kerstkransje. Net zoals jou dus. Ik ben dol 
op koekjes bakken. We praatten een tijd-
je. Over haar, over leven zonder zicht en 
haar grote wens om bloemen te zien en 
om ’s nachts in een veld te liggen en naar 
de sterrenhemel te staren. Toen ze naar 

huis ging, zei ze dat ze het jammer vond 
dat ze geen beeld van me had om te ont-
houden. Toen heb ik haar een houten 
rendier gegeven dat mijn man had ge-
maakt. Dankbaar ging ze naar huis.” 
“Hoe kon ze haar huis vinden als ze blind 
was?” 
“Ik had een taxi voor haar gebeld. De 
volgende ochtend stopte diezelfde taxi 
weer voor de deur. Mia stapte uit en liep 

met grote passen naar de voordeur. Toen 
ik opendeed begon ze te huilen. Ze vertel-
de me dat ze het beeldje op haar nacht-
kastje had gezet. Ze had het in haar han-
den genomen en een stille wens uitgesp-
roken. De volgende ochtend was haar 
wens uitgekomen. Voor het eerst in haar 
leven werd ze wakker door het zonlicht 
dat op haar gezicht viel en zag ze de vor-
men en kleuren van de voorwerpen in 
haar kamer.” 
Daan staat weer op. “Ik moet naar huis.” 
“Wacht even Daan.” Marie pakt een doos-
je uit een keukenkastje en houdt het hem 
voor. “Bedankt dat je er vandaag was. 
Deze dagen kunnen best eenzaam zijn 
voor iemand als ik.” 
Aarzelend pakt hij het doosje aan. “Dank 
u wel, mevrouw Marie, voor de chocola-
demelk en de koek en dit.” 
Marie pakt zijn schouders beet en drukt 
een kus op zijn voorhoofd. “Ik wens dat al 
jouw wensen uitkomen, jongen.” 
Daan zit op bed, met het doosje dat hij 
van Marie heeft gekregen in zijn handen. 
Voorzichtig tilt hij het deksel eraf en haalt 
er een sneeuwbol uit. Onder het glas ziet 
hij drie figuren op een kameel naast een 
stal. Hij draait de bol rond in zijn handen 
en kijkt hoe de witte bolletjes die sneeuw 
moeten voorstellen als een wolk ronddrij-
ven. Een traan rolt over zijn wangen. 
“Wat moet ik hiermee?” schreeuwt hij, 
terwijl hij de sneeuwbol met een klap op 
zijn nachtkastje zet. “Ik heb liever dat 
kerst weer gezellig wordt.” 
Met zijn mouw veegt hij zijn ooghoeken 
droog. Hij loopt naar het raam en kijkt 
naar het huis aan de overkant van de 
straat. Het huis baadt in duisternis, zoals 
hij het gewend is. Hij wil zich weer om-
draaien, als hij een zilverkleurige flits van-
uit de tuin aan de overkant omhoog ziet 
schieten en verdwijnen tussen de sterren. 
Daan haast zich zijn kamer uit en de trap 
af. Snel trekt hij zijn schoenen aan en rent 
naar de andere kant van de straat. Hij belt 
aan, maar er komt geen reactie. Aan de 
andere kant van het huis kijkt hij door het 

keukenraam naar binnen. In het weinige 
licht dat naar binnen schijnt, ziet hij een 
eetkamerstoel gebroken op de grond lig-
gen. Een muis loopt over de tafel die op 
zijn kant op de grond ligt. De deur naar de 
woonkamer staat half open en op het 
aanrecht staan twee kapotte glazen. Als 
hij een stap naar achteren doet ziet hij 
pas dat hij door een gat in de ruit staarde. 
Daan schudt zijn hoofd. “Dit kan niet, fluis-
tert hij,” terwijl hij verder achteruit stapt. 
Niets wijst erop dat de oude dame in het 
huis is geweest. 
Ontgoocheld rent hij terug naar huis. De 
sneeuwbol. Hij moet weten of de sneeuw-
bol er nog is of dat hij dat ook gedroomd 
heeft. Hij stopt als hij achter zich een stem 
hoort. 
“Daan, ben jij het?” 
Midden op de straat staat een man. Naast 
hem op de grond staat een plunjebaal. 
“Daan?” 
“Papa?” fluistert Daan. Opnieuw voelt hij 
tranen opkomen. 
Met grote passen stapt de man op hem af 
en tilt hem op. 
“Papa. Je bent het echt.” Hij slaat zijn 
armen om zijn vaders nek. 
Een paar minuten lang houden ze elkaar 
zwijgend vast. Daan opent voorzichtig zijn 
ogen en kijkt naar de volle maan hoog 
boven hen. Op het oppervlak van de 
maan verschijnt het gezicht van Marie, die 
hem met haar liefdevolle glimlach een 
laatste knipoog schenkt. 
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Ik ben Sylvie Bogaerts alleenstaande moeder van een 
dochter van 15 jaar.  
 
Jarenlang heb ik gesukkeld met mijn gezondheid, rug-
problemen. Deze waren zo ernstig dat mijn toekomst 
er niet rooskleurig uitzag. Na jarenlange revalidatie 
met ups en downs en veel pijn, heb ik het heft in eigen 
hand genomen en heb de kracht gevonden om me om 
te scholen tot personal trainer. Sindsdien voel ik me 
veel fitter, energieker en krachtiger.  
 
Mijn doel is nu om dit over te brengen op anderen. En 
heb daarom de nodige papieren behaald, natuurlijk 
EHBO van het Oranje Kruis volgens de nieuwe richtlij-
nen van 2016, paramedische fitness bovenste en on-
derste extremiteit, Bootcamp, Core Stability training, 
fitness en als nieuwste aanwinst Boksfit Workout 1 op 
1 om al je emoties/blokkades (verantwoord) eruit te 
slaan. Doordat ik zoveel met sport bezig ben kwam ik 
erachter dat voeding een belangrijk onderdeel is van 
de sport. Daarom heb ik als extra een sport- en voe-
dingsopleiding gedaan en kan ik nu voedingsschema's 
op maat maken, dat houdt in dat ik het voedingssche-
ma aanpas op jouw vertrouwde voeding.  
 
De sportwereld is zo breed dat ik me nog steeds ver-
der in de studie verdiep en blijf zodoende op de hoogte 
van de nieuwste ontwikkelingen. (kleine) AANPASSIN-
GEN IN JE LEVENSSTIJL kunnen al een GROOT verschil 

maken en IK KAN U 
DAARBIJ HELPEN! 
 
Door mijn enthousias-
me en ruimschoots 
eigen ervaring steek 
ik je aan, om net zo 
energiek door het 
leven te gaan zoals ik 
nu doe.  
 
Ik heb er zin in, 
jullie ook? 
 
 
check website voor 
meer info: www.sybobuitensportenopmaat.nl 
 
Sportieve groet,  
Sylvie Bogaerts info@sybobuitensporten.nl 
 

Advertentie  
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Foto ingestuurd door Ans Acda 

Jeugdhoek 

Voor Tongelrese jongens en meisjes,  die een centje 
willen bijverdienen.  

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 

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 week en in het weekend kunnen oppassen. 
 
Belt of WhatsAppt u mij op: 06-21347797 

Hulp tegen een kleine vergoeding 

Heb je moeite met het maken van huiswerk, leren en/of het 
begrijpen van de lesstof? Dan kan ik je vast helpen! 
Ik ben Lisa de Beijer, 16 jaar en zit in 5gymnasium van het 
Lorentz Casimir Lyceum; ik volg de profielen NT en NG, 
Cambridge Engels en informatica. 
Graag kom ik kennis maken en kijken wat ik voor jou kan 
betekenen. Bel of mail naar 06 –311 52 971 of  
lisa.debeijer@gmail.com 

 

Beste Ouders, 
Wilt u graag een keertje samen uit? Dan wil ik met veel ple-
zier op uw kind(eren) passen! 
Mijn naam is Amber Nuijts, ik ben 16 jaar oud, zit in 5 vwo 
van het Lorentz Casimir Lyceum en woon in de wijk Beau-
regard. Ik ben dol op kinderen, de leeftijd maakt niet uit! 
Gezellig knutselen, voorlezen en dan naar bed brengen, dat 
doe ik allemaal met plezier. En ik kan ook nog eens hele 
lekkere pannenkoeken bakken ;) 
Bel mij op het nummer: 040-2110322 
Of stuur een mailtje naar: a.nuijts@gmail.com. 
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10 jaar Kreakids  
 
 

Op zaterdag 28 januari 2017 
organiseren we 5 knutsel-

workshops in het Oude Raad-
huis, ’t Hofke 15 in  

Tongelre 
 

De workshops die gegeven 
worden zijn: kleien, schil-

deren, vilten, cup-cakes ver-
sieren en werken met hout. 

 
Van 14.00 tot 16.00 uur. 

 
Voor alle kinderen van groep 
1 t/m 8. De toegang is gratis 
maar we willen wel graag we-

ten als je komt.  
 

Wil je meer weten of je aan-
melden: kijk dan op de websi-
te: www.ouderaadhuis.dse.nl     

Of bel Ood Brans  
tel: 040-2814228  
 

De  Kreakids  vieren feest  

Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

 

 

De Knobbel-

zwaan 
 
 
 
 
Menig mens heeft in zijn bestaan 
een probleem dat alsmaar doorhobbelt 
maar leg je het voor aan de knobbelzwaan 
dan wordt het piekfijn voor je… uitgeknobbeld 
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De bomen 
van Tongelre 
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Bomen zorgen voor zuurstof, van-
gen onze fijnstof- en roetdeeltjes 
op en geven een welkome schaduw 
en koelte in de zomer. Dus bomen 
zijn belangrijk voor ons, hoe dan 
ook! 
 
De Es Fraxinus excelsior. 
De es is een boom die in heel Euro-
pa voorkomt. De boom is bladver-
liezend en heeft in de winter opval-
lende zwarte knoppen 
(ebbenzwart). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het blad is samengesteld, wat wil 
zeggen dat er aan de bladsteel 
meerdere blaadjes zitten. De es 
bloeit voordat hij in blad komt met 
mannelijke bloemen die best apart 

zijn van dichtbij. Uiteindelijk komen 
er gevleugelde zaden aan die door 
de wind worden verspreid. De es is 
net als de wilg goed te knotten. 
 
Het hout wordt gebruikt voor stelen 
van bijlen en schoppen, maar ook 
voor gymtoestellen en in de molen-
bouw is essenhout ook een belang-
rijke houtsoort. 
Er is alleen een probleem onder de 
essen, want sinds de jaren 90 is 
een schimmel actief die de essen 
behoorlijk kan aantasten, met de 
dood tot gevolg. Het is in Polen 
ontdekt en het is sinds 2013 in Ne-
derland, en helaas ook in onze om-
geving zichtbaar. 
Ook in andere Europese landen 
worstelen ze met dit probleem. In  
 
Zuid Engeland viel het me op dat 
hele  houtopstanden van essen 
dood waren.  Daar worden lange 
essen palen geteeld voor de hop-
teelt. Je herkent de ziekte aan de 
taksterfte in de kroon, die elk jaar 
opnieuw de es verder doet afster-

ven. In de boomkwekerswereld is 
men druk bezig een soort te kwe-
ken die ongevoelig is voor de 
schimmel.  

 
 
Waar staan de essen in Tongelre? 
Er staan er op de Koudenhovense- 
weg Zuid, aan de rand van de Bol-
akker. In de Loovelden zijn ook 
Essen geplant als gedenkboom. 
Ook staan ze daar als knot-es in 
het weidse landschap. 
  
Voor de ingang van het Lorentz 
Casimir Lyceum, op nummer 10 
van de Celebeslaan, staat een es 
die zo`n 60 jaar is. Dat is een mooi 
exemplaar. Ook rond ‘t Karregat 
vind je essen in de parkachtige om-
geving. 
 
Een es hoort er gewoon bij! 

Rijtje KNOT-essen 

Es voor Lorentz Casimir Lyceum 

Es Fraxinus: Knop blad en bloesem                                  

Toekomstige knotessen 

31 Januari (14.00-17.00) 
 

Toegang €1,= 

We gaan er samen met De Vrijbuiters  een super gezellige en fijne   muziekmiddag van maken.  

 

Liedjes die iedereen kent zodat je lekker kan meezingen.    
 

 ’t Oude Raadhuis op ’t Hofke 15 is open vanaf 13.30u 
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Tuintip van december: Beplan-
ting renoveren? Doe het nu! 
 
Veel mensen denken dat het late 
najaar en de winter geen geschikte 
tijd is om planten te verplanten, te 
snoeien of de tuin op de schop te 
nemen. Het tegendeel is waar. Zo-
lang er geen echte vorstperiode is, 
is deze tijd van het jaar prima ge-
schikt om alle voorkomende werk-
zaamheden in de tuin te doen. 
Bent u van plan om een deel van 
uw tuin te veranderen, doe het dan 
nu! In het voorjaar kunt u er dan 
direct van genieten.  

De border is nu volledig in winter-
rust en alle vaste planten kunt u 
prima opnemen en verplanten. Het 
scheuren van vaste planten is ook 
mogelijk, mits u alleen de gezonde 
stukken weer aanplant. Door de 
grond waarin u ze terugplant te 
voorzien van compost, zorgt u er-
voor dat deze vaste planten in het 
komende voorjaar weer volop kun-
nen wortelen en dat ziet u boven-
gronds terug. Houdt bij het her-
schikken van de planten rekening 
met de grootte. Elke pol zal groter 
worden, dus geef de afzonderlijke 
planten voldoende ruimte. Hoge 
soorten kunnen kleinere planten 
makkelijk verdringen, dus een 
beetje kennis is wel noodzakelijk.  
Verandert u niets aan de border, 
laat dan vooral de uitgebloeide 
stengels staan, zodat uw tuin in de 
winter ook nog structuur heeft. U 
knipt ze in het voorjaar pas af. Een 
border is daardoor 
een stuk interessan-
ter en de planten 
hebben zo meer be-
scherming in de 
winter. 
Wilt u een of meer-
dere struiken eens 
flink terugsnoeien? 
Dat kan bij alle 
bladverliezende 
struiken prima. In 

het voorjaar zullen ze weer vanuit 
slapende knoppen uitlopen. Groen-
blijvende struiken kunt u nu wel 
snoeien, maar flink terugsnoeien 
doet u bij deze groep na de winter. 
De binnenzijde van deze struiken 
is niet aangepast aan winterse kou 
en kan daardoor vorstschade oplo-
pen. 
Klimplanten, die al te wild zijn ge-
worden, snoeit u terug tot de ge-
wenste grootte en eventueel dunt 
u de plant wat uit. Bij een druiven-
struik moet u oppassen. De sap-
stroom van deze plant komt al heel 
vroeg op gang en de plant kan al 
vanaf januari gaan bloeden als u 
deze snoeit. Snoei druivenstruiken 
daarom bij voorkeur in september/
oktober. 
 
Geen reden om binnen te zitten 
deze winter dus: er is buiten ge-
noeg te doen! 

Tuintip van 

de Maand 

Jeroen Soontiëns 
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     Sint-Catharinagilde Tongelre 

   Sint Catharinagilde Tongelre haalt koningspaar uit 
 
25 November staat op de heiligenkalender bekend als de feestdag van Sint Catharina van Alexandrië. Op deze 
dag viert het Sint-Catharinagilde Tongelre traditiegetrouw haar patronesdag. Nu het gilde sinds september een 
nieuwe koning heeft in de persoon van Peter van Kuijen, moet deze door het voltallig gilde aan huis uitgehaald 
worden. Want in het reglement staat: ‘wanneer het gilde voor het eerst, na het koningschieten, officieel naar 
buiten treedt, zal deze de koning aan huis uithalen.’ Zo ook dus op 25 november 2016. De buurtbewoners wor-
den met tromgeroffel opgeschrikt, die pas ophoudt in de Morgenroodstraat, waar de nieuwe koning woont. Hier 
wordt het koningspaar Peter en Henny van Kuijen door kapitein Eric Annal en plaatsvervangend regerend deken 
(Peter is namelijk ook regerend deken) Piet van de Wiel uitgenodigd plaats te nemen in de gildestoet, om in 
formatie op te trekken naar de verzamel-
plaats en vandaaruit naar het schietterrein 
Catharinahof.  
 

In het gildehuis woont men een Dienst van 
het Woord bij, voorgegaan door Wim van de  
Wiel, en na de koffietafel begint men met de 
feestvergadering. Hierin worden de zaken van 
het afgelopen gildejaar gememoreerd. Een 
heugelijk feit is dat het gilde drie gildezusters 
als nieuw lid mag verwelkomen te weten: 
Corrie van Dommelen, Hannie van den Berge 
en Henny van Kuijen. Zij worden geïnstalleerd 
door het afleggen van de eed van trouw met 
de rechterhand op het hoofdvaandel. 
 

’s Middags wordt een bezoek gebracht aan 
het Museum De dorpsdokter in Hilvarenbeek. 
Een heel leuk museum, dat we graag aanbe-
velen. Na een warm buffet wordt de avond 
met een Bingo-spel en gezellig buurten voort-
gezet. Al met al is het een mooie zonnige dag 
geweest. 
 

Peter van Kuijen, 
koning/regerend deken. 
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 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 

Rondom de 
Wasven- 
boerderij 

Met de feestdagen kunt u bij het 
Wasven terecht voor heerlijk eten 
van de Gasterij of van onze eigen 
bakker. Onze oliebollen zijn inmid-
dels wereldberoemd in Tongelre. 
Maar er is ook genoeg te zien: kom 
kijken naar de kerstexpositie en de 
kerststal. En maakt u goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar? Wij 
zijn op zoek naar vrijwilligers! 
Wij wensen u hele fijne kerstdagen 
en een goed nieuwjaar! 
 
Natuurbeleving met zorg 
Vanuit het Groendomein Wasven is 
het initiatief ontstaan voor een na-
tuurwerkgroep met zorg. Deze club 
heeft tot doel het organiseren van 
doe-activiteiten voor bijzondere 
doelgroepen zoals mensen met een 
verstandelijke beperking, mensen 
met een psychiatrische achtergrond 
en licht dementerende ouderen. De 
activiteiten hebben betrekking op 
natuurbeleving en vinden plaats in 
het Wasven. 
De werkgroep is op zoek naar vrij-
willigers die enkele dagdelen per 
maand mee willen helpen met or-
ganiseren en begeleiden. 

Alle vrijwilligers krijgen een profes-
sionele cursus aangeboden om des-
kundig om te gaan met bijzondere 
doelgroepen in de natuur. De prak-
tijkcursus bestaat uit vier dagdelen. 
Het Wasven biedt de cursus aan 
voor € 10,- (normaal € 175), inclu-
sief certificaat.  
Interesse om mee te doen met de 
zorgwerkgroep? Meer informatie en 
aanmelding via groendo-
mein@wasven.nl of 06-20058893. 
 
Veldschuur 
Heeft u de veldschuur al zien staan 
op de Vrije Akker? Wij zijn er erg 
trots op! Met dit project doen wij 
mee aan Kern met Pit, u kunt op 
ons stemmen via 
www.kernmetpit.nl. Kom vooral 
kijken of dit uw stem verdient! 

Kerstexpositie en Kerststal 
In december is er weer een specia-
le kerstexpositie op de Overloop. 
Kinderen van basisschool de 
Boschakker maken tekeningen met 
als thema kerst en winter. Deelne-
mers van het Wasven maken een 
wel heel speciaal engeltje: met hun 
eigen foto! Ook kunt u in de Schop 
de kerststal bekijken. 
 
Kerstlekkers 
Op zoek naar een origineel cadeau? 
Denk eens aan een kerstpakket van 
het Wasven! De kerstpakketten zijn 
feestelijk en met bijzondere pro-
ducten gevuld. Denk hierbij aan 
producten uit onze eigen tuinderij, 
koffiebranderij, bakkerij en andere 
streekproducten. 
Deze producten kunt u natuurlijk 
ook los kopen. Bijvoorbeeld een 
heerlijke kerststol, kerstkransjes, 
kerstgebakjes, kerstcupcakes en 
nog veel meer. Bestellen kan ook: 
kijk op onze site voor het bestelfor-
mulier. 
 
Kerstdiner of - lunch 
In de Gasterij kunt u lekker en ver-
antwoord eten. Natuurlijk ook met 
de kerst! Ook dit jaar hebben de 
koks weer een heerlijk kerstmenu 
voor u samengesteld. Ook aan de 
kinderen is gedacht, voor hen is er 
een speciaal kinderkerstmenu en 
een aparte ruimte om te spelen. 
Laat u met kerst verwennen en 
kom met familie of vrienden genie-
ten van een heerlijk kerstdiner of 
kerstlunch. Reserveren kan via 040 
787 07 07 of gasterij@wasven.nl. 
 
Oliebollenverkoop 
De bakkers van het Wasven bakken 
samen met vele vrijwilligers, deel-
nemers en begeleiders van Was-
venzorg, de laatste drie dagen van 
het jaar heerlijke oliebollen en ap-
pelbeignets. 

Een gezellige mix in een onge-
dwongen sfeer. Vanwege de drukte 
wordt aangeraden om vooraf te 
reserveren (winkel@wasven.nl of 
040-7870708). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verkoop is van donderdag 29 
december tot en met zaterdag 31 
december, van 10:00 tot 16:00 
uur. Op zaterdag beginnen we al 
om 08:00 uur. 
 
Expositie: Schilderijen van Elly 
Beljon 
Vanaf 7 januari 2017 exposeert op 
De Overloop van de Wasvenboer-
derij Elly Beljon. Elly is in Lemmer, 
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Kerstdiner en –lunch bij de 
Gasterij 

25 december om 16:00 en 19:00 uur 
26 december lunch om 11.00 uur en 
diner om 19:00 uur 

Oliebollenverkoop 29, 30 & 31 december van 10:00 tot 
16:00 uur 

Expositie: Schilderijen van Elly 
Beljon 

Vanaf 7 januari tot en met 26 febru-
ari 

Bakmiddag voor kinderen: 
Sneeuwpoppen 11 januari, 13:30 uur in De Schop 

Wandeling landschapsbeleving 15 januari 

Natuurthema-avond voor kin-
deren: Mussen en meer! 27 januari, 19:00 uur in De Schop 

Wasven Wandeling: natuuront-
wikkeling Kijk op de site 

http://www.wasven.nl/cms_file.php?fromDB=6831
http://www.wasven.nl/cms_file.php?fromDB=6830
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Friesland, geboren en woont sinds 
1994 in Eindhoven. Zij heeft de 
kunstacademie te Arendonk ge-
volgd en is momenteel nog actief 
met acryl bij atelier Imagine aan de 
Voorterweg en thuis in haar eigen 
atelier met olieverf. Elly licht toe: 
"Ik schilder wat ik zie. Mijn schilde-
rijen zijn een weergave van mijn 
persoonlijke levenspad, stemmin-
gen en inspiratie op mijn eigen ma-
nier geschilderd. Mijn intentie is 
proberen andere mensen positief te 
raken."  
 
Voor meer van haar werk: zie 
www.ellybeljon.nl. 
U kunt het werk van Elly bekijken 
tijdens openingstijden van de Gas-
terij tot en met zondag 26 februari. 
 
Bakmiddag voor kinderen: 
Sneeuwpoppen die niet smelten 
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder lei-
ding van een echte bakker zelf iets 

lekkers bakken op 
het Wasven. De 
Bakmiddag is voor 
kinderen van 6 tot 
10 jaar. Voor jon-
gere kinderen is 
het echt nog te 
moeilijk. 
Op woensdag 11 
januari is het the-
ma "sneeuwpoppen 

die niet smelten.......". We gaan 
sneeuwpopkoekjes maken! 
Wil je meedoen? Schrijf je dan van 
tevoren in; stuur een mailtje naar: 
winkel@wasven.nl. Breng de be-
vestiging van je inschrijving mee 
als je komt bakken. Ben je inge-
schreven, maar kan je per ongeluk 
toch niet naar de Bakmiddag ko-
men, bel ons dan even (tel. 040-
7870708). Dan kan er nog 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 meer-
dere 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. 
 
Natuurthema-avond: Mussen en 
meer! 
Een huismus saai? Helemaal niet! 
Op deze avond gaan we klussen 
voor mussen. En alles wat  
met de huismus te maken  
heeft, komt aan bod. 

 
 
 
 

Kom je ook? We beginnen om 
19.00 uur en eindigen om 21.00 
uur. De entree is € 2,00 per kind 
en het is voor de jeugd van 6 tot 
11 jaar. 
 
Wasven Wandeling: natuuront- 
wikkeling 
In het Wasvengebied vindt volop 
natuurontwikkeling plaats. Zo wor-
den het komende jaar de bossen 
gedund (door de eigen hakhout-
brigade!). Hiermee wordt de biodi-
versiteit in het gebied bevorderd. 
Bent u geïnteresseerd in deze en 
meer ontwikkelingen? Doe dan mee 
met de Wasven Wandeling. De da-
tum en tijd vindt u op onze site. 
 
Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan 
verouderd zijn op moment van uit-
gave. Op de website 
www.wasven.nl, facebook de Was-
venboerderij en twitter wordt het 
laatste (bijgewerkte) nieuws ook 
digitaal verspreid. 
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Buslijnen in Tongelre 
 
 
Op 11 december 2016 start de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer. Vanaf die datum rijdt alleen 
buslijn 5 nog in Tongelre. Lijn 55 vervalt. Helaas betekent dit voor sommige bewoners van Tongelre dat zij ver-
der moeten lopen naar een bushalte. 
 
Waarom vervalt lijn 55? 
Het aantal reizigers van lijn 5 en lijn 55 (de buslijnen in Tongelre) is te klein om beide lijnen te handhaven. Het 
combineren van de routes van lijn 5 en 55 bleek niet haalbaar. Uit het aantal in/uitstappers op stadslijn 5 en 55 
blijkt lijn 5 de drukst bezette buslijn van Tongelre te zijn. Ook bereikt deze lijn een groter deel van Tongelre dan 
lijn 55. Daarom hebben de gemeente, de Provincie en Hermes gekozen om lijn 5 te behouden. 
 
Actie van bewoners 
Een werkgroep van bewoners heeft een handtekeningenactie gehouden voor het behoud van buslijn 55. Inmid-
dels zijn er twee overleggen geweest tussen deze werkgroep, vertegenwoordigers van provincie Noord-Brabant, 
busmaatschappij Hermes en gemeente Eindhoven. De bewonersgroep heeft aangegeven dat een deel van de 
gebruikers van buslijn 55 niet in staat is om verder te lopen en dat er een alternatief nodig is. Dat is echter niet 
op korte termijn te regelen. 
 
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht voor een ‘maatwerkbuslijn’ met een kleiner busje. Onder-
deel van het onderzoek is om goed inzicht te krijgen in de vervoerswensen in de wijk. Daarom volgen gesprek-
ken met vertegenwoordigers uit de wijken rond lijn 55. Zodra er meer bekend is over de maatwerklijn wordt u 
hierover via dit blad geïnformeerd.  
 
Alternatieven 
Sommige inwoners van Tongelre moeten vanaf 11 december dus verder lopen naar een bushalte. Voor wie dat 
niet kan zijn alternatieven, namelijk de Taxbus en de Witte Raaf. Meer informatie hierover vindt u op: 
www.taxbus.nl en www.witteraafeindhoven.nl.  
 
Meer informatie 
Informatie over de nieuwe dienstregeling is te vinden op www.hermes.nl.  
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Gerief en hakhoutbosjes. 
 
In de tijd dat boeren nog groten-
deels zelfvoorzienend waren, werd 
er niet alleen geoogst van de ak-
kers, maar ook uit houtopstanden. 
Uit deze zogenaamde gerief- of 
hakhoutbosjes oogstte men het 
hout. Dik hout werd voor de kachel 
en voor weipalen gebruikt, recht 
dun hout om stelen van te maken, 
of staken voor de groentetuin. Van 
het twijghout werden takkenbossen 
voor de bakoven gebonden. Deze 
bundels werden dan bij elkaar ge-
droogd op een stapel en men 
noemde dat de mutserd.  

De mutserd 
 
De hakhoutbosjes lagen niet ver 
van de boerderij. Vaak werd er op 
deze plekken vee begraven, wat 
gestorven was aan een ziekte.  Er 
groeiden dan wat bomen en strui-
ken op. Door het beheer (afzagen) 
van dit soort hakhoutbosjes door 
de boeren, ontstond er een grote 
diversiteit aan flora en fauna.  
Als het hakhout wat hoger werd 
afgekapt of -gezaagd, ontstonden 
daar na verloop van jaren holtes in 
de knotten. Dat zijn mooie nestge-
legenheden voor gekraagde rood-
staart of de steenuil en andere ho-
lenbroeders. Zeker ook in knotbo-
men zoals wilg en es. 

Hakstoof met holtes 

Allerlei insecten vinden ook een 
veilig, beschut plekje in die spleten 
en gaten. 
 
Onder de takkenbossen, de mut-
serd, huizen muizen, maar ook kik-
kers, padden en salamanders of 
een egel. Waar muizen zijn en vol-
doende beschutting, jaagt op het 
boerenerf ook de bunzing, of een 
wezel. Wie weet zelfs de zeer zeld-
zaam geworden hermelijn.  
Ook de kerkuil of een steenuiltje 
scharrelt daar zijn kostje bij elkaar.  
Een beetje rommelig boerenerf, 
met mesthoop, wat struiken en 
fruitbomen, een houtopslag en een 
mutserd, heeft een grotere biodi-
versiteit dan een opgeruimd erf. 
Helaas zijn dit soort boerenerven 
zeer zeldzaam geworden in onze 
omgeving. 
 
Op de kaal gezaagde hakhoutbos-
jes zijn vlinders en andere insecten 
weer actief in het vrijgekomen zon-
licht. Net als kruidachtige planten, 
die groeien dan weer tierig. Hak-
houtbosjes werden ongeveer om de 
10 jaar teruggezet en dan in ge-
deelten, niet alles tegelijk. Elk jaar 
werd er wel een stuk gezaagd of 
gekapt. Na verloop van decennia 
groeiden de afgezaagde stompen 
uit tot houtstoven.   
Eiken, essen, elzen, iep en wilgen 
zijn allemaal geschikte bomen die 
als hakhout en knotbomen werden 
beheerd. 
 

In de Zeggen staan aan de randen 
van de weides en akkers, op de 
natte gedeelten, elzenhakhout sin-
gels. Deze zijn een aantal jaren 
geleden terug gezaagd. Dat moet 
ook hier om de maximaal 10 jaar 
gebeuren, anders groeien de tak-
ken steeds breder uit over de gras-
landen en gras heeft immers licht 
nodig om te groeien. 
 

In het Wasvengebied hebben we 
het plan, om ook een stukje bos te 
gaan beheren als hakhoutbosje. 
Er zijn zelfs nog restanten van hak-
houtbeheer te bekijken en er is nog 
een deel van een oude hakhoutwal 
te bezichtigen. Dit nieuwe hakhout-
bosje heeft tot doel het cultuurhis-
torische te kunnen laten zien, maar 
natuurlijk ook om daar de biodiver-
siteit te vergroten.  
 
En daar doen we het allemaal voor! 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
 

Tongelrese  
Natuur- 
wijzer 
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Wezeltje 

hakhout voor bv weidepalen 

Restanten van hakhoutbeheer van 
eiken 
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Stand van zaken 2016 
Het jaar 2016 loop al weer tenein-
de. Een mooi moment om te kijken 
waar we staan als wijk op het ge-
bied van veiligheid. Afgelopen jaar 
heeft het leefbaarheidsteam en het 
buurtpreventieteam zich steeds 
verder doorontwikkeld en hebben 
beiden intussen een stevige positie-
ve invloed op de veiligheid in de 
wijk. Naast de buurtpreventieteams 
in onze wijk is er gestart met een 
buurtapp. Verdachte situaties wor-
den niet alleen aan de politie ge-
meld maar ook onderling gedeeld. 
Bij enkele incidenten welke zich in 
de wijk hebben voorgedaan bleek 
al snel dat ook dit een stevige in-
vloed heeft op de veiligheid in de 
wijk. Bewoners reageren actief op 
meldingen. Personen met eventuele 
“vervelende” bedoeling signaleren 
deze activiteit ook en verleggen of 
staken hun activiteiten. Zo kunnen 
we vanuit de wijk leuke incidenten 
benoemen welke het nut van het 
leefbaarheidsteam, buurtpreventie 
en de buurtapp bevestigen maar 
zien we dit nu ook terug in de har-
de cijfers.  
 
Het cijferoverzicht bevat de wijken 
’t Hofke / Krommenbeemd / Beau-
regard 
 
Cijferoverzicht 2016 / 2015 
In 2016 vonden er 8 woninginbra-
ken plaats. 3 van deze woningin-
braken betroffen insluipingen al-
waar bewoners de deuren hadden 
openstaan. In de voorgaande jaren 
vonden de woninginbraken voorna-
melijk plaats in de huurwoningen in 
de Vlinderbuurt. Na het afsluiten 
van de brandgangen zijn deze bijna 
geheel teruggelopen naar 0. In 
2015 vonden er 30 woninginbraken 
plaats. Kortom een geweldige da-
ling!! Het verder verlagen van het 
aantal woninginbraken in 2017 ligt 
voornamelijk in het verbeteren van 
het hang- en sluitwerk. Kijkt u eens 

op de website van het politiekeur-
merk veilig wonen voor adviezen 
en tips.  
 
In 2016 vonden er 30 inbraken uit 
een auto plaats. Hierbij viel voor-
namelijk het aantal auto-inbraken 
aan de Celebeslaan op. In 2016 
hebben er enkele aanhoudingen 
plaatsgevonden. Opvallend is dat 
bij veel auto inbraken de eigenaren 
van de auto hun laptops, navigatie-
systemen e.d. in het zicht lieten 
liggen. Het uit het zicht leggen 
danwel deze zaken niet in de auto 
laten liggen vermindert de kans om 
slachtoffer te worden van een auto 
inbraak aanzienlijk. Uit de cijfers 
valt op te maken dat in bijna 100% 
van deze inbraken gericht is op 
auto’s alwaar de buit zichtbaar is 
achtergelaten.  
In 2016 vonden er 36 auto-
inbraken plaats. Ook hier is dus 
een lichte daling te zien.  
 
In 2016 vonden er in totaal 61 ver-
nielingen plaats. Dit is helaas wel 
een stevige stijging in vergelijking 
met 2015 alwaar er 36 vernielingen 
plaatsvonden. De vernielingen be-
stonden uit het spuiten van graffi-
ty’s en het leksteken van autoban-
den. Dit laatste vond voornamelijk 
plaats in de nachtelijke uren.  
Ondanks extra inzet van politie 
heeft dit nog niet geleid tot een 
aanhouding.  
 
In 2016 werd er 13 maal melding 
gemaakt van overlast door jeugd. 
In 2015 werd er 22 maal melding 
gemaakt van overlast. Middels 
voorlichting op de basisschool in de 
wijk, projecten vanuit jongeren-
werk, maar ook het project pv uni-
ted is geprobeerd het aantal over-
last meldingen terug te brengen. 
Tevens wordt in het leefbaarheids-
team geregeld over dit onderwerp 
gesproken en gekeken naar locaties 
voor speeltuinen etc.  
 
Er zijn natuurlijk nog veel meer 
zaken die in dit cijferoverzicht kun-
nen worden benoemd. Over de ge-
hele lijn is echter een duidelijke 
dalende lijn zichtbaar. Zeker in ver-
gelijking met andere wijken mag 
gesteld worden dat er goede resul-
taten worden behaald en dat voor-
noemde initiatieven dus zeker zijn 
vruchten afwerpen!! 
 
Meldingsbereidheid 
Bij het leefbaarheidsteam en bij 
ondergetekende wordt geregeld 
verteld dat er zich incidenten in de 
wijk hebben afgespeeld welke men 
niet terugziet in de cijfers van de 
politie. Uit navraag bij bewoners 
blijkt vaak dat men e.e.a. niet ge-
meld heeft bij de politie. Soms uit 
angst om te melden, soms met de 
gedachte “de politie pakt dat niet 
op”, etc. Het blijft van belang za-
ken te melden zodat de politie en 
gemeente kennis hebben van de 

incidenten welke zich in de wijk 
voordoen. Alleen wanneer men 
kennis heeft van deze zaken kun-
nen we e.e.a. effectief aanpakken 
samen met het leefbaarheidsteam 
en de buurtpreventieteams. Durft u 
niet te melden via 0900-8844 dan 
kunt u ook gebruik maken van an-
dere manieren. Natuurlijk kunt u 
rechtstreeks contact met mij opne-
men maar u kunt ook gebruik ma-
ken van “meld misdaad anoniem”. 
U bent er dan van verzekerd dat 
uw gegevens niet bij ons bekend 
worden maar de politie krijgt wel 
inzicht in de incidenten welke zich 
voordoen.  
 
Met deze mooie cijfers en de mooie 
initiatieven in de wijk voornoemd 
mag gesteld worden dat we een 
succesvol jaar achter de rug heb-
ben. De wijk wordt stukken veili-
ger!! Ik hoop dat er in 2017 meer 
tijd en aandacht gaat komen voor 
sociale initiatieven zodat de onder-
linge verbondenheid in de wijk 
wordt verbeterd en daarmee indi-
rect het veiligheidsgevoel wordt 
verbeterd.  
 
Ik wens u fijne feestdagen en een 
veilig en voornamelijk gezond 
2017!! 
 
Wilt u meehelpen aan een veili-
gere buurt?  
Wilt u meehelpen aan het verbete-
ren van de leefbaarheid en veilig-
heid in de wijk, dan kunt u altijd 
contact opnemen met de wijkcoör-
dinator van de gemeente of de 
wijkagent om de mogelijkheden 
hiertoe te bespreken.  
Daarnaast bent u altijd welkom bij 
het leefbaarheidsteam en de buurt-
preventieteams.  U kunt mij na-
tuurlijk ook benaderen als u wilt 
reageren op dit artikel of andere 
zaken wilt bespreken.  
 
Spreekuur / contact wijkagent 
Wilt u contact met de wijkagent? 
Iedere 1e maandag van de maand 
is er spreekuur in 't Oude Raadhuis 
tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast 
kunt u mij bereiken via: 
 
John van Hoppe, wijkagent 't Hof-
ke, Koudenhoven en de Karpen. 
 
Waarnemend voor de wijken  
Muschberg en Geestenberg. 
 
0900-8844 of via e-mail: 
John.van.Hoppe@politie.nl 
Twitter:  @brigadierHofke 
 
 
 
Natuurlijk kunt u via  
deze manieren ook  
reageren op dit  
artikel.  

John van Hoppe  

Info van uw wijkagent 

Politie  
Update 
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Voor 4 personen 
 
* 300 ml rode port (of een andere zoete rode                                       
 wijn, bv. Banyuls) 
* 1 sinaasappel 
* 1 citroen 
* 60 gram suiker 
* 5 gram peperkorrels 
* 5 gram kardemon zaad 
* 12 verse vijgen 
* vanille ijs 
* takje munt voor de garnering 
 
Voorbereidingstijd : 30 minuten 
Kooktijd             : 15 minuten 
 
 

1. Snijd de sinaasappel en de citroen in dunne 
plakken. De port in een pan gieten en de plak-
ken erbij doen. Eerst de suiker en vervolgens de 
peperkorrels en kardemon toevoegen. Het ge-
heel aan de kook brengen en 5 minuten zachtjes 
laten koken. 

2. De vijgen toevoegen en 3 minuten laten meeko-
ken. Van het vuur nemen en de vijgen in de 
vloeistof laten afkoelen. De vruchten laten uit-
lekken en kort in de koelkast zetten. 

3. De vloeistof zeven en zolang inkoken tot ze 
stroperig wordt. Saus warm houden en de vij-
gen voorzichtig uithollen. 

4. De vijgen vullen met het ijs (eventueel met een 
spuitzak). Even in de oven schuiven om de bui-
tenkant licht te verwarmen. Plaats de vijgen op 
het bord en giet de hete siroop erover en serveer 
direct uit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geniet van dit heerlijke dessert. 
 

Dank voor de vele positieve reacties en wij wensen 
U een voorspoedig, gezond en culinair 2017. 
 

Clasine en Jack 

De  
Tongelrese  

Keuken 

 

 

Inboedelprobleem? 

 

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring 

in het leegruimen van woningen, 

schuren en garages. Bijvoorbeeld 

na overlijden of bij verhuizing. 

 

Voor meer informatie of een  

afspraak bel vrijblijvend naar: 

 

J. Swinkels  06-13282524 

Advertentie  

Recept van de maand december:  
een feestelijk nagerecht:  
geroosterde vijgen met port en 
vanille ijs 
 
Recept: Clasine Batenburg en 
Jack Hanssen  
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Uit eten bij ORKA 
Vanaf het eerste seizoen van Orka zijn we met Cook4U ge-
start. Gezellig, op de tweede woensdag van de maand, ko-
ken met een groepje jongeren en vrijwilligers voor mensen 
in de wijk. Veel jongeren hebben al meegekookt. Sommigen 
een paar keer, anderen bijna drie jaar! Het drie-gangen me-
nu is elke keer anders en wordt vaak aangepast aan het 
seizoen (de tijden staan in de flyer). 
Mocht je vegetarisch zijn of allergisch zijn voor bepaalde 
stoffen, dan kun je dat bij het inschrijven als gast of kok via 
cook4u.orka@gmail.com doorgeven. We proberen daar dan 
zoveel mogelijk rekening mee te houden.   
  
Wilt u een keer mee-eten?  
Of wil jij een keertje meekoken?  
Of wil je als vrijwilliger meekoken met de jongeren?  
Of heb je nog wat vragen? 
  
Laat het ons weten via  cook4U.orka@gmail.com 
  
Hopelijk zien we jullie in 2017 bij Cook4U! 
  
Hartelijke groet namens het Cook4U team: 
Christa, Hilke, Marya, Helma, Jos en Mirjam. 
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 Activiteitencentrum Orka 

Wenst iedereen hele fijne feestdagen en een 

goed en gezond 2017 

Graag nodigen wij u uit om te komen proosten  

op het nieuwe jaar. 

Zaterdag 7 januari vanaf 17:00 uur 

Activiteitencentrum Orka 

06-53797337 

mailto:cook4U.orka@gmail.com
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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 iets over slaapproblemen bij kinderen. 

Slaapproblemen bij kinderen (0 tot 18 jaar) zijn er al-

tijd al wel geweest. Kinderen vormen de grootste 

groep van alle slapelozen. Echter in dit digitale tijdperk 

dreigen slaapproblemen nog verder toe te nemen. Kin-

deren zitten tegenwoordig vaak en lang achter beeld-

schermen en bewegen minder. Het kind kan last heb-

ben van inslaapproblemen, doorslaapproblemen, vroeg 

wakker worden e.d.. Er is sprake van een slaappro-

bleem als er een tekort is aan nachtelijke uren slaap, 

een vaak onderbroken slaap en bij overmatig veel 

slaapbehoefte overdag en slecht functioneren. 

Wanneer onvoldoende aan de slaapbehoefte van het 

kind wordt voldaan, nemen ook de lange termijn ge-

volgen van slaapproblemen toe, zoals onder andere:  

angst, depressie, overgewicht, diabetes, concentratie-

problemen, verminderde leerprestaties, gedragsproble-

men en een verstoord bioritme. 

Slaapproblemen bij kinderen kunnen ook eigenlijk een 

probleem van de ouders zijn. De ouders hebben bij-

voorbeeld geen geduld, de wakkere momenten komen 

hen niet uit, ze 

hebben het kind 

onhandige gewoon-

tes aangeleerd of 

ze kunnen moeilijk 

consequent zijn. 

Door spanningen in 

huis of tussen de ouders kan een slaapprobleem ont-

staan omdat het kind zich bijvoorbeeld niet veilig voelt 

of gewoonweg zelf te gespannen is. 

 
Als slaapoefentherapeut kan ik een ouder adviseren en 
informeren over: 

 sport- en beweegadviezen voor het kind 

 ontspanningsoefeningen om samen te doen 

 het gebruik van slaaphulpmiddelen zoals boekjes, 
slaapschaap, stickerkaarten… 

 gezond slaapgedrag 

 juiste slaapgewoonten 

 richtlijnen voor een gezonde slaap 

 structuur geven aan de dag en de nacht 

 scholing over de kinderslaap, psycho-educatie. 
 
Als slaapoefentherapeut kan ik het kind slaapoefenin-
gen leren om  

 beter te ontspannen 

 het hoofd stil te krijgen 

 de aandacht naar veiligheid en rust te verleggen 
(focussen) 

 “uit het hoofd in het lijf” te komen, lichaamswerk 

 ook overdag eens te verstillen middels mindfulness 
oefeningen voor kinderen. 

 
Wilt u meer informatie bel of mail me dan gerust. 
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De communicatie met de over-
heid gaat in steeds grotere ma-
te digitaal. De ‘blauwe envelop’ 
verdwijnt voor veel zaken moet 
je je melden bij een digitaal 
loket. Dat kan voor problemen 
zorgen wanneer je weinig erva-
ring hebt met internet. Daarom 
zijn in de Bibliotheek Eindho-
ven gratis Digitsterker informa-
tiebijeenkomsten. 
 
Het aanvragen van DigiD, huurtoe-
slag, belastingaangifte doen, een 
verhuizing doorgeven, werk zoe-
ken, uw medische gegevens opvra-
gen, binnenkort gaat dit bijna niet 
meer zonder computer. De over-
heid verwijst voor dergelijke zaken 

naar digitale loketten zoals mijn-
overheid.nl of mijntoeslagen.nl. 
 
Tijdens de informatiebijeenkomst 
Digisterker geven we informatie 
over het belang om wegwijs te 
worden binnen de digitale over-
heid, zodat je goed voorbereid 
overheidszaken kunt regelen. Te-
vens krijg je informatie over de 
praktische Digisterker cursussen 
die in de bibliotheek vanaf maart 
2017 van start gaan. Deze cursus-
sen geeft de Bibliotheek Eindhoven 
samen met 55 Plus Educatief.  
 
Praktische informatie 
De eerste informatiebijeenkomst 
Digisterker is reeds geweest maar 

op maandag 23 januari 2017 is er 
weer een informatiebijeenkomst 
van 10.00 tot 12.30 uur in de Bibli-
otheek Eindhoven, de Witte Dame, 
Emmasingel 22. De bijeenkomst is 
gratis bij te wonen.  
 
Aanmelden kan via:  
https://digisterker.eventbrite.nl  

Bereid je voor op digitale overheid bij de bibliotheek 
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Judith van der Velden 

Helma van Schagen 

Jitka Beekhuizen 

Frank  Delemarre 

Monique Webb 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Gezond  
en Wel 

Beweeg- en sportbegeleiding bij kanker 
 
Jaarlijks wordt er bij 105.000 mensen in Nederland de diagnose kanker gesteld. Een groot deel van deze mensen 
leeft met fysieke, psychische of sociale gevolgen van deze ziekte. Daarbij heeft ruim 70% van de patiënten tij-
dens de oncologische behandeling last van vermoeidheidsklachten.  
 
Tot voor kort waren kanker en sport niet verenigbaar. Als je de diagnose kanker kreeg, was het advies: “houd je 
maar rustig”. Op dit advies komen oncologen en begeleiders nu terug. Actief revalideren en jezelf voorbereiden 
op operatie, chemobehandeling en bestralingen wordt steeds meer geadviseerd. Dit advies wordt ondersteund 
door resultaten uit wetenschappelijk onderzoek.  
 
Effecten van bewegen voor, tijdens en na de oncologische behandeling 
Regelmatige lichaamsbeweging wordt door (ex-)patiënten positief geassocieerd met kwaliteit van leven. De ver-
beteringen worden ervaren op het vlak van fysiek functioneren, maar ook ten aanzien van het functioneren in 
sociaal opzicht. Daarnaast lijkt bewegen een positieve invloed te hebben op kanker gerelateerde vermoeidheid 
en het voorkomen of verminderen van het chronisch worden hiervan.  
 
Ervaren positieve effecten van bewegen door (ex-)patiënten: 
 Minder vermoeid 

 Beter herstel  

 Vertrouwen in het eigen lichaam terugkrijgen  

 Mentale boost en afleiding 

 Snellere re-integratie in de werkomgeving 

 Mogelijk minder vatbaar voor bijwerkingen van behandelingen 
 
Trainingsmethodiek 
Er bestaan geen algemene trainingsprincipes voor kankerpatiënten. Kanker verandert het menselijk lichaam, 
zowel door de ziekte als door behandeling. De trainingsmethodiek die gehanteerd dient te worden, hangt daarom 
nauw samen met de individuele belastbaarheid en eventuele beperkingen, veroorzaakt door de ziekte en behan-
deling. Daarnaast is de persoonlijke doelstelling van een (ex-) patiënt een belangrijk uitgangspunt.  
 
Voor het testen van de belastbaarheid kan gebruik gemaakt worden van verschillende hulpmiddelen. Dit varieert 
van de Graded Activity Scale tot een complete inspanningstest, afgenomen door een sportarts. Aan de hand van 
de verkregen uitkomsten wordt een individueel op maat gesneden trainingsprogramma opgesteld. Het spreekt 
voor zich dat dit trainingsprogramma gedurende het traject, waar nodig, (tijdelijk) kan worden bijgesteld. 
 
Wilt u meer weten over beweeg- en sportbegeleiding bij kanker, dan nodigen wij u van harte uit hierover contact 
met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen.  

Fysio en Manuele Therapie Tongelre / Fitther  

Tongelresestraat 483 5641 AW Eindhoven Tel: 040-2814317  

 info@fysiotherapietongelre.nl    www.fysiotherapietongelre.nl 

 info@fitther.nl    www.fitther.nl 
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RECTIFICATIE 
 

In het novembernummer van Rond  

‘t Hofke is helaas de naamsvermelding 

onder het  artikel van Muziektheater 

Beslist weggevallen.  

 

De schrijver van dit artikel is  

Ans Acda. 

Cadeautip voor de Kerst 
 

Setje ansichtkaarten van de borden welke  
rondom ’t Hofke staan.  

 

Deze kunnen worden gekocht voor € 2,50  
(voor 12 originele ansichtkaarten) 

bij ’t Oude Raadhuis.  



Rond ‘t Hofke          

 

Save the date – woensdag 28 december sluit de 
Bibliotheek Eindhoven haar 100-jarig jubileum 
groots af met het Tech & Play Kids Festival in het 
Beursgebouw. Samen met zo’n 50 partners is er 
een programma vol met workshops, games, ex-
perimenten en volop technische innovaties voor 
kinderen van 2- 14 jaar. Eigenlijk is er maar 1 
nadeel: je komt gegarandeerd tijd tekort. 
 

De Bibliotheek Eind-
hoven bestaat in 
2016 precies 100 
jaar. Als afsluiting 
van het jubileumjaar 
laten we kinderen uit 
Eindhoven en omge-
ving op een interac-
tieve manier kennis-
maken met de nieu-
we technologische 
ontwikkelingen die in 
sneltreinvaart zich 
ontwikkelen en een 
groot deel van onze 
toekomst gaan bepa-
len. Dit doen we 
feestelijk, samen 
met tientallen part-
ners!  
 
 

Wat kan je verwachten? 
Op dit moment hebben al zo’n 50 partners zich aange-
meld om op 28 december iets te komen doen. Een klei-
ne greep uit het programma: 
 
Maak kennis met Solly de zon-etende robot. Je kan 
met hem zelf zonne-energie opwekken en digitale pun-
ten verdienen. In de Solly-game kun je die punten 
weer besteden om zo een eigen Solly-wereld op te 
bouwen. Ook kun je zelf een robot-vriend voor Solly 
gaan bouwen. 
De Techniekbieb neemt haar interactieve knikkerbaan 
mee. Wil je ICT combineren met techniek? Dat kan. Je 
gaat zelf aan de slag met beweging en reactie, pro-
beert verschillende materialen uit en voegt daar zelfs 
interactie aan toe.  

Maak met 3D printing MakerPoint Eindhoven een 3D-
ontwerp in chocolade of print een pannenkoek.  
 
Laat bij het Ideeënlab je zelf gekleurde dino tot leven 
komen. Als je durft mag je hem ook aaien. 
 
Hoe maak je muziek met water? Welke materialen ge-
leiden stroom? En hoe kun je met sponsjes een hoge 
toren bouwen? Kom onderzoeken en ontdekken bij 
Techniek&ik! 
Met het Philipsmuseum kan je gaan solderen, met de 
Code Qube bouw je een eigen website, op de Tech 

Playgrounds van Dynamo komt LEGO virtueel tot leven. 
Er is een mega CoderDojo, waar 60 kinderen tegelijk 
kunnen programmeren. En het Solar Team Eindhoven 
komt langs met Stella, de flitsende auto op zonne-
energie! Je kan dansen op de iDance Dansmat, bouwen 
met TomTecT, interactieve muziekinstrumenten ma-
ken, of je eigen ‘crazy’ speelgoed bouwen. En héél véél 
meer. 
 
Op het Pink & Pienter Plein, speciaal voor kinderen van 
2-7 jaar, kan je met bamboe bouwen of je laten mee-
voeren op een mobiele schommel met muziek. Ook 
wordt er volop geëxperimenteerd met het thema zin-
ken en drijven. 
 
Voor wie? 
Het Tech & Play Kids Festival is voor alle kinderen tot 
ongeveer 14 jaar. Maar ook papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s zullen zich er niet vervelen. Voor de jongste kin-
deren zijn er speciale knutsel- en voorleesactiviteiten. 
Een verrassende manier om met het hele gezin in de 
kerstvakantie op pad te gaan! 
 
Aanmelden 
Wees zeker van een plekje tijdens dit grootse festival 
en meld je aan via deze link:  
https://techplaykidsfestival.eventbrite.nl 
Woensdag 28 december, van 11.00 tot 17.00 uur in 
het Beursgebouw, Lardinoisstraat 8, 5611 ZZ Eindho-
ven. Ter ere van het jubileumjaar kost de entree 
slechts 100 cent (€1,-), contant te voldoen bij de in-
gang van het Beursgebouw.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Tech & Play Kids festival is mede mogelijk gemaakt 
door: Rabobank Cooperatiefonds, ASML, Stichting Pro-
motie Techniektalent en Profinn.  

Programma Tech & Play Kids Festival  
Bibliotheek sluit jubileumjaar groots af!  
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Oplossing van vorige maand is:  
 Bonkerig  
  
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 L. Blaakman 
 ‘t Hofke 47 
  

De prijs is beschikbaar gesteld door:   
Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs   

te overhandigen. 

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 januari 2017 
in het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 

O O R D E E L K U N D I G N V 

N K U E O S G G E U R I G E B 

D R E P O N Y R A S R I S R E 

E A F O R T M L D N T W K E G 

R N F L K O N L A N G S E D I 

S T U D L P A E I N N T I R N 

T E A E E A S W T E A E R A K 

E N H R P L T Y T A H K G A A 

U J C E W K I T C S B E A W P 

N O B T A E E N O H G O E A I 

I N R A D Z K O G N I T R K T 

N G R W T A L O I S S S E C A 

G E A R P E E T R O C O C H A 

G N O A P L S U N R B H M H L 

G O L A K E E T S S E M E M E 

V A L V M D W N E Z A L B F A 

G S T E L E U R G E S T E L D 

O N B E R E D E N E E R D O F 

F E C P N A S N A C K L A N K 

De overgebleven letters vormen een WOORD 

ACROBATENTOER 
ADRESBOEK 
AFBLAZEN 
AFDELINGSCHEF 
BEGINKAPITAAL 
BEMESTING 
BEPAALD 
CELDEUR 
CHAUFFEUR 
DWANG 
EDELE 
GALAPAK 
GANGTRAP 
GERAAKT 
GEURIG 
GRIEKS 
GYMNASTIEKLES 
KLANK 
KOELER 
KRANTENJONGEN 
MESSTEEK 
ONBEREDENEERD 
ONDERSTEUNING 
ONLANGS 
OORDEELKUNDIG 
OORKLEP 
POLDER 
PONYRAS 
PSYCHISCH 
SLAPELOOSHEID 
SNACK 
SOMMA 
TAAKANALYSE 
TARWEKORREL 
TELEURGESTELD 
TWINTIG 
UURWERK 
VAARWATER 
VOORTZETTEN 
WAARDEREN 
WETSONTWERP 
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