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Hebt u dat ook, als u na jaren terugkomt op een oude 
vertrouwde plaats, bijvoorbeeld uw middelbare school, 
dat u dan bijna niets herkent. Het gebouw en de om-
geving zijn zó veranderd. Misschien bent u er wel 5 of 
6 jaar dagelijks naar toe gefietst. Het fietsenhok, zo 
noemde je dat in uw tijd, het was ook echt een hok, is 
niet terug te vinden. Met geduld en na wat speurwerk 
ontdek je een schitterende fietsenstalling en na goed 
kijken zie je toch weer steeds meer herkenningspun-
ten. Ja, zo gaat dat meestal. Veranderingen vallen pas 
op als je er een tijd niet geweest bent.  

Als in jouw leefomgeving verbouwingen plaatsvinden, 
groei je met die veranderingen mee en na enige tijd 
weet je niet goed meer hoe het enkele jaren geleden 
was. Tongelre had de naam dat het niet zo voortva-
rend was, Tongelre stond stil, het was dorps gebleven. 
Toch vonden en vinden er ook in Tongelre veranderin-
gen plaats. Denk aan het schitterend nieuwe Spilcen-

trum De Boog aan de Koudenhovenseweg Zuid, het 
klooster dat een hele andere functie heeft gekregen, 
Groendomein Wasven waar men absoluut niet stilzit. 
In november 2016 kwam er op de akker tegenover de 
Wasvenboerderij een Veldschuur bij.    

 

Deze bijzondere schuur werd in 2015 in Bavel afgebro-
ken om plaats te maken voor nieuwbouw. In Tongelre 
werd hij weer in elkaar gezet. Een aanwinst voor het 
Groendomein.  
 
En wat werd er in Tongelre ook nog gerealiseerd: een 
microtonde. Een microtronde zie je niet zo vaak. Ro-
tondes zijn er te over, je hoeft maar naar een naburig 
dorp te rijden en je komt al gauw meerdere van deze 
goede verkeersregelaars 
tegen. Of deze microton-
de ook zo gewaardeerd 
wordt weten we niet. Wat 
hij wel meegebracht 
heeft zijn keurige weg-
versmallingspaaltjes, weg 
met die ontsierende be-
tonblokken. Nu kunnen 
twee auto’s elkaar passe-
ren en hoeft er niemand 
meer op een tegenligger 
te wachten.  
 
Maar…… wat waren we destijds dames en heren in het 
verkeer!!!!! Het deed je goed te zien hoe galant een 
tegenligger je toewuifde ‘kom maar, ik wacht even’. En 
ook jij gaf zonder problemen voorrang. We deden het 
eigenlijk supergoed want het ging allemaal heel soe-
pel. Dat gaf een goed gevoel en dat missen we nu! 
 
Veel leesplezier. 

Van de  
Redactie 
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De  
Wisselpen 

Nu is het mijn beurt om een 
leuk en boeiend verhaal te 
schrijven voor de Wisselpen. 
Mijn naam is Sandra Swinkels, 
ben 32 jaar en woon samen met 
mijn vriend Rogier in Tongelre. 
We wonen vanaf april 2016 sa-
men in de Hageheldlaan waar 
we na flink wat maanden klus-
sen er een mooi huis van heb-
ben gemaakt en ons helemaal 
thuis voelen.   
 

Ik ben geboren aan het Hofke 141. 
Daar heb ik als klein meisje met 
veel plezier gewoond met mijn ou-
ders en broer. En het fijne en bij-
zondere was, dat mijn oma naast 
ons woonde... Daar waren we ook 
kind aan huis. Toen ik een jaar of 7 
à 8 was, zijn we verhuisd naar de 
Krommenbeemd, waar mijn ouders 
een huis hadden gekocht. Ook daar 
heb ik het fijn gehad. Ik weet nog 
dat ik op mijn nieuwe kamer stond 
en ik niet eens uit het raam kon 
kijken. Of de ramen waren heel 
hoog of ik was nog maar een klein 
meisje.... Maar gelukkig kon ik dat 
een paar jaar later wel.  
Ik kon gewoon op basisschool ´t 
Hofke blijven, want daar kon ik 
vanuit de Krommenbeemd heen 
lopen. Daar veranderde niet veel 
voor mij. Vriendjes en vriendinne-
tjes bleven hetzelfde en na school 
kon ik vaak afspreken. Toen ik in 
groep 7 zat fuseerde basisschool ´t 
Hofke met basisschool De Boog. 
Daar heb ik toen nog maar een 
jaartje gezeten. Er veranderde voor 
mij niet zo heel veel,  alleen  ande-
re juffen en meesters en dat er  
ineens 2 groepen 8 waren, waar-
mee we op schoolkamp gingen en 
de musical deden.  
Doordeweeks ging ik naar school en 
in het weekend naar de Scouting. Ik 
zat bij scouting St. Frans, die zat 
toen nog aan de Tongelresestraat, 
langs de Gema. Het was een oud 
gebouw, maar dat had ook echt wel 
zijn charmes, als je daar nu op te-
rug kijkt. Ik ben gestart rond mijn 
vijfde jaar en ben begonnen bij de 
bevers. Ik had het erg naar mijn zin 
en ging door naar de welpen en 
verkenners. Maar helaas bleef het 
troeplokaal niet bestaan. Het moest 
daar weg omdat ze er een nieuwe 
wijk gingen bouwen. Op deze plek 
staat nu de wijk Beauregard. Heel 
de blokhut ging tegen de vlakte. We 
hebben tijdelijk in het Beukenlaan-

tje gezeten, waar ook nog een oud 
klein blokhutje stond van onze 
groep. Naast die blokhut hadden ze 
nog een keet gezet, zodat alle groe-
pen door konden blijven draaien. In 
2000 gingen we weer verhuizen, 
maar dit keer naar onze nieuwe 
blokhut aan de Vuurvlinderstraat. 
Wauw, wat een mooie, warme en 
grote blokhut hadden we nu. Met 
wc´s die je gewoon door kon trek-
ken en een keuken met alles erop 
en eraan. De heathers hadden we 
niet meer nodig, want er was ge-
woon een centrale verwarming. Dat 
was wel even wennen, al die luxe. 
Het had ook wel een paar nadelen 
hoor... Want nu mochten we binnen 
geen bankenvoetbal meer doen en 
er moest iedere week gepoetst wor-
den. In datzelfde jaar ben ik leid-
ster geworden bij de bevers met 
Ingrid en Willeke, die ook bij de 
rowans zaten. Superleuk was dat, 
om nu zelf leiding te zijn. Kampen 
organiseren en zorgen dat ze een 
leuke middag hadden.  Na een aan-
tal jaren ben ik van de bevers naar 
de welpen gegaan samen met Wil-
leke. We zijn leidster geworden van 
de welpen, wat weer een nieuwe 
uitdaging voor ons was. Want bij de 
bevers was het zomerkamp maar 2 
nachten en bij de welpen gingen we 
6 dagen... En daar hoorde ook bij 
dat er een blokhut geregeld moest 
worden waar we die dagen konden 
bivakkeren. Vanaf 2017 ben ik ge-
stopt met leiding geven aan de wel-
pen. Ik heb me 16 jaar vol enthou-
siasme ingezet en merkte dat het 
vanuit mij steeds minder werd en 
dus tijd om het stokje over te dra-
gen aan de nieuwe leiding.  Ik heb 
echt een hele leuke en fijne tijd ge-
had bij de scouting, die ik voor 
geen goud had willen missen. Ik 
kan het ook iedereen aanraden!!! 
Naast al die jaren actief te zijn ge-
weest bij de scouting, ben ik op 
woensdagavond ook actief bij de 
timmer/hobbyclub van het Oude 
Raadhuis. 8 jaar geleden had ik met 
Ood een gesprek over de timmer-
club. Ik wist niets van het bestaan. 
Maar door Ood haar enthousiasme 
ben ik een keer gaan kijken of het 
ook iets voor mij was. Ik vond het 
superleuk. Iedereen doet en maakt 
zijn eigen dingen, er is niemand die 
zegt wat je die avond moet maken. 
Het initiatief ligt dus helemaal bij 
jezelf. Dat is het leuke aan de tim-
merclub, dat het zo vrij is. Iedereen 

helpt elkaar waar nodig. Het is on-
dertussen een heel leuk en gezellig 
clubje van ongeveer 8 personen, 
waarvan ik de jongste ben. We heb-
ben ook 2 mannen waar we heel blij 
mee zijn. Er worden echt prachtige 
dingen gemaakt. Het werkt ook 
heel aanstekelijk, want heeft ie-
mand iets gemaakt dan worden de 
voorbeelden met elkaar gedeeld en 
ondanks dat het hetzelfde ding is, 
geeft iedereen daar zijn eigen draai 
aan. De timmerclub is van 20.00 
uur tot 22.00 uur, maar vaak is dat 
nog te kort. De tijd gaat veel te 
snel als je druk bezig bent, maar 
dat bewijst ook weer dat ik het daar 
erg naar mijn zin heb.  
Door de timmerclub ben ik ook 
meer in opdrachtjes gaan werken. 
Het is begonnen om kraamcadeau-
tjes te gaan maken voor vriendin-
nen die zwanger waren. Maar van 
het een kwam het ander. Ik heb nu 
een eigen site waar ik mijn zelf ge-
maakte creaties op heb staan en 
waar mensen bestellingen kunnen 
doen. Dat zijn heel uiteenlopende 
dingen, maar wel voornamelijk van 
hout. Ik maak graag muziekdoosjes 
n.a.v. geboortekaartjes en verder 
kapstokjes, puzzels, autootjes, 
lampjes, opbergkisten of groeime-
ters. Je kunt het zo gek niet beden-
ken of het is mogelijk. Laatst heb ik 
voor iemand een hobbelschaap ge-
maakt. Ik had zo iets nog nooit ge-
maakt, maar daardoor wordt het 
voor mij wel een uitdaging om daar 
mee aan de slag te gaan. En ik heb 
het geluk dat ik bij de timmerclub 
hele lieve mensen om me heen heb, 
die me advies en hulp geven. Daar 
ben ik ze echt heel dankbaar voor!!  
Daarnaast vind ik het ook leuk om 
met mijn spulletjes op de markt te 
staan. Zo sta ik ieder jaar op de 
crafty gardens, braderie ´t Hofke 
en zit ik in de organisatie van de 
kerstmarkt bij de Wasvenboerderij, 
waar ik ook een kraampje heb be-
machtigd.  Heel leuk om de reacties 
van de mensen te horen over je 
eigen productie.  
Mocht je nieuwsgierig zijn gewor-
den naar de creaties die ik maak, 
neem dan gerust een kijkje op 
www.facebook.com/houtencreaties 
of op www.winkelvanswinkel.nl  
 

Dit was een kleine greep uit mijn 
Tongelrese leven.  
 

Graag geef ik de wisselpen door 
aan mijn moeder, Marja Swinkels.  

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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Workshop heggen leggen.  2 en 4 maart 2017 

 

Heggen en houtsingels zijn belangrijke linten in het 

landschap. Ze verbinden gebiedjes met elkaar en  ge-

ven beschutting voor allerlei dieren. 

Vogels vinden er een goeie plek om te nestelen en het 

is een waar paradijs voor insecten. Kortom, één van 

de waardevolste landschapselementen. 

 

Heggen behoeven ook onderhoud. Vroeger werden de 

heggen gelegd om ze ondoordringbaar te maken, zo 

dat het vee binnen de weide bleef en vreemd volk bui-

ten het erf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit oud vakmanschap heggenleggen of heggenvlechten 

willen we met behulp van een workshop begeleid door 

een professional ons eigen maken, zodat wij de oudere 

heggen en de nieuw te planten, in onze eigen nabije 

omgeving zelfstandig en vakkundig kunnen leggen en 

onderhouden. 

   

Het omvat een avond theorie op 2 maart vanaf 19.00 

tot 22.00 uur en een dagdeel praktijk op 4 maart van 

9.00 tot 12.15 uur. 

 

Heb je interesse en wil je ons in de toekomst meehel-

pen met het maken van een kwalitatief en mooier 

landschap?  

Geef je dan op bij natuurwerkgroep@wasven.nl   

De stoere mensen van de Hakhout Brigade 
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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 Eucharistie viering om 9.00 uur waarna koffie/thee 
in het kerkwijkcentrum. 

 
Familiebrichten: 
 
Uitvaarten: 
18 januari: Jo van Vegchel – Martens  90jaar 
28 januari:  Ietje Frederiks – van Wiel 89 jaar 
  Mirjam Visser – Lenting 53 jaar 
 
 
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  

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

MOMENTEN MET  

 ,  ziel EN   . 

JIJ KUNT HET VERSCHIL MAKEN 
 
Door Wim van de Wiel 
 
Klimaatproblemen, eerlijke verde-
ling van de goederen en overbevol-
king: Als mensheid staan wij voor 
cruciale beslissingen. 
 
Enkele weken geleden mocht ik 
aanwezig zijn bij een toelichting op 
de brief “Laudato si” van paus 
Franciscus door bisschop Gerard de 
Korte. Zijn betoog was verhelde-
rend en uitnodigend. Nee, ik wil 
geen horror-beschrijving geven van 
wat ons te wachten staat, maar wel 
trachten te beschrijven hoe we als 
mensheid zo verstrikt zijn geraakt 
in ons eigen succes. 
 
Enkele feiten 
De toestand van aarde, oerwouden, 
oceanen, biodiversiteit, klimaat en 
voedselvoorziening is in een kri-
tisch stadium. Het aantal bewoners 
op onze planeet groeit dusdanig 
snel dat we straks drie keer onze 
aarde nodig hebben om onszelf van 
voedsel te kunnen voorzien. 
En tenslotte zie ik dat iedere man 
of vrouw wil delen in de materiële 
welvaart en steeds vaker kan be-
slissen om zijn eigen leven te be-
palen. 
 
Hoe heeft het zover kunnen ko-
men? 
Denk eens met de paus mee: 
Het is toch zo dat de laatste eeu-
wen de mens zichzelf steeds meer 
is gaan gedragen als het middel-
punt van de aarde en dat hij weinig 
oog heeft gehad voor de effecten 
van zijn handelen. Het is toch zo 
dat wij denken de wereld en de 

maatschappij te kunnen beheersen 
in het oplossen van technische, 
sociale en economische problemen. 
Het is toch ook zo dat wij als indivi-
du, bevolkingsgroep of natie de 
mentaliteit hebben van “rupsje-
nooit-genoeg” of “heilig ikke en de 
rest kan …..”. 
 
Wat zijn we vergeten? 
Ik denk dat we verleerd zijn de 
aarde en de mensheid te respecte-
ren en te zien als één groot samen-
hangend geheel (holistisch den-
ken). Daarnaast hebben (groepen 
van) personen door hun politieke 
en monetaire beslissingen mede-
mensen tot slachtoffer gemaakt én 
hebben ze principes als gelijkwaar-
digheid en gerechtigheid aan de 
kant geschoven. 
 
Jij en ik kunnen het verschil ma-
ken. 
Met het beschrijven van deze stel-
lingen en gedachten lijkt het wel 
dat ik op collegetour ben, maar 
vele geleerden, 
denkers en 
verantwoorde-
lijke bestuur-
ders houden 
ons de laatste 
jaren dezelfde 
spiegel voor. 
De tijd dringt, 
de generaties 
na ons zullen 
het waarschijn-
lijk moeilijker 
krijgen. Hope-
lijk is ons wijs-
heid gegeven. 
In ieder geval 
kunnen jij en 
ik ’t VERSCHIL 

maken door onze steun te geven 
aan volksvertegenwoordigers. Zij 
kunnen rekening houden met de 
kwetsbaarheid van onze aarde, met 
ons milieu en al het leven. Het is 
hun plicht om namens ons zorg te 
dragen voor een eerlijke en recht-
vaardige verdeling van ruimte, wa-
ter, voedsel, lucht, en van werk en 
goederen tussen alle bewoners van 
onze aarde. 
Tot slot heeft ieder mens de per-
soonlijke opdracht om in zijn eigen 
omgeving mild, bescheiden en 
dienstbaar te zijn ten gunste van 
de kwetsbaren en van moeder aar-
de. Het VERSCHIL maken of OM-
MEKEER, een geweldige uitnodiging 
tot bezinning voor de komende 
vasten of veertigdagentijd. 

 
------------------- 

 
Paus Franciscus: Laudato si (Berne 
Media of samenvatting in PDF op 
google) 
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www.pkn-eindhoven.nl 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente  
Eindhoven-Zuid 
Twitter: ProtestantEindhoven 
 
 
Kerkdiensten Eindhoven Zuid 
 
Zondag 19 februari om 10.00 uur  dominee Elbert Grosheide  Oosterhuis 
Zondag 26 februari om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Jeugddienst 
Zondag 5 maart  om 10.00 uur dominee Elbert Grosheide Avondmaal 
Zondag 12 maart  om 10.00 uur dominee Elbert Grosheide Jeugdkerk 
Zondag 19 maart  om 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn Rechtvaardigheid en economie 
Zondag 26 maart  om 10.00 uur dominee Elbert Grosheide Jeugdkerk 
 
Op de zondagen tussen carnaval en Pasen (5 maart t/m 7 april) is er elke avond om 19.00 uur in de Ontmoe-
tingskerk een vesperdienst.  
Tijdens alle kerkdiensten om 10.00 uur is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kin-
deren in de basisschoolleeftijd.  
Twee maal per maand is er jeugdkerk voor kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Deze zondagen staan aan-
gegeven met “Jeugdkerk”. 
 
Bij de vieringen 
In de komende weken staat er een aantal bijzondere diensten op stapel:  
19-2: Oecumenische Oosterhuis-viering met SOVE-koor, mede voorganger Pater Joost Koopmans, inclusief Tafel-
viering. 
26-2: Jeugddienst (kerkdienst voorbereid door jongeren) met medewerking van de Jeugdkerk.  
12-3: Viering rond vluchtelingen in samenwerking met “Vluchtelingen in de knel”.  
19-3: Dienst met de Protestantse Gemeente Eindhoven (PGE) groep “Rechtvaardigheid en economie”, met aan-
sluitend een sobere maaltijd. 
Op Aswoensdag 1 maart is er weer een SoSoSo (sobere) maaltijd om 18.00 uur met een vesper en na afloop een 
ontmoeting met een vertegenwoordiger van Exodus, waar de Avondmaals-collecten voor worden gehouden. 
Tijdens de dagen voor Pasen is er de Paascyclus (witte donderdag tot en met Pasen) van 13 tot en met 16 april. 
Elke avond is er dan een kerkdienst. 
 
Attent en attentie 
Op de website van de PGE staat diaconaat omschreven als: attent en alert zijn, omzien naar degene die hulp no-
dig heeft, het is zien wie vragen heeft en delen van het goede wat je zelf hebt ontvangen. Het attent zijn in de 
wijkgemeente werd en wordt bijvoorbeeld concreet gemaakt door talloze vrijwilligers, die een bezoekje brengen 
bij ziekte, een attentie kopen voor een 85 jarige verjaardag of een bos bloemen brengen als bloemengroet van 
de gemeente. Naast de attenties die vanuit de gemeente worden georganiseerd is er de aandacht die gemeente-
leden elkaar geven.  
De oproep aan ons allen blijft: Wees attent. Volgens Van Dale: erop gericht om het iemand naar de zin te ma-
ken.  
 
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 
 
Onderstaande foto is van de bloemschikking die we met kerst in de kerk hadden staan. Bij de schikking hoort het 
gedicht hieronder: 
 
Dromen van vrede 
De wereld omgekeerd 
Kind ons geboren 

Immanuel 
 
Goede God 
Wij danken U 
dat wij in Jezus 
Het visioen van de  
wereld  
omgekeerd kunnen  
herkennen 
Heelheid 
Te midden van alle  

gebrokenheid 
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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 het Oude Raadhuis waar u 
terecht 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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ZET IN UW AGENDA! 
WE GAAN WEER WANDELEN, 

 
en wel van 15 tot en met 18 mei 2017. 

Zet de wandelschoenen klaar en  
smeer de kuiten. 

 
Tot de 15e! 

 
Marianne Kommers en Fransje Rovers. 
Organisatie Avondwandelvierdaagse. 

 
 
 
 
 
 
 

CARNAVAL IN ‘T OUDE RAADHUIS 
 

Vrijdag 24 februari vanaf 20.00 uur 
 

Een gezellige start van carnaval 
samen met de vrijwilligers van  

‘t Oude Raadhuis. 
 

Iedereen is welkom! 
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Fiets- en wandelclub Tongelre 50+  
 

Vanaf half april tot eind september wordt er door de fietsclub 10 keer re-

creatief gefietst. Om de 2 weken fietsen we op maandagmiddag 13.30 uur, 

vanaf ’t Oude Raadhuis, ongeveer 25 à 30 km. We fietsen in een tempo 

van zo’n 14 km per uur, dit is voor iedereen bij te houden. 

 

In deze fietsperiode worden er 2 dagtochten georganiseerd van zo’n 50 km, waarbij we onderweg regelmatig 

stoppen voor een kopje koffie of thee. Natuurlijk stoppen we ook op een mooi plekje om onze, zelf meegeno-

men, lunch te gebruiken. Voor onze clubleden, sluiten we het fietsseizoen in oktober af met een prachtige bus-

tocht en een gezellige afsluitmiddag. 

 

Vanaf november starten we om de 2 weken, op maandagmiddag 14.00 uur, met wandelingen van ongeveer 5 

kwartier, met als vertrekpunt ’t Oude Raadhuis. Hier drinken we na afloop gezamenlijk koffie of thee. Hiermee 

willen we, in een ontspannen sfeer, de sociale contacten tussen de leden onderling stimuleren. 

 

In De fiets- en wandelclub is voor iedereen die graag met andere mensen fietsend of lopend onderweg is. Je kan 

vrijblijvend meewandelen of fietsen, maar word je lid van de club, dan kun je ook deelnemen aan de speciaal 

georganiseerde activiteiten. De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 12,00 per jaar. 

 

Momenteel wordt de fiets- en wandelclub geleid door 3 personen, te weten:  Bertha van Heeswijk,  André v.d. 

Meijden en Bert van Oorschodt. Tijdens het fietsen worden zij ondersteund door Ria Ooms.  

 

 

OPROEP….OPROEP….OPROEP 
 

Voor de fietsmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe 

voorrijders, die, zoals het woord al zegt, voorop rijden 

om de route te bepalen. Ook voor de organisatie van de 

dagtochten en de busreis zijn we op zoek naar nieuwe 

vrijwilligers, die dit in de toekomst van de huidige orga-

nisatie over kunnen nemen. 

 

Ook voor de wandelmiddagen zijn we op zoek naar nieu-

we mensen die enigszins bekend zijn in de wijk en met 

de wandelgroep mooie routes willen lopen. 

 

Mocht dit je aanspreken; wandel of fiets een keertje mee 

om de sfeer te proeven, of bel voor informatie: 

Bert van Oorschodt 040-2814329,  

André v.d. Meijden 040-2813952 of  

Bertha van Heeswijk 040-2816288. 
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Filmavond 17 maart  
 

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.  

 

De Deense film “Jagten” (2012) vertelt het verhaal van de net 

gescheiden kleuterleider Lucas (Mads Mikkelsen) die door de vijfja-

rige Klara ten onrechte wordt beschuldigd van misbruik. Zijn leven 

verandert van het ene op het andere moment in een nachtmerrie. 

Het nieuws verspreidt zich snel en de inwoners van het dorp be-

ginnen zich tegen hem te keren. De eens zo hechte gemeenschap 

valt uit elkaar, terwijl Lucas tot doelwit wordt verklaard. 

 

Noteer ook de data van de volgende filmavonden:  

21 april, 19 mei en 16 juni. 
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Jaarlijkse buurtbijeenkomst gemeente Eindhoven 
 
De uitnodiging van de gemeente om de jaarlijkse buurtbijeenkomst 
voor vrijwilligers uit de wijk te organiseren op 25 januari 2017 werd 
door het bestuur van ’t Oude Raadhuis met gemengde gevoelens 
ontvangen. Enerzijds trots en blij, anderzijds met de zorgen om on-
ze beperkte ruimte en de slechte staat van de vloer. 
 
Alle zorgen zijn omgezet in actie en voorzitter Henri van Vroenhoven 
heeft er met hulp van een groot aantal vrijwilligers flink de schou-
ders onder gezet en in plaats van een gezellige receptie is er een 
echt feestje van gemaakt. 
 
Wethouder Yasin Torunoglu, geboren en getogen in Tongelre, hield 
een mooie, warme toespraak waarin zijn liefde voor Tongelre heel 
goed te horen was. 
 
Ook werden deze avond twee buurtcontracten getekend, waarin de 
afspraken met de gemeente, diverse welzijnsinstellingen en de be-
treffende buurt zijn vastgelegd. Dit alles om een goede samenwer-
king en de vooruitgang in de wijk te waarborgen. 

Niet alleen de wethouder 
was gekomen. Ook verte-
genwoordigers van diverse welzijnsinstanties, hulpverleners, de politie 
en wijkcoördinatoren, waaronder Ursula Gerrits, verantwoordelijk voor 
ons deel van Tongelre, waren aanwezig. 
 
Verder kon je zien en horen dat er heel veel verschillende werkgroepen 
zijn in Tongelre die bergen vrijwilligerswerk verzetten. 
Het leuke van zo’n bijeenkomst is dat iedereen lekker ontspannen con-
tact kan maken en op deze manier informeel veel kennis kan opdoen 
en zijn netwerk goed kan uitbreiden. De ontvangst in ‘t Oude Raadhuis 
was allerhartelijkst! Bij binnenkomst een goed verzorgd koffie- en 
theebuffet met mooie schalen vol lekkernijen. 
 
De drankjes werden vergezeld door lekkere borrelhapjes en dit alles 
werd door de diverse vrijwilligers geserveerd alsof het hun dagelijkse 
routine is. Later op de avond kwamen er ook nog de bitterballen en 
aanverwante snacks bij en de gasten reageerden of ze nooit iets lek-
kerders gegeten hadden.  
Kortom een super gezellige avond! 

Nieuwjaarsreceptie 8 januari in ’t Oude Raadhuis 
 

Zondag 8 januari 2017 was het weer zo ver. Veel mensen uit Oud Tongelre kijken er naar uit, de jaarlijkse 

Nieuwjaarsreceptie van ’t Oude Raadhuis! Een mooie gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen en 

eens gezellig met andere wijkbewoners en vrijwilligers bij te praten onder het genot van een hapje en drankje. 

 

Deze dag kon iedereen ook kennismaken met de nieuwe voorzitter, Henri van Vroenhoven, die gelukkig niet van 

lange toespraken houdt. De huldiging van de jubilarissen werd het hoogtepunt van de middag. Trouwe vrijwil-

ligers kregen als dank vanuit het bestuur van ’t Oude Raadhuis, 

een mooie glazen plaquette overhandigd. 

 

Deze middag waren dat Eveline van den Heuvel van de werk-

groep Nederlandse taal voor anderstaligen en Jack Hanssen,  

oud-bestuurslid, oud-interim voorzitter en vrijwilliger bij de 

Avondvierdaagse en filmclub. Ook Hans Baten als oud-voorzitter 

werd uitvoerig bedankt voor zijn inzet. Hans blijft nog lid van het 

bestuur, het was gelukkig geen afscheid. 

 

Helaas konden Riky Thurlings, ook vrijwilliger bij de taalgroep en 

Jan van den Wittenboer, die veel klusondersteuning geeft, niet 

aanwezig zijn. Zij worden op een later tijdstip alsnog gehuldigd. 

 

Tot grote verrassing van Mia Smits mocht ze een welkomstbord 

voor de Zondaginloop onthullen. Het affiche ziet er prachtig uit 

en werd ontworpen door grafisch vormgeefster Lum Visser. De 

opkomst was groot, ruim 85 mensen, de sfeer gezellig en de 

hapjes goed verzorgd.  
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Het doel van 2016 is overtroffen  
Waar er in 2015 40.000 kilo aan doppen werden ingezameld, 
was er een verdubbeling in 2016 ten doel gesteld. Deze is 
ruimschoots gehaald met 100.000 kilo plastic doppen! De 
laatste weken van het jaar 2016 werd nog even een eind-
sprintje ingezet en de verwachting is dat er over de 110.000 
kilo heen gegaan zal worden. Geweldig!  
 
Wat verandert er per 1 januari 2017? 
 Per 1 januari 2017 is het de bedoeling dat doppenspaarders 
de gespaarde doppen rechtstreeks naar een van de depots 
brengen in plaats van naar een inzamelpunt. Dit komt omdat 
de ophaalrondes van de vrijwillige chauffeurs niet meer door 
KNGF Geleidehonden georganiseerd kunnen worden. Reden 
hiervoor is dat de kiloprijs die we voor de plastic doppen krij-
gen enorm is gedaald en de doppenactie hierdoor onvoldoen-
de oplevert om de kosten te dekken. We hopen met deze 
nieuwe werkwijze de doppeninzamelactie rendabel te houden 
zodat het kan blijven bijdragen aan het opleiden van geleide-
honden om mensen met een beperking te helpen. 
 
Nieuw depot in Nederland!  
Even was er dus sprake van dat we geen doppen meer kon-
den inzamelen, omdat de kosten van het ophalen voor het 
KNGF te hoog werden. Er is gelukkig een verzamelpunt voor 
de doppen bij gekomen in Tilburg. Wij blijven dus de doppen 
inzamelen en zorgen ervoor dat deze in Tilburg terecht ko-
men. U kunt u doppen blijven sparen en inleveren in het Para-
medisch centrum Tongelre, Pagelaan 7 (bij de Jumbo). 
 
Alle harde plastic doppen en deksels mogen ingezameld 
worden. Let hierbij op dat een deksel niet ingedrukt kan 
worden zoals bijvoorbeeld de deksel van een boterkuipje. 
Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen en deksels van deze 
producten: mineraal- of spuitwater, frisdrankflessen, melk- of 
yoghurtpakken, fruitsappakken, sportdrank, wasmiddelen 
(zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje), zepen 

en shampooflessen, deo-en spuit-
bussen, slagroombussen, pinda-
kaas- en chocoladepastapotten. 
 
Hoeveel doppen zijn er nodig 
om een hond op te leiden?  
De basisopleiding van een hond 
kost 5.000 euro. Zo krijgt het 
hondje in zijn eerste levensjaar 
een goede basis die onmisbaar is 
om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; 
te denken aan voer, medische onkosten en professionele be-
geleiding van het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor de-
ze basisopleiding zijn met de nieuwe kiloprijs die we voor de 
doppen krijgen ongeveer 11 miljoen doppen nodig.  

 
. 

Vieringen basisschool De Boog 
 
Woensdag 14 december was de viering van groep 5. Alle omwonenden 
waren ook uitgenodigd voor deze viering. Groep 5 heeft het geweldig 
gedaan! De kerstshow, maar dan de moderne versie. Top! 
Hieronder een stukje van de kinderen. 
 
Kerstshow groepen 5 
Het toneelstuk heet de kerstshow. Het was heel leuk en iedereen gaf een compliment. Het was heel 
leuk om het toneelstuk te spelen. Ik was de keizer Augustus en ik was Fariss. En er waren ook enge-
len Nineve, en Larisa, en Sofie, en Chloe, en Nergis ,en Jamirien ,en er waren ook soldaten Sanjar en 
Issa en de keizer dat ze moesten komen en papier op de muur plakken. 
 
Jozef en Maria waren moe maar ze moesten naar Bethlehem van de keizer. Toen kwamen ze aan 
ze vroegen of ze nog plek hadden om te slapen. Maar ze 
hadden alleen een stal, en die nacht gebeurde iets spe-
ciaals want een kind was geboren. Dat was het kerst-
verhaal. 
 
Welkom 
Op woensdag 22 maart in de ochtend is er weer een 
viering bij ons op school. Ook daarbij willen wij de om-
wonenden van harte uitnodigen. Ongeveer 2 weken van 
tevoren staat op de site de precieze tijd van de viering 
(www.bsdeboog.nl). Natuurlijk kunt u ook bellen voor 
de tijd 040-2811760. Wij hopen u graag te zien op 22 
maart! 
 
Groetjes, Team de Boog 

Update doppenactie december 2016  
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Tijdens een overleg van het Leefbaarheidsteam bleek 
dat er kennelijk wat onduidelijkheid bestaat over 
buurtpreventie en de buurtapp. Daarom dit artikel. 
 
Buurtpreventie is een zelfstandig burgerinitiatief 
dat ondersteund wordt door gemeente en politie. 
Buurtpreventie ‘t Hofke is ontstaan vanuit het leef-
baarheidsteam. Dit leefbaarheidsteam komt meestal 
eens per zes weken bij elkaar en probeert de leefbaar-
heid in de wijk te bevorderen. Bij deze bijeenkomsten 
zijn o.a. politie, gemeente, Zuidzorg, WIJeindhoven en  
woningbouwvereniging aanwezig.  
Bijna elke dag lopen twee mensen een ronde en zij zijn 
gekleed in een gele hes. Zij hebben een training ge-
had. Als zich iets opvallends voordoet wordt daarvan 
melding gemaakt. Dit kunnen allerlei zaken zijn zoals 
verdachte personen, verdachte situaties of gevaarlijke 
situaties. Buurtpreventie draagt bij aan de veiligheid 
en leefbaarheid in hun gebied. Ook hebben zij oog 
voor de verkeersveiligheid en voor de sociaal zwakke-
ren. Daarom zijn de buurtpreventen de ogen en oren 
voor de politie en gemeente. 
Elke  buurtpreventiegroep heeft twee coördinatoren 
die contact onderhouden met politie en gemeente. Re-
gelmatig is er overleg met naastgelegen buurtpreven-
tie-teams. Ook is er contact met de andere buurtpre-
ventieteams in Eindhoven. 
De praktijk heeft geleerd dat vanaf het moment dat er 
in een buurt buurtpreventie actief is,  het aantal inci-
denten opmerkelijk afneemt. 
 
Buurtapp: In verschillende delen van de w ijk zijn 
WhatsApp-groepen actief en bewoners van die gebie-
den kunnen zich daarbij aansluiten als zij in het bezit 
zijn van een smartphone. Via de WhatsApp-groep, die 
ook gecoördineerd wordt, hebben de deelnemers on-
derling contact voor het melden van verdachte situa-
ties. De politie wordt daarvan in kennis gesteld. Ook 
staan de groepen in de verschillende delen van de wijk 
onderling in contact.   
 
 
In het bezorgingsgebied van het wijkblad Rond ‘t Hof-
ke zijn de volgende groepen actief: 
 
KOUDENHOVEN: 
Buurtpreventie Koudenhoven 
Gebied: de wijk Koudenhoven 
coördinatoren: George Folmer en Gabi Rammer 
Femke Schepers (WhatsApp) 
aanmelden alleen via bpkoudenhoven@gmail.com 
 
KROMMENBEEMD e.o: 
Buurtpreventie Krommenbeemd 

Gebied: de wijk Krommenbeemd en omgeving 
coördinatoren: Valeria en Teun 
bptkrommenbeemd@gmail.com 
Deze wijk heeft geen buurtapp. 
 
OMGEVING VLINDERFLATS: 
Op dit moment is er overleg met de gemeente over 
het starten met buurtpreventie. 
 
GEESTENBERG: 
Buurtpreventie Geestenberg: 
Gebied: gebied dat begrensd wordt door buitengebied 
(Collseweg -Molendijk), spoorlijn Eindhoven-Weert, 
Tongelresestraat en spoorlijn Eindhoven-Venlo. 
Voor buurtpreventie kan men zich aanmelden via een 
bestaand lid van die groep of via 
g.i.huijbers@hetnet.nl. 
Buurtapp: Men kan in die wijk daarbij aansluiten via 
een bestaand lid of via veiligtussendespo-
ren@gmail.com. (Beheerder is Jan Smid.) Onder opga-
ve van naam en adres kan dat ook met een appje of 
telefoontje naar 06-54266585. 
 
WIJK BEAUREGARD: 
In de wijk Beauregard hebben ongeveer 10 personen 
de cursus gevolgd maar is een buurtpreventie-team 
vooralsnog nog niet actief. 
Wel is er daar een whatsappgroep actief. Men kan zich 
aanmelden via bpbeauregard@gmail.com. 
 
‘T  HOFKE: 
Buurtpreventie ‘t Hofke 
Gebied: ‘t Hofke en het gedeelte tussen Loostraat, 
spoorlijn Venlo en de Oude Urkhovenseweg. 
Coördinatoren: Chantal Kaya en Ad Krielen 
buurtpreventiehethofke@gmail.com 
BuurtApp ‘t Hofke 
Coördinatoren: Jos Graumans, 06 – 24549059, 
jos.graumans@gmail.com en 
Björn Fredriks, 06 – 20576535, 
bf20102010@gmail.com  
 
Apollovlinderstraat 
De bewoners van de Apollovlinderstraat voornemens 
zijn een buurtapp op te zetten maar dat is nog niet 
concreet. 
 
 
 
 

Buurtpreventie en Buurtapp 

Groenstrook Pijlstaartpad 
  
Zoals veel bewoners hebben gezien, is de staat van onderhoud van deze groenstrook slecht en rommelig. 
Na de aanleg van de geluidswal is deze door de gemeente deels opnieuw aangeplant, maar voor de aan-
nemer moeilijk te onderhouden. Een aantal bewoners hebben daarom het initiatief genomen om, in overleg 
met de gemeente, tot een goede oplossing te komen.  
Er is nu een nieuw plan en dat ziet er veelbelovend uit! In de strook langs het trottoir komen vaste planten 
met o.a. de hydrangea, zomeraster en smeerwortel. Daarachter komt een beukenhaag van ca. 1.50 m. hoog 
en de strook achter deze haag wordt ingezaaid met een speciaal mengsel, zodat hier kruiden, korenbloe-
men en klaprozen gaan bloeien. Hierdoor komen er ook veel bijen en vlinders. De bomen die er nu staan, 
die blijven.  
In de periode rond maart 2017 gaan de werkzaamheden van start. Komende zomer gaan we vast genieten 
van een hele mooie groenstrook.  
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Op 9 januari was er weer een bij-
eenkomst van het Leefbaarheids-
team. Daarbij werden onder andere 
de volgende onderwerpen bespro-
ken: 
 
Groenvoorziening Pijlstaartpad: 
De gemeente gaat in maart begin-
nen met de herinrichting en aan-
planting van de groenstrook aan 
het Pijlstaartpad. Alle inzet wordt 
hiermee beloond. Zie ook blz 16. 
 
Politie en veiligheid:  
De wijkagent John van Hoppe 
noemt enkele bijzonderheden zoals 
een inbraak in de Kuilenstraat 

waarbij de inbrekers zijn overlopen 
door de bewoners. Verder is het 
erg rustig in de wijk en zijn er geen 
noemenswaardige incidenten te 
noemen. Ook rond de jaarwisseling 
en met het vuurwerk was het rela-
tief rustig. 
 
Er staat een apart stukje in dit 
wijkblad zodat alle wijkbewoners 
weten waar buurtpreventie actief is 
en waar de buurtapp werkt. Zie blz 
16. 
 
Verkeer en veiligheid:  
Gesproken werd over diverse 
knooppunten zoals onder andere de 
rotonde Celebeslaan, verkeerssnel-
heid Wolvendijk en in de rest van 
de wijk, overlast vrachtverkeer in 
de Loostraat, Morgenroodstraat en 
toename verkeersintensiteit Daal-
akkersweg. Enkele onderdelen zijn 
in behandeling en ideeën voor een 
mogelijke oplossing werden inge-
bracht. Wij houden u op de hoogte.  
 
Bocht Hageheldlaan / Zwaluw-
staartweg: 
De bocht is gerealiseerd en aan de 
speeltuin wordt gewerkt. 
 
 

Alarmeringssysteem met dag-
bordjes: 
Hans Muskens uit de Geestenberg 
gaf een uitleg over de toepassing 
van het plaatsen van dagbordjes   
als een vorm voor alarmering bij 
alleenstaanden. Dit idee wordt in 
de wijk verder uitgerold. 
 
Op 18 februari is in de Toeloop een 
symposium gehouden voor mantel-
zorgers van dementerenden. Hier-
over zullen publicaties volgen op 
o.a onze eigen Facebookpagina van 
Leefbaarheidsteam ‘t Hofke. 
 
Uw inbreng is van harte wel-
kom! 
Uw positieve inbreng is van harte 
welkom om de leefbaarheid in uw 
wijk te bevorderen. Denk mee en 
laat u horen. U bent van harte wel-
kom. De volgende overleggen 
staan gepland voor: 20 februari, 3 
april,  22 mei, 3 juli, 11 septem-
ber, 30 oktober en 11 december. 
Dit is steeds op een maandag en 
wordt gehouden in het Oude Raad-
huis van 20.00 tot 22.00 uur.  

17 



Rond ‘t Hofke          

 

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, 15 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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MaculaDegeneratie 
 
Info van het Macula-cafe 
 
Dinsdag 28 februari is er weer het maandelijkse 
Macula-café voor mensen met de oogaandoening 
MaculaDegeneratie. Deze middag  komt Karel 
Raven ons informeren over de ORIONWebbox. 
Een hulpmiddel waarmee u kunt luisteren naar 
de gesproken ondertitels bij een tv-programma, 
naar een radioprogramma of naar kranten, boe-
ken of tijdschriften. Er is ook een app voor 
smartphones. Daarmee kun je ook ondertiteling 
beluisteren. 
 
Locatie:  
Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struycken-
straat 10, 5652 GM, Eindhoven (Strijp).  
Van 14.00-16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 
uur.  
 
De toegang is gratis.  
 
Informatie:  
Lia Gelten 040-2833448 of  
Mieke Gruintjes 040-2489382. 

Zeepkistenrace 2017 
Op zondag 23 april 2017 is het zo-
ver: Er gaat weer een zeepkisten-
race plaatsvinden in Tongelre. 
 
Iedereen mag meedoen, jong en 
oud! Bouw je eigen zeepkist met je 
familie of vrienden, met je sport-
team, scoutinggroep, klasgenoten 
of je hobbyclub en doe mee.  

Iedereen is welkom! Deelname is 
gratis. De organisatie kan je helpen 
om goedkoop aan wielen, assen en 
hout te komen. De bouwtekeningen 
krijg je van ons. 
 
Dus noteer de datum 23 april in je 
agenda. Doe mee of kom kijken. 
De race start om 13.00 uur op de 
Celebeslaan ter hoogte van het 
LCL. Er is de hele middag muziek 
en vertier. 

 
In de komende edities van Rond ’t 
Hofke volgt meer informatie. 
 
Mocht je nu al meer willen weten, 
mail dan naar zeepkistenraceton-
gelre@hotmail.com 
 
Graag tot ziens op 23 april. 
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Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

 
 
 
 
 
 

De Hop 
 
Een hop uit 
Gouda en ook zijn zus 
zijn bijzonder in hun nopjes 
want ze verhuizen naar Den Haag en dus 
zijn zij straks Haagse… Hopjes. 
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DE CLOWN VOORBIJ - het gezicht 
achter de clown Arno Huibers 
 
De clown is een onuitputtelijke bron van fantasie voor 
Arno Huibers. In deze jubileumvoorstelling vraagt hij zich 
af: wát als straks de clown voorbij is? Wat blijft over van 
de mens achter iemands levenswerk? Op zijn eigen unie-
ke wijze geeft Arno Huibers vorm aan deze universele 
vraag.  
 
Het is 14 maart 2023. Een oudere acteur zit achter zijn 
bandrecorder zoals ieder jaar met zijn verjaardag en luis-
tert naar ingesproken teksten uit het verleden. Hij her-
leest verloren gewaande brieven. Zo herbeleeft hij zijn 
chaotische keuzes in de liefde als niet meer dan vluchtige 
passages. Een brief van zijn vader brengt hem naar zijn 
24ste verjaardag toen alles in zijn leven veranderde. Hij 
ondergaat opnieuw zijn keuze voor het theater en zijn 
grote liefde voor de clown.  
 
Acteren en clown, beweging en dans, video en geluidsde-
cor vertellen samen het verhaal.  
 

 
Arno’s Theater, Kalverstraat 11, Eindhoven 
 
Data maart 2017: 10 (tryout) & 11 (première), 17 & 
18, 24 & 25, 31, april 2017: 1, 7 & 8, 14 & 15, 21 & 22. 
 
Aanvang 20.15 uur 
Entree € 13,50 
Reserveren info@arnohuibers.nl / 040 2816483 
Zie ook www.arnohuibers.nl 

 

COLLECTEREN VOOR HET REUMAFONDS 
 
Geef jij 2 uurtjes van je tijd aan het Reumafonds? 
Om reuma ooit te genezen is veel onderzoek nodig, 
en dus geld. Een belangrijke inkomstenbron om 
onderzoek mogelijk te maken is de jaarlijkse col-
lecteweek.  
 
Meehelpen? Neem dan contact op met regiocoördi-
nator Nancy den Ouden, 06-22290024 of 
n.denoudsten@reumafonds.nl. De collecteweek is 
van 13 t/m 18 maart. Alvast bedankt! 
 

Locatie: Wijkcentrum de Toeloop,  
Jozef Israëlslaan 2, Eindhoven 
 
Reumavereniging regio Eindhoven organiseert sa-
men met Remedica de lezing: 
 

Voorkomen is beter dan genezen 
woensdag 15 maart 19.00 – 21.30 uur 

 
Aandoeningen die gepaard gaan met het stijgen van 
de jaren kunnen vaak op een simpele manier wor-
den verlicht en soms zelfs voorkomen. Daarover 
organiseert Reumavereniging regio Eindhoven een 
thema avond. Er is een lezing en een informatie-
markt rond hart- en vaatziekten, diabetes en artrose. 
Liefhebbers worden geprikt door een verpleegkun-
dige ter meting van hun cholesterol en krijgen de 
uitslag direct mee.  
 
De lezing is openbaar en gratis toegankelijk. Ook 
niet leden zijn van har te welkom. 
 
Vragen? Bel gerust: 06 83 40 78 50 of mail: 
info@rveindhoven.nl 
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Het Oude Raadhuis barstte van de activiteiten op 28 
januari. In het kader van het 10 jarig bestaan van de 
kreakids werden daar 5 workshops georganiseerd van 
14.00 tot 16.00 uur. 
 
Ruim 60 kinderen hadden zich aangemeld voor de 
workshops cupcakes versieren, kleien, schilderen, vil-
ten en hout. De kinderen die gekozen hadden om met 
vilt en hout te werken waren daar zo’n twee uur mee 
bezig. 
 
De workshops cupcakes versieren, kleien en schilderen 
duurden ieder een uur en van tevoren hadden de kin-
deren aangegeven welke twee workshops ze wilden 
doen. Dus na een uur wisselden de kinderen. De kin-
deren die binnen het uur klaar waren konden sjoelen, 
kleuren of zich laten schminken. 
 
Op de bovenverdieping in de hobbyruimte timmerden 
zo’n 10 kinderen er lustig op los. 

 
In het begin was het nog wat moeilijk, want wat ga je 
nu in elkaar zetten? Maar toen de plannen gemaakt 
waren, klonken al vlug de geluiden van timmeren, bo-
ren en zagen door het gebouw. 
 
In het leslokaal ging het er niet zo luidruchtig aan toe. 
Hier waren de kinderen aan het vilten en ja, dat is niet 
zo eenvoudig. Je moet veel geduld hebben en laagje 
voor laagje je vilt aanbrengen. Maar de resultaten wa-
ren geweldig. Van een sigarenkistje werden de mooi-
ste sieradendoosjes gemaakt en van een glazen flesje 
een schitterend vaasje. 

 
 
Beneden werden de cupcakes omgetoverd tot varken-
tjes, bloemen of gewoon kleurrijk versierd, vervolgens 
ingepakt in doorzichtig folie en een vlaggetje met de 
naam van het kind erop. Zo konden de cupcakes ge-
makkelijk mee naar huisgenomen worden. Een enke-
ling kon niet wachten en zat al lekker te smullen.  
 

 
Bij het kleien werden de mooiste creaties gemaakt. 
We zagen vogels, muisjes, enge beesten en papieren 
bekertjes werden omgetoverd tot mooie vaasjes met 
allerlei glittertjes. Enkele kinderen beschilderden hun 
kunstwerk nog. 
 

Wat een talenten in Tongelre! 
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Bij het schilderen zagen we een paar echte Van Goghs 
en Karel Appels. Op een canvasdoek konden de kin-
deren hun creativiteit kwijt. Soms beschilderde een 
kind zichzelf maar dat mocht de pret niet drukken. 

 
Er kon ook gesjoeld worden. Een paar kinderen had-
den geen zin meer in de tweede workshop en bleven 
lekker sjoelen. Ook goed natuurlijk. 
 
Geschminkt worden wilden ze allemaal wel en later op 
de middag zagen we de hulkjes, duiveltjes en katjes 
rondlopen en de armen vol met tatoeages. Er liepen 
zelfs kinderen rond met een getatoeëerde hals. 
 

 
Het was geweldig om te zien dat de kinderen met veel 
plezier knutselden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij als Kreakids-team hebben genoten van al die kin-
deren die het naar hun zin hadden en zo creatief bezig 
waren. Dank aan de 20 vrijwilligers die deze geweldige 
middag mogelijk gemaakt hebben. 
 
Het Kreakids-team.     
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Tuintip van februari:  
Hou(d)t het bewust 
Door Jeroen Soontiëns 
 
Hout is een materiaal dat veel 
wordt gebruikt in de tuin. Het is 
een gemakkelijk te gebruiken 
grondstof en wordt veel toegepast 
voor tuinschuttingen, loofdragers 
en constructieve toepassingen, 
zoals een schuur of afdak. Het 
tuinhout is een natuurlijk materi-
aal. Het lijkt onveranderlijk, maar 
in de afgelopen jaren is de her-
komst van het hout steeds belang-
rijker geworden. Bewust gebruiken 
wordt de norm. 
Zo’n 25 jaar geleden waren de 
twee meest gebruikte tuinhout-
soorten, geïmpregneerd vuren en 
tropisch hardhout. Geïmpregneerd 
hout is tuinhout waar onder hoge 
druk impregneerzouten worden 
ingeperst. Deze zouten hebben de 
eigenschap dat ze de afbraak van 
het hout door schimmels tegen 
gaan. Hierdoor blijft het hout ge-
conserveerd en vergaat het ook in 
de buitenlucht niet. In het verleden 
bevatten de impregneermiddelen 
veel schadelijke stoffen.  

Momenteel is dit veel minder. Een 
feit is wel dat het tuinhout hierdoor 
minder lang beschermd blijft tegen 
houtrot en zult u het vaker moeten 
behandelen. 
Tropisch hardhout is hout afkom-
stig van allerlei tropische boom-
soorten en is nagenoeg nerfloos. 
Het belangrijkste kenmerk van dit 
hardhout, zoals Bangkirai, is dat 
het hout van nature al schimmel- 
en insectenwerende middelen be-
vat. Hierdoor kan het onbehandeld 
buiten worden gebruikt. Een groot 
nadeel van tropisch hardhout is dat 
het afkomstig is uit natuurlijke 
bossen. De houtkap in deze bossen 
zorgt ervoor dat het land verder in 
gebruik genomen wordt en het bos 
verdwijnt. Daarom is deze hout-
soort niet duurzaam. 
De laatste jaren zijn er een aantal 
Europese hardhoutsoorten op de 
markt gekomen, die als tuinhout 
prima voldoen en duurzaam wor-
den geoogst. In de eerste plaats is 
dit kastanjehout. Deze houtsoort is 
afkomstig van de tamme kastanje 
en wordt onder andere in Frankrijk 
op grote schaal gekweekt als 
stamhout. Kastanjehout is ideaal 
als rondhout en wordt alleen ge-
schild (de bast wordt verwijderd). 
Daardoor hebben de palen een 
fraai natuurlijk uiterlijk. Kastanje-
hout heeft een hoge levensduur 
door de grote hoeveelheid looizuur 
die natuurlijk aanwezig is in het 
hout. Het kan onbehandeld buiten 
worden gebruikt. 
Een andere veel gebruikte hout-
soort is robinia. Dit hout van de 
valse acacia is afkomstig uit Hon-
garije en wordt geteeld voor de 
goede eigenschappen bij buitenge-
bruik. Dit hout is verkrijgbaar als 
rondhouten palen, maar ook plan-
ken, vierkante palen en schaalde-
len. Vers robiniahout heeft een 
typische gele kleur. 
 

Veelgebruikte houtsoorten waar 
planken, balken en vierkante palen 
van worden gefabriceerd zijn 
douglas en eiken. Deze houtsoor-
ten zijn prima geschikt voor con-
structiewerk. Douglashout is vaak 
afkomstig uit Nederland en popu-
lair vanwege de fraaie warme uit-
straling. Het kernhout is roodbruin 
gekleurd. Eiken heeft een prachti-
ge karakteristieke nervatuur. Het 
kan bovengronds onbehandeld 
worden gebruikt en gaat dan jaren 
mee. Eikenhout wordt ondermeer 
gewonnen in Frankrijk. 
 
U ziet dat er voldoende alternatie-
ven zijn om in plaats van de tradi-
tionele houtsoorten, gewoon eerlijk 
en onbehandeld hout te gebruiken.  
 

Tuintip van 

de Maand 

Jeroen Soontiëns 
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Carnavalsprogramma  
K.V. de Tongelreepers 

4 dagen carnaval in onze residentie  
De Galerage aan de Oude Urkhovense-

weg 2-4, 5641 JB Eindhoven 
 
Zaterdag 25 februari Openingsbal vanaf 20.30 uur 
 
Zondag 26 februari Kindercarnaval vanaf 14.00 uur 
Voor kinderen tot 12 jaar kunt u bij binnenkomst een 
kaart kopen voor €2,-- op = op. 
Op de kaart krijgen ze snoep, drank, chips en ze dingen 
mee naar een prijs voor de mooist verklede. 
 
Zondag 26 februari Reepersbal vanaf 20.30 uur 
 
Maandag 27 februari Boerenbal vanaf 20.30 uur 
Met een optreden van Tante Annie. 
 
Dinsdag 28 februari Afsluitingsbal vanaf 20.30 uur 

Met muzikale ondersteuning van DJ Eric en enkele 
blaaskapellen en een optreden van Tante Annie. 
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Activiteiten in en rondom de 
Wasvenboerderij 

Bij het Wasven is altijd wat te 
doen: ga actief aan de slag tijdens 
NL Doet of laat u inspireren, bij-
voorbeeld bij de reeks Natuurlijk 
dineren. Wilt u het Wasven onder-
steunen? Wij zijn op zoek naar een 
vrijwilliger voor de winkel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kern met Pit 2016 
Het project ‘Veldschuur Wasven’ 
deed mee met de wedstrijd Kern 
met Pit 2016. Dit is een jaarlijkse 
wedstrijd die georganiseerd wordt 
door de Koninklijke Nederlandsche 
Heide Maatschappij. De Bavelse 
veldschuur stond op de slooplijst 
om plaats te maken voor een 
nieuwbouwwijk. In samenwerking 
met stichting Brabantse boerderij 
heeft het Groendomein Wasven de 
Veldschuur gedemonteerd en her-
bouwd op de Vrije Akker in Tongel-
re. De Veldschuur krijgt zijn origi-
nele functie weer terug: het op-
slaan van groot materieel en voor 
de opslag van oogst van de diverse 
akkers. Denk hierbij aan aardap-
pels, graan en bonen. De Veld-
schuur ondersteunt hierbij de ont-
wikkeling van de natuurakkers in 
het Wasvengebied. 
Op 21 januari nam Frits van Geffen 
namens het Groendomein Wasven 
het predicaat 'Kern met pit' in ont-
vangst: we zijn tweede geworden 
van de provincie Noord-Brabant. 
 
Gevraagd: vrijwilliger voor de 
winkel 
U kent vast de winkel van het Was-
ven. In de winkel zijn biologisch 
brood, gebak, koekjes en koffie te 
koop. Het assortiment wordt uitge-
breid met kruiden of groentes uit 
eigen tuinderij (mits het seizoen 
het toelaat), en met biologische 
producten van lokale leveranciers. 
In de winkel werken deelnemers en 
vrijwilligers samen. Voor de woens-
dag zijn wij op zoek naar een vrij-
williger. Geinteresseerd? Laat het 

ons weten via winkel@wasven.nl en 
wij nemen contact op! 
 
Natuurthema-avond: Insecten-
hotel in aanbouw 
Er zijn heel veel insecten die ruimte 
zoeken om zich veilig te kunnen 
verstoppen of ze zoeken ruimte om 
er voor te zorgen dat er nakomelin-
gen worden voortgebracht. Sommi-
ge insecten leven graag alleen 
(solitair) zoals bijen. Andere insec-
ten liever in een 
groep zoals lieve-
heersbeestjes. 
Voor die specifieke 
insecten gaan we 
een hotel bouwen. 
Bouw je mee? 
           

Heb je 
toevallig 
een oud 

wijnkistje thuis, of misschien kun je 
het aan familie vragen, neem het 
mee want daar kun je al iets heel 
moois van maken. Natuurlijk heb-
ben we zelf ook bouwmaterialen. 
Het is voor kinderen van 6 tot 11 
jaar. We beginnen om 19.00 uur en 
stoppen om 21.00 uur en de entree 
is € 2,00 per kind. 
 
Expositie: schilderijen van Jan 
Speek 
Van zaterdag 4 maart tot zondag 
30 april zijn er op de overloop van 
de Wasvenboerderij schilderijen te 
bezichtigen van Jan Speek. Jan is 
geboren in Tongelre en woont in 
Geldrop. Jan vertelt: “Ik begon 26 
jaar geleden met het volgen van 
lessen in tekenen en schilderen. 
Het groeide uit tot een grote hobby 
waarin ik me creatief kan uitleven. 

Mijn stijl van schilderen is figura-
tief,expressionistisch. Mijn schilde-
rijen zijn uitbundig en kleurrijk. 
Vooral bloemen zijn voor mij een 
onuitputtelijke inspiratiebron, een 
ode aan schoonheid, vormgeving en 

kleur. 

U kunt de expositie bekijken tijdens 
openingstijden van de Gasterij. De 
opening van de expositie is op za-
terdagmiddag 4 maart om 14.00 
uur. 
 
Bakmiddag voor kinderen: Cake 
eens hoe mooi 
Elke tweede woensdag van de 
maand kunnen kinderen onder lei-
ding van de Wasvenbakkers zelf 
iets lekkers bakken op het Wasven. 
De Bakmiddag is voor kinderen van 
6 tot 10 jaar. Voor jongere kinderen 
is het echt nog te moeilijk. Naast de 
bakkers zijn er altijd meerdere vrij-
willigsters aanwezig om de kinderen 
te begeleiden. 
Op woensdag 8 maart is het thema 
‘Cake eens hoe mooi’. We maken 
cupcakes waarbij je zelf (met z’n 
tweeën) alles mag afwegen. Eén 
cupcake is al door de bakker ge-
maakt. Tijdens het bakken van je 
eigen cupcake gaan we die van de 
bakker versieren. Daarna knippen 
we kleedjes voor in de doos, om 
het mooi te maken! 
Wil je meedoen? Schrijf je dan van 
tevoren in door een mailtje te stu-
ren naar winkel@wasven.nl. Breng 
de bevestiging van je inschrijving 
mee als je komt bakken. Ben je 

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 
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Expositie: Schilderijen van Elly Bel-

jon 
Tot en met 26 februari op De 

Overloop 

Expositie: schilderijen van Jan 

Speek 
Opening 4 maart, 14:00 uur in de 

Gasterij 

Bakmiddag voor kinderen: Cake 

eens hoe mooi 
8 maart, 13:30 uur in De Schop 

Natuurlijk dineren: Stadsbier 10 t/m 12 maart in De Gasterij 

NL Doet 11 maart, 09:30 uur in De Schop 

Natuurthema-avond voor kinderen: 

Boerderijbios 
31 maart, 19:00 uur in De Schop 

en buiten 

Natuurlijk dineren: Van kop tot kont 
31 maart, 1 & 2 april in De Gas-

terij 
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ingeschreven, maar kan je per on-
geluk toch niet naar de Bakmiddag 
komen, 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 schuur bij de 
Wasvenboerderij. We beginnen om 
13:30 uur en om 15:00 uur zijn we 
klaar. Meedoen kost € 4,00 per 
kind. 
 
Natuurlijk dineren: Stadsbier 
De Wasvenboerderij staat voor ver-
antwoord lekker eten. In de reeks 
“Natuurlijk dineren” laten we je 
proeven hoe bijzonder dat kan zijn. 
Om de drie weken staat het wisse-
lend weekmenu in het teken van 
een bijzonder thema. Laat je verlei-
den met verrassend verantwoorde 
gerechten. 
Tijdens het themaweekend wordt 
een bijzonder driegangenmenu ge-
serveerd in de gasterij voor  
€ 27,50 (exclusief drank) op vrij-
dag, zaterdag én zondag. Exclusief 
op zaterdag start de avond om 
18.00 uur met een inspirerende 
presentatie door een gastspreker 
en een proeverij van bijpassende 
amuses. De interactieve presenta-
tie loopt over in een heerlijk drie-
gangendiner met het thema in de 
hoofdrol. 
Van 10 tot en met 12 maart staat 
het natuurlijk dineren in het teken 
van bier. En niet zomaar bier, nee: 
stadsbier! Lokaal gebrouwen bieren 
zijn niet alleen hip maar ook heel 
divers van smaak. Stadsbrouwerij 
Eindhoven heeft daarin een naam 
hoog te houden. De koks van het 
Wasven koken met stadsbier een 
heerlijk menu, begeleid door een 
bijpassend biertje. Dat is dubbel 
genieten. 
Op zaterdag 11 maart start de 
avond om 18.00 uur met een inspi-
rerende presentatie door David 
Hendrich van 'Stadsbrouwerij Eind-
hoven' en een proeverij van bijpas-
sende amuses. De interactieve pre-
sentatie loopt over in een heerlijk 
driegangendiner met stadsbier in 
de hoofdrol. 
Nieuwsgierig? Een week voor aan-
vang maken we het themamenu 
bekend via de website of neem de 
proef op de som en laat je verras-
sen. We raden aan te reserveren 
via gasterij@wasven.nl of 040-
7870707. De bijzondere ingrediën-
ten zijn tijdens het themaweekend 
ook in onze winkel verkrijgbaar, 
zodat je ook in eigen keuken lekker 
verantwoord aan de slag kunt. 
 
NL Doet: Wie doet er mee? 
Zaterdag 11 maart 2017 is de lan-
delijke vrijwilligersdag onder de 
noemer NL Doet. Heb je zin om 
mee te doen? Het Groendomein 
Wasven heeft een aantal leuke 
klussen, zoals het: 

 plaatsen van gaas ter afscher-
ming van de vlechtheg en bol-
akker 

 onderhouden en maken van 
kweektafels in de tuinderij 

 aanleggen van een klinkervloer 
in de veldschuur 

 beitsen van de speeltoestellen 
in de ecologische speeltuin en 
het terrasmeubilair 

 maken van een raster voor de 
wilde roos op het dak van het 
groenhuis 

 schoonmaken van de ecokas 
(dek en wanden) 

 
We starten om 9.30 uur in de 
schop met een kop koffie/thee en 
uitleg van de werkzaamheden. We 
sluiten om 15 uur af met een pri-
meur: het aanslaan van het eerste 
vat Wasvenbier. Deze is gebrouwen 
door de Stadbrouwerij Eindhoven 
met ingrediënten uit het Wasven. 
Een echt stadsbier dus. 
De activiteiten zijn geschikt voor 
jong en oud, individueel of als 
groep.Het is ook mogelijk om mee 
te helpen met ondersteunende 
werkzaamheden zoals de catering 
(verzorgen koffie/thee en de 
lunch). En natuurlijk geldt voor alle 
klussers: je krijgt naast koffie en 
thee een (h)eerlijke, huisgemaakte 
lunch met brood en soep aangebo-
den en een hoop gezelligheid. 
Wil je ons komen helpen? Je doet 
ons en het Oranje Fonds er een 
groot plezier mee. Stuur een e-mail 
naar natuurwerkgroep@wasven.nl 
of ga naar de website van NL Doet 
en zoek op postcode 5641 AG in 
een straal van 1 kilometer. Ook als 
bedrijf of in een groep kun je mee-
doen. Neem gerust contact met ons 
op via natuurwerkgroep@wasven.nl 
We hopen op lekker werkweer en 
Brabantse gezelligheid! 

 

Natuurthema-avond: Boerderij-
bios 
Deze avond gaan we kijken bij de 
vijver of er al wat levends rond 
zwemt. Dus lamp meebrengen en 
laarzen aan! Ook gaan we kennis 
maken met: De Natuurstoel! Hier 
kun  jij jouw natuurverhaal vertel-
len en kunnen wij jouw verhaal met 
eventueel beelden ondersteunen. 
 
En we gaan een hele mooie natuur-
film bekijken. We drinken ook nog 
een bekertje bosthee. Kom je ook 
gezellig? Het is voor kinderen van 6 
tot 11 jaar, de entree is € 2, - per 
kind en het is van 19.00 uur tot 
21.00 uur. 
 

Natuurlijk dineren: Van kop tot 
kont 
In de reeks ‘Natuurlijk dineren’ 
maak je kennis met verantwoord 
lekker eten. Tijdens het thema-
weekend van 31 maart tot en met 
2 april is dit het ‘dineren van kop 
tot kont’.  
Biologisch varkensvlees is wel zo 
verantwoord. Zeker als het ook nog 
uit de streek komt zoals van 'de 
Blije Big'. Maar wat te doen met de 
incourante delen van het varken 
zoals de wang, nieren, hiel en 
oren? Die zijn ook verdraaid lekker, 
zeker als ze klaargemaakt worden 
op onze 'Green Egg'. Op zaterdag 
start de avond om 18.00 uur met 
een inspirerende presentatie door 
Nol van Rijssel van 'de Blije Big' en 
een proeverij van bijpassende 
amuses. De interactieve presenta-
tie loopt over in een heerlijk drie-
gangendiner met het vlees van 'de 
Blije Big' in de hoofdrol. Nieuwsgie-
rig? Een week voor aanvang maken 
we het themamenu bekend via de 
website of neem de proef op de 
som en laat je verrassen. We raden 
aan te reserveren via gaste-
rij@wasven.nl of 040-7870707. De 
bijzondere ingrediënten zijn tijdens 
het themaweekend ook in onze 
winkel verkrijgbaar, zodat je ook in 
eigen keuken lekker verantwoord 
aan de slag kunt. 
 
Expositie: Schilderijen van Elly 
Beljon 
Tot en met 26 februari 2017 expo-
seert op De Overloop van de Was-
venboerderij Elly Beljon. Elly licht 
toe: "Ik schilder wat ik zie. Mijn 
schilderijen zijn een weergave van 
mijn persoonlijke levenspad, stem-
mingen en inspiratie op mijn eigen 
manier 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. 
 
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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Survival kamp Sherpa’s 

 
“Bij de Sherpa’s doe je eigenlijk alleen maar spelletjes, 
en voor de rest doe je niet zoveel.” Dit is wat je meest-
al hoort als het over de Sherpa’s gaat, maar dit is ze-
ker niet waar. Want wij, de Sherpa’s, vertrokken op 
vrijdag 16 december met onze rugzakken de koude 
bossen in. Om daar eens flink af te zien en te kijken 
hoe survival proof wij wel niet zijn. Onze lieve staf had 
voor ons een heel Expeditie Robinson kamp opgezet 
met een aantal zware beproevingen, maar wij Sherpa’s 
gingen natuurlijk elke uitdaging open minded aan.  
We begonnen ons kamp op vrijdagavond, op de blok-
hut. Van daar uit hebben we met onze hike rugzakken 
de lange tocht afgelegd naar de diepe wildernis. Toen 

we daar aankwa-
men hebben we 
ons eigen onder-
komen gebouwd, 
in de vorm van 
frietzakjes. En 
zijn na een beet-
je kampvuur al-
lemaal lekker 
gaan slapen. 
Toen iedereen de 
volgende och-
tend weer een 
beetje opge-
warmd bij het 
vuur zat, begon-
nen we aan het 
echte werk. We 
moesten die dag 
weer zelf ons 
onderkomen 
bouwen, maar 

deze keer in de vorm van een echte hut. We konden 
natuurlijk takken gebruiken, maar ook bouwmaterialen 
verdienen door het bemachtigen van punten. Die pun-
ten konden we verdienen door het uitvoeren van echte 
Expeditie Robinson opdrachten. Het was een emotione-
le achtbaan. Van rookworst happen tot kompaslopen, 
alle scouting skills die we van Rob zo goed moesten 
leren, kwamen nu toch wel heel erg goed van pas. Hut-
tenbouwen is wel iets wat wij Sherpa’s goed kunnen, 
we waren allemaal erg enthousiast bezig totdat er een 
aanhanger het terrein op kwam rijden….. 
 
In de aanhanger stond een bak met daarin een stuk of 
25 levende vissen, dat was het eten voor die avond. Ja 
lieve lezer, u leest het goed. Levende vissen. Dit was 
voor ons Sherpa’s ook wel even slikken. Gelukkig wa-
ren er de verkenners, waarmee we samen ons avond-
eten moesten slachten. Het vangen, doodknuppelen en 
villen van de vissen was een intens gebeuren. Maar 
toen we uiteindelijk allemaal een lekker visje met ver-
geten groente op ons bord hadden liggen viel het wel 
mee. In onze zelfgebouwde hutten sliepen we na zo 
een avontuur natuurlijk geweldig, en iedereen had voor 
de verandering geen bevroren voeten.  

 
De volgende ochtend hebben we onze hutten afgebro-
ken, opgeruimd en ons vuurtje gedoofd en zijn we te-
rug gelopen naar de blokhut. Dit kamp was een groot 
avontuur met grensverleggende activiteiten, veel ge-
lach en een hoge scouting factor. Het was ontzettend 
leuk en we kunnen nu allemaal nog een keer bevesti-
gen dat scouting echt niet voor watjes is, zeker niet bij 
de Sherpa’s. 
 
Isabelle van der Loo 
Sherpa Scouting Doornakkers 
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Het is zondagochtend tien over 
acht, wanneer ik mijn fiets pak om 
even een rondje door de Tongelre-
se natuur te fietsen. De tempera-
tuur is dik onder het vriespunt en 
ondanks de lichte mist belooft het 
toch een mooie heldere dag te wor-
den. De takken lijken bestrooid met 
poedersuiker. Wat ziet dat er toch 
mooi uit! 

Voordat ik de straat uitgefietst ben, 
hoor ik de roep van een buizerd. 
Hij vliegt laag over de bomen. 
Het is amper licht of hij is al op 
zoek naar iets eetbaars. De eerste 
wakkere merels en roodborstjes 
zitten op de grond. Het zou dan 
een handig hapje zijn, zo half in 
het donker om als buizerd toch je 
ontbijt te kunnen scoren. Maar als 
je zelf een schel geluid maakt, wor-
den de ontbijtkansen voor deze 
roofvogel natuurlijk een stuk klei-
ner.  
 
Samen slapen om warm te blij-
ven. 
Ondanks de koude,  zingen er on-
derweg verschillende roodborstjes 
vanuit de struiken tijdens mijn 
fietsrondje. Wist je dat de vrouw-
tjes net als de mannen van rood-
borstjes ook mooi kunnen zingen? 
Ook een winterkoninkje laat van 
zich horen van onderuit het kreu-
pelhout. Zij houden absoluut niet 

van de winter. Ze blijven insecten 
en spinnetjes zoeken en dat valt 
niet mee als de temperatuur zo 
laag is. Vaak slapen winterkonink-
jes in de koude periode, ‘s nachts  
met meerdere bij elkaar, om zo 
lekker warm te blijven. 

Winterkoninkje foto: Thom Jansen 
 
Op zoek naar beversporen? 
Ik parkeer mijn fiets bij de molen 
van Coll, om daar even rond te 
struinen. Grote bonte spechten zijn 
al bezig hun territorium af te bake-
nen. Dat doen ze door te roffelen 
op dode takken in een boom. Hoe 
holler de tak, hoe mooier de roffel 
en hoe meer indruk het zal maken 
op een vrouwtje. Ook in de vogel- 
en dierenwereld speelt het verlei-
den een grote rol. Ik loop een stuk-
je langs de Kleine Dommel. Dan 
vraag ik me af, hoe lang het nog 
zal duren voordat ook in Tongelre 
de bever weer zijn intrede doet. Er 
staan genoeg wilgen aan de oe-
vers. 

Om bevervraatsporen te kunnen 
ontdekken zal ik toch een keer ver-
der langs de oevers moeten zoeken 
en dan op plekken die minder, of 
bijna niet begaanbaar zijn. Natuur-
lijk vraag ik dan iemand mee op 
die expeditie, of dat we met drieën 
gaan. Dit alleen al voor de veilig-
heid en diegene moet het natuurlijk 
óók leuk vinden. Via het fietspad 
langs de Zeggen fiets ik mijn rond-
je weer terug naar huis. Ik heb er 
koude vingers van gekregen. Als ik 
dan weer thuis ben, leg ik nog een 
paar blokken hout op het vuur en 
dan ga ik me opwarmen met een 
lekkere kop koffie.  
Dan kan ik vanuit de woonkamer 
ook nog kijken wat er aan gevogel-
te in onze tuin rondscharrelt. 
Heerlijk genieten! 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek  

Tongelrese  
Natuur- 
wijzer 
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Rijp op planten als poedersuiker. Foto: Kees                                           

Een koude ochtend in Tongelre. Foto: Kees 

Beversporen foto: Kees   
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NATUURTHEMA AVOND 27 JANUARI: MUSSEN EN MEER 
Antwoord: 

Overzicht soorten mussen: op volgorde de heggenmus, huismus, frater en grijze gors (met dank aan Erf-

goedhuis Eindhoven). 

Vraag:  

Hieronder staan een paar soorten mussen afgebeeld. Welke is de huismus? 
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Ingrediënten voor 4-5 personen (maaltijdsoep) 
 
* 20 gram boter 
* 100 gram gerookte spekblokjes 
* 750 gram prei 
* 750 gram kruimige aardappel geschild 
* 2 liter runderbouillon ( blokjes ) 
* 4 eieren 
* zout en peper 
* blik cocktailworstjes 
 
Bereidingswijze 
 
1. Smelt de boter in een grote pan, voeg de spekjes 
 toe en bak ze zachtjes uit. 
2.  Snijd de prei in smalle ringetjes (ook de mooie 
 groene uiteinden) en was deze goed en laat uitlek
 ken in een vergiet. 
3. Schil de aardappels en snijd ze in blokjes. 
 

4. Fruit prei en aardappel 5 minuten mee met de 
 spekblokjes. 
5. Voeg de bouillon toe en laat een half uur prutte-
 len. 
6. Kook de eieren in 10 minuten hard. 
7. Pureer de soep met een staafmixer en breng op 
 smaak met peper en zout. 
8. Verwarm de cocktailworstjes en snijd de eieren 
 in plakjes. 
 
Serveer de soep op een diep bord, leg er de 
worstjes in en daarna de plakjes ei. 
Doe er grof bruinbrood of roggebrood bij. 
 
TIP: Voor  een chique var iant voeg wat room toe 
en vervang de worstjes door gerookte paling. 
   
Eet smakelijk en veel plezier. 
 
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 februari:  
Optochtsoep met cocktailworstjes 
 
Door: Clasine Batenburg en Jack 
Hanssen  
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    Activiteitencentrum Orka 

Op zaterdag 11 maart 2017 vanaf 20:30 uur 

 TopPop Clipavond. 

Op verzoek worden de clips gedraaid. Dus heeft u nog een favoriet uit uw jeugd of een 

clip waar u mooie en/of leuke herinneringen aan heeft, dan is dit de mogelijkheid om ze 

nog eens op een groot scherm te zien. 

Wekelijkse activiteiten: 
 
Meidenmiddag (tot 15 jaar) woensdag 15:30-17:00 uur   
Jongensmiddag (tot 15 jaar) dinsdag 15:30-17:00 uur 
Huiswerkbegeleiding (gr. 7&8) donderdag 15:30-16:30 uur 
Biljarten    dagelijks 13:00-17:00 uur 
Kun Tao     di en do 20:15-22:00 uur 
Bakske doen   donderdag 20:00-22:00 uur 
Wandel Work-out  donderdag 10:45-12:00 uur 
Koor “De Bonte kraatjes” woensdag 19:00-21:00 uur 
Koor “Evenietsanderz”  maandag  19:30-21:30 uur 
Yoga    woensdag 09:00-10:15 uur 
Yoga    woensdag 19:00-20:15 uur 
Anjoy dans 5 t/m 6 jaar  woensdag 13:15-14:15 uur 
        3 t/m 5 jaar  donderdag 15:45-16:30 uur 
        6 t/m 7 jaar  donderdag 16:30-17:30 uur   
        8 t/m 10 jaar  donderdag 17:30-18:30 uur 
        6 t/m 9 jaar jongens  vrijdag  17:30-18:30 uur  
Fotoclub     even weken  dinsdag 20:00-22:00 uur                           
Orka Ontmoet (lunch) woensdag 12:00-14:00 uur                     
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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.  
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Overspannen, burn-out of gewoon stress? Deel 2  
 

De burn-out fase is voorbehouden aan de echte doorzetters. Je 
hebt alle lichamelijke en psychische symptomen genegeerd. Het 
lichaam is geestelijk en lichamelijk uitgeput. De klachten zijn niet 
meer te negeren en gaan je leven steeds meer beheersen. 
Een burn-out is niet niks: het zorgt voor totale lichamelijke en 
geestelijke uitputting. Normale handelingen zoals een boek lezen, 
een boodschap doen of op visite gaan, lukken dan niet meer. Je 
gaat twijfelen aan je kwaliteiten. Niet alleen op het werk, maar ook 
in de privésfeer. Heeft iemand een burn-out, dan kan het maanden 
of zelfs jaren duren voordat hij of zij weer is hersteld. 
 
 
Symptoom 1: Geen energie en zin meer hebben: Een van de 
belangrijkste symptomen van een burn-out is geen energie of zin 
hebben iets te doen. Noch werken, noch activiteiten thuis lijken 
zinvol. Hierbij kun je denken aan: spelen met je kinderen, sporten 
met je vrienden e.d.  

 
Symptoom 2: Piekeren en slecht slapen: Ook continu piekeren en slecht slapen zijn symptomen van 
een burn-out. Je maalt de hele dag over je werk, de druk, collega’s die de kantjes eraf lopen en de targets die je 
wellicht niet gaat halen. Dat gemaal gaat dag en nacht door. Hierdoor kamp je met slaapgebrek, ga je je steeds 
vermoeider voelen, functioneer je slechter en ga je vervolgens nog meer piekeren. Het eindresultaat is dat je 
jezelf compleet uitput en dus een burn-out riskeert. 
 
Symptoom 3: Verminderde lichamelijke conditie: Naast chronische ver-
moeidheid, een van de meest voorkomende symptomen van een burn-out, is 
er doorgaans ook sprake van een lage lichamelijke weerstand. Hard werken en 
slecht of ongezond eten, vanwege de werkdruk gaat dat nogal eens hand in 
hand. Op den duur heeft dat z’n weerslag op je gesteldheid. Verkoudheidjes, 
grieperig zijn, hoofdpijn en maag- en darmklachten komen daarom regelmatig 
voor bij een burn-out. 
 
Symptoom 4: Overgevoelig en snel geïrriteerd: Steeds ingespannen 
met je werk bezig zijn, kan ervoor zorgen dat je overgevoelig wordt en sneller 
geïrriteerd bent. Na een lange dag op je werk wil je rust. Maar heb je een gezin? Dan zal dat vaak niet direct 
gaan. Je kinderen eisen je aandacht op. Zij willen spelen, zetten de tv of radio hard aan, slaan met deuren enzo-
voort. Dit kan je behoorlijk irriteren en tot gevolg hebben dat je regelmatig uit je slof schiet.  
 
Behandeling burn – out. Burn-out is gelukkig te behandelen. Een succesvolle burn-out behandeling (evt. door 
een professional) is gericht op het herkennen van en anders omgaan met de bronnen van stress. Het is zaak om 
snel je gedrag en je werkwijze structureel te veranderen. Bouw geregeld rustpauzes in, ga sporten, doe andere 
dingen naast je werk. Blaas sociale contacten nieuw leven in. Je moet weer leren om werk, verplichtingen en 
ontspanning in balans te brengen. Adem en ontspanningstherapie kunnen helpen om de spanningsklachten te 
verminderen en om je lichamelijk en geestelijk beter in balans te brengen.  
 
 
Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact met mij opnemen.  
 
Marja Boerefijn 
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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 

Fysio en Manuele Therapie Tongelre / Fitther  

Tongelresestraat 483 5641 AW Eindhoven Tel: 040-2814317  

fysiotongelre@online.nl www.fysiotherapietongelre.nl 

Etalagebenen vanaf 1 januari in basisverzekering 
 
Positief nieuws voor mensen met zogenoemde etalagebenen! Vanaf 1 januari 2017 wordt de beste zorg voor de-
ze patiëntengroep – 37 behandelingen bij een gespecialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut - vergoed uit de 
basisverzekering. Uit recente wetenschappelijke studies blijkt dat mensen met etalagebenen nog altijd te snel 
worden gedotterd of een bypass operatie ondergaan. Jaarlijks verwijden vaatchirurgen en radiologen de bloedva-
ten met een dotterbehandeling bij zo’n zesduizend patiënten. 
 
“Niet nodig”, zeggen fysiotherapeuten Janny Gudden en Monique Webb. Zij reageren daarmee op recent onder-
zoek van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. “De acute pijn, veroorzaakt door slagaderverkalking in de be-
nen, kan veiliger en net zo goed worden verholpen door intensieve looptherapie onder begeleiding van een ge-
specialiseerde ClaudicatioNet fysiotherapeut. Die aanpak scheelt de patiënt een operatie met risico’s en wordt 
vanaf 1 januari ook vergoed uit de basisverzekering.”  
 
Ruim 25.000 mensen in Nederland krijgen jaarlijks de diagnose claudicatio intermittens, in de volksmond ook 
wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen worden veroorzaakt door een vernauwing van de slagaders, waar-
door er te weinig zuurstof beschikbaar is voor de beenspieren. Dit geeft tijdens het lopen pijnklachten in één of 
beide benen. Die pijn is zo hevig dat mensen moeten stoppen met lopen. In rust neemt de zuurstofvoorziening 
weer toe en neemt de pijn af. Patiënten met etalagebenen moeten dus noodgedwongen pauzeren vanwege deze 
pijnklachten. Ze proberen dit vaak te verbergen door net te doen alsof ze een etalage bekijken; vandaar de 
naam etalagebenen.  
 
Bij looptherapie wordt niet alleen het pijnlijke been behandeld, maar deze behandeling heeft ook een positief 
effect op het andere been en de algehele conditie. “Mensen met etalagebenen moeten leren om ‘door de pijn 
heen te lopen’,” aldus Janny en Monique. “Dat is een hele stap, maar met de juiste begeleiding goed te doen. 
Niet alleen de fysieke inspanning kost energie; ook de noodzakelijke leefstijlverandering vraagt de nodige aan-
dacht. Stoppen met roken, een actieve leefstijl, gezonder eten en trouw medicatie innemen zijn vaste aspecten 
die ter sprake komen tijdens het behandeltraject.” 
 
ClaudicatioNet heeft de laatste jaren gebouwd aan een landelijk netwerk van 1800 fysiotherapeuten die getraind 
zijn in het begeleiden van mensen met etalagebenen. De dichtstbijzijnde therapeut bij u in de regio vindt u op de 
digitale Zorgzoeker van ClaudicatioNet: www.etalagebenen.nl/zorgzoeker. Patiënten met etalagebenen zijn on-
der andere van harte welkom bij Janny Gudden en Monique Webb. 

 

DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 
 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, 
en bieden ze weer te koop aan.  

Ook voor tweedehands kooien, voor advies en info, kunt u bij ons terecht. 

 
D.O.P.  

Krommenbeemd 28 
5641 JX Eindhoven 

Tel: 040-2814579, mob: 06-18211671 
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Buurvrouw en buurvrouw 
 
Mooi bedenken, creatief uitvinden & en technisch maken 
 
Ben jij nieuwsgierig en handig?  
Vind je het leuk om mooie creaties te ontwerpen? Dan is dit echt iets voor jou.  
Vanaf maart 2017 gaan we van start met een nieuwe cursus in wijkcentrum Het Oude Raadhuis. Speciaal voor 
meiden uit groep 6, 7 en 8 van de basisschool organiseren wij 6 avonden Techniek en Creativiteit.  
Ben je gek op constructies, batterijen en lampjes? En wil je wel eens experimenteren met zelf papier maken en 
druktechnieken? Dan is deze cursus iets voor jou! We combineren techniek met creativiteit en gezelligheid.  
Je gaat meteen aan de slag. 
 
Waar en hoe? 
- Op donderdagavonden van 18.30 tot 20.00 uur ben je van harte welkom. 
- De data zijn 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april en 13 april. 
- De kosten voor deze 6 avonden zijn  €45,00. 
- Dit is inclusief materiaal en iets te drinken. 
- Deze avonden staan onder begeleiding van Brigitte en Tineke, ervaren met het geven van creatieve en  techni-

sche workshops aan kinderen. 
- Er is plek voor 10 meisjes. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen? 
Stuur dan een e-mail naar tineke.koeneman@gmail.com 

Eindhovens gemengd koor Canamus zoekt leden! 

Bij Canamus is plaats voor zowel mannen als vrouwen die het leuk vinden om te zingen, ook als u nog 
nooit in een koor gezongen heeft. 
Alle soorten stemmen zijn welkom! Zowel sopranen, alten, tenoren en bassen. 
Wij zijn een koor met veel senioren, maar er is ook plaats voor jongeren. 
Doordat we gezelligheid hoog in het vaandel hebben staan, biedt Canamus een plezierige beleving van 
uw vrije tijd. 
Noten kunnen lezen is niet noodzakelijk, gaandeweg zult u het wel leren. 
Ons repertoir is zeer breed, wij zingen zowel klassiek als populair en alles wat daartussen zit. 
 
U bent van harte welkom op een van onze repetitie avonden. 
Wij repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur onder leiding van dirigent  
Cor van Lingen en pianist Rob Hertog. 
 
Locatie:      Voor meer info:  
Gemeenschapshuis de Ronde  onze website: www.dse.canamus.nl  
Tongelresestraat 146    J. Elsinga  tel. 040-2837981 
5613 DP Eindhoven 

 NOG FITTER BIJ TENNISCLUB NOGFIT 
 
Senioren Tennisclub NOGFIT heeft sinds 2014 de thuisbasis op de TU/e campus op all weather banen. 
Vanaf maart t/m september kunt U als 50-plusser naar hartenlust tennissen van 8:30 tot 12:00 uur op alle 
werkdagen, m.u.v. donderdag. 
 

Er wordt gehusseld, een flexibele competitie opgezet en 2 keer per seizoen een gezellig toernooi gespeeld. 
De contributie bedraagt € 50 voor het seizoen. U kunt zich aanmelden als nieuw lid. Hebt U er zin in? 
 

Neem contact met Riette Scheerhoorn, 06 46472924, pie-ja@hotmail.com 
Website: https://eindhoven.pvge.nl/clubs-eindhoven/tennisclub 



Rond ‘t Hofke          

 

Oplossing van vorige maand is: Oerwoud vindt  men in 
Europa nog in de  Karpaten en in Rusland 
  
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Thya Schutte 
 Maanvlinderlaan 8 
  

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 maart 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. 

K L A S S E N L E R A A R R A 

IJ A N T T L E A P R S T O E T 

L R R W R T E O V E E N B E I 

E I U B S O T U J O E P B B F 

K A Z M IJ N P S T G L E R S E 

N N O I I S I X I E D G U IJ E 

O O N U T R T D E M L S I S S 

R I D I F T N A E R E B D N T 

P T E T Z A E E A E E N E E G 

S U R B H O R N L N O T G E A 

R L N R E V E V D F E N O N N 

O O E A E N D M N G E S M B G 

O V M A G N E E T V E L D A E 

O E E K U O O D IJ O R R A A R 

S R N R N I R L E D O O U N T 

T D I R S U B L E N S N U S D 

E N O N I N R I C H T E N W T 

N O E O A V E R S T E R K E R 

V P G A J O V A T I E R I G T 

De overgebleven letters vormen een WOORD 

AANBLIJVEN 
BENEDEN 
BIJSTAAN 
BOTEREXPORT 
BRUIDEGOM 
DEBET 
DUINTOP 
EENBAANSWEG 
ELAND 
EREPRIJS 
ERNST 
FEESTGANGER 
FRISJES 
GERUST 
IJSBEER 
INRICHTEN 
JOODS 
KLASSENLERAAR 
MAGNEETVELD 
NAUWTE 
NAVOLGING 
ONDERNEMEN 
ONNET 
OORSPRONKELIJK 
OOSTEN 
OVATIE 
OVERHANDIGEN 
PENSIOENFONDS 
REVOLUTIONAIR 
ROOMSTEL 
RUNDVLEES 
SENAAT 
SLEUTELBEEN 
SNELBUS 
STOET 
STRIK 
TIERIG 
UITBRAAK 
VERBROEDEREN 
VERSTERKER 
VOORNOEMD 
VREEMD 
VROUW 
ZITTEND 
ZOEMTOON 

FEBRUARI PUZZEL 
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