43e jaargang

No: 1

Januari 2007

Colofon
Rond ‘t Hofke is een zelfstandig
wijkblad en wordt verspreid in de
wijk "Oud Tongelre".
Oplage 3200 exemplaren
Redactieadres:
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
Redactie:
Tonny van den Boomen
Jos Rovers
Riet Smulders
Francis Stalpers
Jan Swinkels
Ans Verheijen
Yvonne Henderson
Tekstverwerking/vormgeving/lay-out:
Helga Hoogakker
Cees Mous
Marie-José van der Cammen
Bezorging:
Jan Paulussen
Jan Swinkels
Advertenties:
Jan Paulussen
Drukkerij:
H. v. Laarhoven
Waldeck Pyrmontstraat 9
Tel: 251 91 71
Telefoonnummers:
Redactie:
(Jan Swinkels) - 281 61 86
Advertenties & Bezorging:
(Jan Paulussen) - 281 16 34
Lay-out:
(Helga Hoogakker) - 281 13 94
Rabobank nr. 17.82.25.983
t.n.v. Wijkblad Rond ‘t Hofke
Datum volgende uitgave:
± 20 februari 2007
Kopij inleveren:
Voor de volgende editie van ‘t wijkblad
kopij inleveren vóór:
1 februari 2007
Kopij moet altijd voorzien zijn van naam
en adres van de afzender, liefst per
e-mail, maar geschreven of getypt mag
ook, eventueel met foto’s of logo’s.
Inleveren bij ‘t redactieadres, ‘t Oude
Raadhuis, t.a.v. wijkblad Rond ‘t Hofke, ‘t
Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of bij een
van de redactieleden.
E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl

Beste lezers,
Als u dit leest is het nieuwe jaar al weer bijna een maand oud. U
kunt zich hoogstwaarschijnlijk nog heel goed herinneren hoe mooi
het kerstconcert van onze Tongelrese harmonie de Eendracht samen
met het Cantemus Dominokoor in de Martinuskerk was.
En wat te denken van de gezellige nieuwjaarsreceptie in het Oude
Raadhuis? Weet u dat nog?
De kerstbomen zijn door de gemeente opgehaald en alle kerstversiering is weer keurig opgeborgen en ligt klaar voor Kerstmis 2007.
En hoe zit het met uw goede voornemens? Is er al iets van terecht
gekomen of weet u nu al niet meer wat uw goede plannen waren
voor het nieuwe jaar?
Als u op zoek bent naar een goed voornemen hebben wij nog wel
een idee. Weet u dat er van elke vier mensen er één eenzaam is? Dat
betekent dat er in Oud Tongelre veel eenzame mensen wonen.
Dat is toch nauwelijks voor te stellen als je bedenkt dat er in Oud
Tongelre zoveel verenigingen zijn die zitten te springen om nieuwe
leden of vrijwilligers. En als je je niet aan wilt sluiten bij een vereniging zijn er zoveel mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten. Denk maar eens aan de jaarlijkse dahliashow, de speelgoedbeurs, de bevrijdingsmarkt, de zondagmiddaginloop en het koffieuurtje op de donderdagmorgen in het Oude Raadhuis, jeu-de-boulen
bij de dependance en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Eenzame mensen hebben blijkbaar iemand nodig die hen helpt de
eerste stap te zetten naar een vereniging of bijeenkomst. Een goed
voornemen voor u kan zijn: een eenzame uit uw omgeving te helpen
zo’n stap te zetten. Vindt u dat moeilijk, dan kunt u ook iemand,
waarvan u denkt dat die persoon zich eenzaam voelt, aanmelden bij
de verwelkomingsgroep van het Oude Raadhuis.
Als u er de oorzaak van bent dat we dit jaar in Oud Tongelre één
eenzaam persoon minder hebben, is 2007 al een stukje geslaagd.
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.

Hallo Tongelre,
Hier dus een verhaaltje van de fijnste buurman
van Tongelre, getrouwd met Machteld en trotse
vader van Simon (17) en Ben (14). Ondanks het
feit, dat wij een aantal jaren in de Achtse Barrier
en zes jaar in Almere hebben gewoond, durf ik
mezelf een Tongerse te noemen.
Ik ben Stan van Vegchel en geboren op ‘t Hofke
in het huishouden van Jo en Adriaan van Vegchel. Na de kleuterschool bij juffrouw Trees en
Zuster Mejelli ben ik naar de lagere school gegaan op de Hofstraat. Ik ben nog van de tijd van
de “Ketel”, de “Plek”, en van Schellekens. Toen
ik in de eerste klas zat, zaten we met vier broers
tegelijk op de lagere school. We gingen na
schooltijd voetballen in de Beukenlaan, naast het
kerkhof, of zwemmen in de IJzeren Man. Ik
mocht misdienaar zijn en ben vijf jaar lang welp
geweest bij de St. Frans scouting groep.
Na de lagere school ben ik naar een internaat
gegaan. Hoewel ik er na ongeveer twee weken
wel achter was, dat ik geen priester wilde worden, heb ik het klein seminarie toch afgemaakt.
Het bleek een uitstekende ondergrond voor een
verder leven. Zowel privé als ook zakelijk heb ik
veel plezier gehad van mijn opleiding. Niet alles
is natuurlijk even leuk geweest. Weggaan uit een
gezin met zeven kinderen, de jongste nog geen
jaar, is niet altijd makkelijk. Met hulp van in het
bijzonder mijn zus Ria, is dit allemaal redelijk
goed gegaan. Mijn internaattijd is voor een deel
te vergelijken met die van Beekman en Beekman. Hoewel de grappen en streken niet identiek
waren, komen ze toch aardig overeen en verwijs
ik iedereen bij deze naar het boek van Toon
Kortooms voor meer details.
Een ding is heel belangrijk gebleken en gebleven.
Al op de lagere school ben ik uitgenodigd om mee
te zingen in het koortje van Gerard Brouwer. Later
op het internaat heb ik veel gezongen in het vierstemmige koor met mannen- en jongensstemmen.
Later ook solo kerkmuziek en populaire muziek. De
liefde voor zang en koormuziek is me steeds blijven volgen. Toen ik terugkwam van mijn studie
buiten Tongelre ben ik gaan zingen bij het jongerenkoor in de Martinuskerk. Later in het jongerenkoor van de Judas Taddeuskerk in Woensel, waar
ik ook mijn Machteld heb leren kennen. Na de jongeren koortijd hebben we met een aantal Tongerse

mensen het kamerkoor Pavane opgericht. Pavane
heeft twaalf en een half jaar bestaan. Ook nu is
muziek nog steeds belangrijk in mijn leven. Ik zing
bij het Valkenswaards Kamerkoor (VKK) en doe
soms met projecten mee. Zo was er in 2005 (en
ook dit jaar, in november) de Nuenen Proms en
afgelopen jaar een Musical spektakel van Harmonie de Eendracht, waar Machteld en ik aan hebben
meegedaan. Het VKK bestaat dit jaar (april 2007)
25 jaar. Bij toeval ligt er een leuke link naar Tongelre. Het VKK zal op 13 mei 2007 een cadeau
aanbieden aan de gemeenschap Valkenswaard.
Zoals menigeen van u zal weten wordt er elk jaar
in juni een bedevaartstocht gemaakt van Valkenswaard naar Handel en terug. Hierbij passeert men
twee maal Tongelre. Tijdens deze bedevaart wordt
er een groot deel van de tijd liederen gezongen ter
ere van Maria. Deze liederen zijn al eeuwen oud en
zijn steeds door overlevering doorgegeven. Het
erfgoed wordt beheerd door de Broederschap van
de Handelse processie. Het VKK produceert op dit
moment een CD met dertien van de originele liederen van de bedevaart met de blazers die altijd
meelopen, de kerkklokken en het hoefgekletter
van de knollen. Tevens worden tien van de liederen door hedendaagse componisten bewerkt tot
een vierstemmige a capella setting voor kamerkoor. Het VKK zal deze CD in mei aan de gemeenschap Valkenswaard aanbieden. Iedereen kan de
CD vanaf mei bestellen (€ 10,-) via de website
www.valkenswaardskamerkoor.nl
Let dus in 2007 speciaal in het tweede weekend
van juni op de bedevaart naar Handel. Kijk ook
eens naar de website van de Nuenen Proms. Op
deze website krijg je een idee, wat er in 2007 te
verwachten is, maar ook hoe leuk het in 2005 was
www.nuenenproms.nl .
De wisselpen geef ik graag door aan Hans Gielissen met wie ik al een aantal muzikale belevenissen deel.
Stan van Vegchel
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SINT AMBROSIUS VAN MILAAN
In de Sint Martinuskerk staan een aantal heiligenbeelden waarvan velen de naam niet weten, laat
staan de geschiedenis kennen. In een paar artikeltjes
wil ik ze graag aan jullie voorstellen. Deze keer heb
ik gekozen voor Ambrosius van Milaan.

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige plekje in Tongelre zich bevindt?

Ambrosius…, wie was hij en wat deed de gilden besluiten hem als patroon te benoemen. Het antwoord
op het laatste moet ik schuldig blijven. We noemen
deze heilige Ambrosius van Milaan, omdat er vijf
heiligen zijn met deze naam, vandaar….
Ambrosius werd in 339 geboren in Trier, waar in die
tijd de keizer van het West-Romeinse Rijk zetelde.
Zijn vader vervulde daar de functie van pretoriaans
prefect voor de Gallische provincies. Hij stamde uit
een rijke Romeinse familie die zich had bekeerd tot
het christendom. De jonge Ambrosius studeerde in
Rome wetenschappen en redenaarskunst, en werd
door keizer Valentianus II omstreeks 370 als gouverneur van de Noord-Italiaanse provincies naar Milaan
gestuurd.
De legende gaat, dat toen Ambrosius nog in de wieg
lag, een zwerm bijen hun honing in de mond van de
baby lieten druppelen. Vandaar dat men zegt dat de
redevoeringen van hem zo zoet waren als honing. Hij
kon zo boeiend vertellen dat velen, waaronder ook
Augustinus, zich bekeerden tot het christendom. Op
7 december 374 werd hij tot priester gewijd en kort
daarna door het volk gekozen tot bisschop van Milaan. In de tijd ervoor wist hij te bemiddelen in een
interne kerkelijke ruzie die hierdoor opgelost werd.
Hij was toen nog niet gedoopt. Als bisschop introduceerde hij het begrip ‘mis’ voor de kerkdienst en
schreef er als eerste liturgische gezangen voor, de
Ambrosiaanse hymnen. Ambrosius overleed op 4
april 397 in Milaan.
Ambrosius wordt
meestal afgebeeld
in de kleding van
een bisschop, met
mijter, staf en boek
en met de attributen
geselroede en bijenkorf. De geselroede
is een verwijzing
naar de vrijmoedige
manier waarop hij
in striemende bewoordingen preekte.
Peter van Kuijen

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje of
een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling van het
object, samen met uw naam, adres en telefoonnummer
naar de redactie:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
’t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot die
beschikbaar is gesteld door het wijkblad.

Oplossing Wie Weet Waar december:
Het is de zijgevel van de voorste flat aan de linkerkant
wanneer je van ´t Hofke over de Wolvendijk naar Nuenen
rijdt. Helaas hebben wij deze keer geen juiste inzendingen
mogen ontvangen.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
De Molijn en andere tehuizen.
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke”
te ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor
belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als
volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail of postadres voldoende om de bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie.
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Heggen gelegd
Allereerst ieder nog een heel gezond, gelukkig, groeizaam en groen 2007. Nu het eind van januari nadert,
kun je al goed merken dat de dagen weer een beetje
gaan lengen. Dus dat gaat weer de goede kant op.
Eind december is er weer iets bijzonders volbracht
aan de Molendijk vlak bij de Collse watermolen.
Daar staan namelijk 80-jarige meidoornhagen, die in
verval dreigden te raken, door het aanvreten van paarden, maar vooral doordat er geen onderhoud gepleegd
werd. Maar mede door de inzet van onze Tongelrese
groenwachten heeft de gemeente Eindhoven geld uitgetrokken om deze oude hagen te laten leggen door
een heggenlegger, een vakmanschap dat bijna is uitgestorven.
Een heg werd vroeger, toen er nog geen prikkeldraad
was, geplant om het vee binnen de weide te houden.
De stammetjes werden ingekapt en neergebogen, zodat het een ondoordringbare afscheiding werd, met
heel veel ecologische voordelen.

In een heg bouwen vogels nesten en ze vinden er beschutting. Maar ook insecten, padden en kleine zoogdieren zoals egels, muizen of hermelijnen kunnen er
voedsel vinden en zich verstoppen.
Heggen zijn eigenlijk ecologische linten in het landschap. En dat kun je met prikkeldraad wel vergeten.
Als de heg uitgedund en gelegd is worden er kastanjehouten stokken tussen geslagen en worden er aan de
bovenzijde wilgentenen (takken) doorheen gevlochten. Nu zul je je afvragen als je daar gaat kijken,
groeit dat nog wel aan want het is zóver ingekapt.
Jazeker, je zult verbaasd staan hoeveel overlevingskracht er in de meidoorns zit. “Snoeien doet groeien”,
zegt men wel eens.
Als je gaat fietsen of wandelen, ga dan daar zeker
even kijken. Je zult dan ervaren dat dit stukje Tongelre weer warmte uitstraalt en er opgeruimd uitziet, en
dat is zeer belangrijk, want het is tenslotte onze eigen
woonomgeving en die moeten we koesteren.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek.

Het inkappen van de heg gebeurt met een sligmes.

Dan wordt de heg horizontaal gelegd.

Bij oude heggen vergemakkelijkt een kettingzaag het werk.

Even pauze.
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Tuintip van januari: Snoeiklussen
Door Jeroen Soontiëns
Het aanpakken van snoeiklussen in de tuin levert nog altijd vragen op bij tuinbezitters. Daarom hieronder een beknopt overzicht
voor het snoeien van bomen en struiken.

Zelfs dit groeit nog aan.

Bomen kunnen, in tegenstelling tot wat veel mensen denken,
een groot gedeelte van het jaar worden gesnoeid. Er kan worden gesnoeid wanneer de bomen kaal zijn maar ook wanneer ze
in het blad zitten. Alleen de periode dat de sapstroom op gang
komt en de bladeren uitlopen is ongeschikt om te snoeien. In
deze periode is de kans groot dat een boom ‘bloedt’ wanneer er
een tak wordt afgezaagd. Dit uittreden van de sapstroom is nadelig voor de gezondheid en een boom kan er zelfs aan dood
gaan. Het is wel het handigste om een boom te snoeien op het
moment dat hij kaal is. Je ziet dan goed hoe de takkenstructuur
in elkaar zit.
Bomen worden in principe gesnoeid van juni t/m februari en niet
van maart t/m mei. Dit geldt zowel voor bladverliezende als
groenblijvende bomen (bijvoorbeeld coniferen). Uitzondering op
deze regel zijn soorten waarbij de sapstroom al vroeg op gang
komt. De bekendste hiervan zijn esdoorn, berk, noot en haagbeuk. Deze bomen dient men te snoeien van juni t/m december.

Hierna worden er kastanjehouten stokken tussen
geslagen.

Struiken kunnen bijna het gehele jaar door worden gesnoeid.
Alleen bij echt grote struiken met dik hout moet dezelfde stelregel worden gehanteerd als bij bomen. Dit betekent niet snoeien
van maart t/m mei. Het is bij bloeiende struiken belangrijker om
rekening te houden met de bloeitijd om te voorkomen dat de
aanleg van de bloemknoppen voor de bloei worden weggesnoeid. Voorjaarsbloeiende struiken worden normaal gesproken
direct na de bloei gesnoeid. Voorbeelden hiervan zijn de forsythia, kornoelje, viburnum en ribes. Zomerbloeiende struiken worden bij voorkeur in het vroege voorjaar gesnoeid. Dit zijn bijvoorbeeld de pluimhortensia, rozen, hibiscus en vlinderstruik.
Snoei een struik in ieder geval niet in de periode voor de bloei.
Daarna wordt de rand afgevlochten met wilgentenen.

Er zijn ook soorten die u beter helemaal niet kunt snoeien waaronder de japanse esdoorn, toverhazelaar en de boerenhortensia.
Deze laatste maakt in het najaar al bloemknoppen aan voor de
volgende zomer, terwijl de bloemen nog niet helemaal zijn uitgebloeid. U kunt deze hortensia wel uitdunnen door de oudste takken zo kort mogelijk weg te knippen. Zo wordt de struik verjongd.
Goed en gemakkelijk snoeien doet u met het juiste gereedschap.
Dit betekent een stevige snoeischaar voor de kleine takken, een
boomschaar voor takken tot 3 à 4 cm en voor dikke takken gebruikt u een boomzaag. Op hoogte snoeien kunt u met een
boomschaar of –zaag op een uitschuifbare steel.

Tot slot worden de paaltjes op gelijke hoogte afgezaagd
en klaar is de heg!

Bij vriesweer met matige tot strenge vorst kan er beter niet worden gesnoeid. De snoeiwond blijft dan te lang open wat tot een
infectie kan leiden. Dek een verse snoeiwond niet af met wondbalsem of een ander middel maar laat hem op natuurlijke wijze
opdrogen.
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
Geopend: ma, di, wo, do, vr,
9.30-11.30 uur
www.parochietongelre.dse.nl
parochietongelre@freeler.nl
De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

meer voldoening en het versterkt ons koor. Loop eens
binnen in de kerk op donderdagavond als we om 20.00
uur aan het repeteren zijn. Of neem contact op met Marga
Cleijne, onze voorzitter (( 291 35 50). Tot ziens, en
vooral veel luisterplezier.
Cantorgroep
Een goede viering, daar hoort ook zang bij! Helaas zijn er
nog steeds vieringen zonder koor. Gelukkig zijn er enkele
mensen die een cantorgroep hebben opgericht. Zij zingen
ons voor, zodat wij makkelijker mee kunnen zingen.
Maar niet iedere cantor is beschikbaar wanneer dat nodig
is. Daarom nodigen wij iedereen uit die graag zingt en wel
eens mee wil zingen tijdens vieringen. Repetities worden
in onderling overleg afgesproken.
Interesse? Neem contact op met het parochiecentrum, tel.
2811324 of mail naar parochietongelre@kpn-officedsl.nl

Op 21 januari wordt in de Antoniuskerk een oecumenische viering gehouden. Aanvang 9.30 uur. Zie apart artikel.
Woensdag 21 februari is het Aswoensdag. Er zijn die
dag drie vieringen: om 9.00 uur ’s morgens in de Jozef en
Mariakerk, om 19.00 uur ’s avonds in de Antoniuskerk en
in de Martinuskerk.
Oecumenische viering 21 januari Antoniuskerk
In het kader van de Week voor de Eenheid der Christenen
(18 t/m 25 januari) wordt op zondag 21 januari om 9.30
uur in de Antoniuskerk aan de Fazantlaan een oecumenische viering gehouden. Het thema van deze viering is
“Zelfs doven laat hij spreken“ (Marcus 7:37). Voorgangers
zijn: ds. Ellen v. Sluijs en pastor Theo v.d. Elzen.
Medewerking aan deze dienst wordt verleend door de
cantorij van de Ontmoetingskerk. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
Namens de oecumenische werkgroep Tongelre-Stratum
roep ik protestant en katholiek op naar deze viering te
komen. Als u hierbij nog nooit aanwezig bent geweest,
zeggen we: ”kom eens”, want van degenen die deze viering al ooit eerder hebben meegemaakt, horen we dat het
fijn is zo samen te zijn.

Thema-avonden
Er wordt dit voorjaar nog één thema-avond gehouden
over de geloofspraktijk van Moslims en Christenen.
Op maandag 26 februari om 19.30 uur in de Paterskerk:
wat is de plaats van Mohammed en Jezus binnen de Islam en het Christendom? Er zijn ook bij dit onderwerp
twee sprekers:
• Drs. Hassan Yar, directeur van Ihsan, Islamitisch instituut voor maatschappelijke activering
• Ds. Johan Beks, predikant van de Protestantse gemeente in Eindhoven
Tarieven kerkelijke dienstverlening
Onderstaande tarieven gelden met ingang van 1 januari
2007 en zijn goedgekeurd door de bestuursvergadering
van de parochie Tongelre op 15 november 2006.
Stipendia: € 8,De overige onderstaande bedragen zijn voor mensen die
niet deelnemen aan de Kerkbijdrage!
Huwelijksviering

met / zonder koor

€ 325

Van harte welkom !!

Jubileumviering

met / zonder koor

€ 245

Pastor Theo v.d. Elzen

Uitvaartdienst

met / zonder koor
met/zonder avondwake

€ 400

Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10.00 uur. De data zijn:
7-2, 7-3, 4-4, 2-5, 6-6, 4-7, 5-9, 3-10, 7-11 en 5-12.
Cantemus Domino vraagt koorleden
Cantemus Domino zingt: met overgave, mooi, afwisselend, met zangers van alle leeftijden, mannen en vrouwen, in de Antoniuskerk. Om de 14 dagen op zondag in
de mis of woord- en communiedienst om half 10. Missen
van Mozart, Haydn, Schubert en vele motetten en liederen. Kom eens luisteren of beter zing mee. Dat geeft nog

De bedragen van deze drie diensten zijn volgens de richtlijnen van het bisdom en dekenaat.
Crematiedienst

verzorgd door pastor,
inclusief reiskosten

€ 200

Avondwake

zonder uitvaartdienst

€ 100

Doop
Eerste Communie
Vormsel
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€ 72
(kerkbijdrage)

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2006
Datum trekking: 13 november 2006
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2006. De Nationale
Zonnebloemloterij 2006 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie
L. 0. 690100861009.06 d.d.13 februari 2006

Onder voorbehoud van typefouten
Prijswinnaars worden verzocht het winnende lot, desgewenst aangetekend, te zenden aan Nationale Vereniging de Zonnebloem,
t.a.v. de loterij, Postbus 2100, 4800 CC Breda met vermelding van de NAW- gegevens en het giro of banknummer waarop de
geldprijs gestort moet worden.

Gezelligheid alom tijdens de jaarlijkse versiering van de hal van de flat Mortierlaan

De prachtige beelden voor de kerststal zijn gemaakt door dhr. J. Hooft van Huijsduijnen en door hem geschonken
aan alle bewoners van de flat. Namens de bewoners en het kerstversieringscomité, Paula Bekkers Mortierlaan 81.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Kunst of Kitsch?

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Gezien de geweldige belangstelling bij vorige gelegenheden zijn we er weer met “Kunst of Kitsch?” op
zondag 11 februari. We hebben opnieuw onze taxateur bereid gevonden uw antiek, kunstvoorwerpen en
curiosa te beoordelen en te taxeren. Elke "inbrenger"
mag maximaal twee objecten aanbieden.
Inbrengen tot 15.00 uur.

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen; 1x per 2 weken.

Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames; met
koffie en een gezellig praatje.

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum.
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 13.30 –
16.30 uur. Gezelligheid troef.

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

Vol = Vol !!!!
U zult begrijpen dat noch
de taxateur noch de organisatie enige aansprakelijkheid kan aanvaarden
voor beschadiging of het
verloren raken van goederen.
LET OP:
Locatie: Dependance van 't Oude Raadhuis,
't Hofke 128. (Blauwe gebouw naast witte school).
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.
Toegang voor kijkers € 1.25
Voor inbrengers
€ 2.50

Kienen
Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en
……. buurten.

Vanaf 21 februari is er weer elke maand gezellig kienen in 't Oude Raadhuis van 20.00 tot 22.30 uur.
Voor € 5,00 kunt u al de hele avond meespelen.
Wij zorgen weer voor leuke prijsjes.
De zaal is open om 19.45 uur.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

Volgende kienavonden:
21/2 - 21/3 - 18/4 - 16/5– 20/6
Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van
20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 0,80

Bent u op zoek naar ruimte voor
vergadering, cursus, hobby, expositie?

Elke vrijdag - Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

Wellicht hebben wij een geschikte ruimte voor u.

Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.

Neem voor meer informatie contact op met
de congiërge van ‘t Oude Raadhuis
‘t Hofke 15
Telefoon 040-281 17 37

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 13

IN DE STEIGERS ( DEEL
Afgelopen november was het weer zover, een nieuwe
poging om het wereldrecord dominostenen vallen te
breken. Je kent het wel: zet in een grote hal een slordige 4,4 miljoen dominostenen op een rij en laat ze
omvallen met de televisiecamera in de aanslag. Ook
de voortgang rondom de Philipsboerderij in 2006 was
te vergelijken met dit dominospel.
Met name de financiering bleek in de praktijk een
hele klus en leek op een recordpoging. Zowel voor de
aankoop van het pand als voor de verbouwing is een
flink geldbedrag nodig, totaal zo'n 1,6 miljoen euro.
Daarvoor zijn verschillende sponsoren en subsidiegevers benaderd. Steevast was het antwoord dat men het
een mooi plan vond, dat ze best een bijdrage wilden
leveren maar alleen als anderen ook meededen. En zo
kon het gebeuren dat we toezeggingen kregen, maar
we niet wisten of de dominosteentjes ook de goede
kant op zouden vallen.
Gelukkig voor ons is in 2006 een nieuw college aangetreden dat vanaf het begin vertrouwen had in onze
aanpak. Zij steunde onze plannen zodat de dominostenen rechtop bleven staan. Onze partner Meare was
daarbij een steun in de rug. Onze plannen zijn flink
doorgezaagd door ambtenaren én subsidiegevers
waardoor de financiële onderbouwing steeds verder
verbeterde en het doel dichterbij kwam.
Bij een recordpoging dominostenen vallen zie je dat
veel stenen parallel opgesteld worden, zodat ze gelijktijdig omvallen (als alles goed gaat). Zo ook bij

4)

ons. We wisten
niet of het financieel ging lukken
maar de vrijwilligers zetten in 2006, samen met de
basisscholen, een heel programma op poten. Een
voorproefje voor straks, zullen we maar zeggen. Onze
oproep voor een sociale horecaondernemer leverde
veel goede reacties op; het werd alsnog een hele klus
om een keuze te maken. Uiteindelijk is er een tweekoppige bedrijfsleiding benoemd en een nieuwe
stichting opgericht, met een eigen bestuur en doelstelling: Gasterij in 't Ven. De gasterij gaat de exploitatie
van het horecagedeelte in de Philipsboerderij runnen
en werkt daarbij samen met de vrijwilligers en de medewerkers van Meare.
En zo kon het gebeuren dat we de afspraken met de
gemeente Eindhoven al gemaakt hadden, vóór de
overdracht en de financiering met de bank rond waren terwijl we nog steeds niet zeker waren of het ook
allemaal zou gaan lukken met de financiering. Zoals
bij alle recordpogingen bleef het tot het einde toe
spannend, maar het is gelukt. Op 9 december jl. is
stichting Groendomein Wasven eigenaar geworden
van de Philipsboerderij en zijn de huurovereenkomsten met de Gasterij en Meare ondertekend. De recordpoging dominostenen vallen is in het voordeel
van Tongelre uitgevallen. En nu maar hopen dat er
geen mus roet in het eten gooit…
Het Wasventje

DE LAMMETJES ZIJN ER WEER
Bij Cor en Josina Adriaans zijn en worden weer vele lammetjes geboren.
In februari en maart stellen zij U in de gelegenheid om de lammetjes en de
schapen te komen bekijken.
Iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur bent U van harte welkom om de lammetjes te bewonderen.
De kinderen mogen de lammetjes vasthouden en knuffelen.
De schaapsherder zal U graag
tekst en uitleg geven over het
wel en wee van de dieren.
In de herberg kunt u daarna genieten van een warm of koud
drankje en ook de soep zal klaar staan.
De toegang is gratis.
Tot ziens op de Doolstraat 7
Tel. 2813474
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Ook dit jaar weer 4 dagen carnaval in onze
residentie ‘Zaal Hofzicht’ Hofzicht 85b
Tongelre Eindhoven
Zaterdag 17 februari

Openingsbal met een spetterend optreden van een zéér bekende artiest.
Aanvang 20.30 uur
Entree 7,50 euro (organisatie Café Oké)

Zondag 18 februari

Kindercarnaval (kaartverkoop vanaf 13:00 uur op=op)
Aanvang 13.30 uur
Entree Gratis

Zondag 18 februari

Reepersbal
Aanvang 20.30 uur

Entree Gratis

Carnavalsontbijt
Aanvang 11.11 uur

Entree 5,00 euro (organisatie Café Oké)

Maandag 19 februari

Volhoudersbal met optreden van “salsaband “Caribbean night”
Aanvang 20.30 uur
Entree 7,50 euro (organisatie Café Oké)
Dinsdag 20 februari

Seniorenbal
Aanvang 13.30 uur

Entree Gratis

Bal van de lege portemonee met blaaskapellencompetitie
Aanvang 20.30 uur
Entree Gratis, Bier 1 euro!! (organisatie Café Oké)
Alle dagen muzikaal ondersteund door DJ Eric

Geachte Buurtbewoners,
De St.Nicolaas tijd is weer
achter de rug. Ook het afgelopen jaar hebben de Sint en
zijn Pieten weer een rondgang gemaakt in "Karpendonk", "Koudenhoven" en "Oud Tongelre."
Dit jaar mochten wij van geluk spreken dat de dagen waarop wij
rondgegaan zijn, de weergoden ons gunstig gezind waren.
Daardoor konden wij weer eens ouderwets met het paard rondgaan,
terwijl de weersberichten voor die zaterdagen regen en veel wind
gaven.
Wist U dat het afgelopen jaar ruim 1750 kinderen een snoepzak
mochten ontvangen? Maar dit alles is weer voorbij.
Eenieder bedankt voor de belangstelling en medewerking, ik hoop
dat wij in de toekomst op U allen mogen blijven rekenen.
Verder wens ik U allen een voorspoedig en vooral een gezond 2007
toe.
Namens het bestuur,
H.v.Dijk, Voorzitter.
Wijkblad
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ZELFVERDEDIGING VOOR
VROUWEN
Zelfverdediging voor vrouwen is
effectief en eenvoudig te leren bij
Budosporten Elhatri in Eindhoven.
De speciale cursus onder begeleiding van een gediplomeerd lerares
op vrijdagavond (bij voldoende
deelname ook op vrijdagochtend)
start op 19 januari 2007.
Informatie of aanmelden?
Kijk op: www.elhatri.nl of bel:
040-2440485 b.g.g. 06-53367472

TE KOOP
GEVRAAGD
Boek Tongelre oh Tongelre.
Telefoon: 06-22996018

GEZONDHEIDSCENTRUM TONGELRE IN EEN NIEUW JASJE
In het Gezondheidscentrum Tongelre aan de Ceramlaan –onderdeel van SGE, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven- is de afgelopen maanden
hard gewerkt aan een verbouwing. In februari hopen zij deze verbouwing af te ronden.

een mooi uitzicht hebben op het natuurgebied het Wasven.

Het centrum- waarin gevestigd 5 huisartspraktijkenbiedt zorg aan 7.000 patiënten. Naast de huisartsen,
assistentes en de sociaal verpleegkundige vinden ook de
verloskundige, diëtiste, het consultatiebureau, maatschappelijk werk, een psycholoog, Novadic, fysiotherapeuten en de stichting Zuidzorg hun onderkomen in het
verbouwde Gezondheidscentrum. Door goede werkafspraken, onderling overleg en gerichte scholing probeert
het team de zorg op een zo hoog mogelijk niveau te
houden; geïntegreerd en afgestemd op de hulpvraag.

Wachtruimte (binnen)

Gezondheidscentrum (voor/zijaanzicht)

Het gebouw is 17 jaar oud en een interne verbouwing
was zeker geen overbodige luxe. De entree, de wachtruimte en de balies waren flink gedateerd. Maar hier is
nu verandering in gekomen.
Het gebouw is omgetoverd tot een multifunctioneel centrum wat rust uitstraalt. Via de aangepaste entree lopen
de patiënten bij binnenkomst recht op de balie, een
waar paradepaardje van het Gezondheidscentrum, want
hier is ruim aandacht geschonken aan ruimte en privacy
voor de patiënten.

Uitzicht op het Wasven vanuit de wachtruimte

Tijdens de verbouwing was er veel ongemak voor de
patiënten en voor iedereen die in het gebouw werkt. Ook
aan de omwonenden is deze verbouwing niet ongemerkt
voorbijgegaan. Werkzaamheden als slopen en frezen
werden bij voorkeur in de weekenden uitgevoerd maar
geluidsoverlast kon niet altijd worden voorkomen. Er
werd veel geschoven met werkruimtes, personeel moest
verschillende malen van werkplek veranderen en de
wachtruimte zag er niet direct uitnodigend uit.

Balie

De ruimtes voor artsen en overige zorgverleners zijn
zodanig aangepast dat de norm ARBO-proef hierop zeker
van toepassing is. De wachtruimte is verplaatst naar de
“ronde erker” zodat in deze prettige ruimte wachtenden

Maar al die ellende is nu verleden tijd. Centrummanager
de heer Scheel spreekt zijn bewondering uit. “Geen onvertogen woord, geen gemopper; de zorgaanbieders die
in dit gezondheidscentrum werken en óók de patiënten
hebben steeds begrip gehad voor de situatie tijdens de
verbouwingsperiode”.
In een of meerdere edities van Rond ’t Hofke gaan wij
dit jaar inhoudelijk wat dieper in op de diverse zorgaanbieders.
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Deze maand heeft de redactie een bezoek gebracht aan FW AUTOMATISERING van Frank
van Wijk. Dit bedrijf is gevestigd in de Monarchstraat.
Wie is Frank van Wijk?
Frank van Wijk, geboren in Tilburg, kwam 5 jaar
geleden samen met zijn vriendin naar Eindhoven
en vestigde zich in de Monarchstraat. Van origine
is hij elektromonteur maar hij heeft zich opgewerkt
in de ICT-branche.
Frank heeft altijd bijzonder veel interesse gehad in
computers en systemen. Van deze uit de hand gelopen hobby heeft hij uiteindelijk zijn beroep kunnen maken.

voldoet? Al die apparatuur kan ik, prijstechnisch
gelijk aan winkelprijzen en met een prima service,
leveren. Ik koop mijn producten in via officiële Nederlandse distributiekanalen met originele fabrieksgarantie. Ik heb geen winkel, geen showroom en
dus ook geen voorraad, het gevolg is dat de apparatuur die ik mijn klanten lever altijd up to date
is.”
U haalt de PC bij de klanten op, repareert u
ook aan huis?
“Ik haal de PC bij de klanten op als het probleem
wat meer tijd vraagt. Soms kunnen problemen
heel lastig zijn, ik bijt me er dan in vast omdat ik
pas tevreden ben als ik het opgelost heb. Ik werk
er dan thuis aan, breng alles op orde, installeer
wat nodig is enz. Na reparatie breng ik de PC terug
en sluit het apparaat weer aan.
Minder tijdrovende karweitjes doe ik bij de klant
aan huis. Het probleem daarbij is dat het vaak
moeilijk in te schatten is hoeveel tijd iets vergt. Of
ik uw apparaat ophaal of aan huis repareer, ik doe
alles tegen een redelijke prijs en met het principe:
No cure no pay! Als de klant na afloop tevreden is
dan heb ik mijn doel bereikt.”

Hoelang doet u dit werk al?
“Ik heb inmiddels 20 jaar ervaring in deze branche
en ben 7 jaar geleden in Tilburg met mijn bedrijf
gestart. Ik heb dan ook veel zakelijke en particuliere klanten in die regio. Vijf jaar geleden ben ik
naar Eindhoven verhuisd en sindsdien voer ik mijn
bedrijf hier in Tongelre vanuit de Monarchstraat.
Het is een eenmansbedrijf, het gevolg is dat ik altijd persoonlijk contact heb met al mijn klanten,
zelf met hen overleg en zelf de werkzaamheden
uitvoer en adviezen verstrek. Ik voel me daar erg
prettig bij en zou niet anders willen.”
Met welke vragen of problemen kan ik bij FW
Automatisering aankloppen?
“Ik doe in principe alles wat met computers, internet, netwerken, software, printers, randapparatuur, digitale camera’s, lcd-tv’s, afstandsbedieningen enz. te maken heeft. Ik los problemen op,
zorg voor het onderhoud en geef een passend advies bij eventuele aanschaf.”
U geeft advies maar kunt u de apparatuur,
software e.d. ook leveren?
“Ja, want ik verkoop deze apparaten ook! Daarbij
zal ik klanten nooit op kosten jagen. Waarom een
duur apparaat met veel mogelijkheden aanschaffen
terwijl een eenvoudiger goedkoper apparaat ook

Als ik uw hulp nodig heb, word ik dan snel
geholpen?
“U wordt zo snel mogelijk geholpen. U begrijpt dat
ik soms wel prioriteiten moet stellen. Als een bedrijf of zaak problemen heeft met apparatuur dan
gaat dat vóór een vastgelopen PC voor privégebruik. Maar bij deze laatste kom ik ook zo snel
mogelijk. Ik werk bij voorkeur overdag maar ga
ook ’s avonds nog wel naar klanten.
Mensen, die moeilijkheden hebben met hun PC
helpen is een leuke bezigheid. Ik doe het met veel
plezier. Laatst heb ik de PC club van het Oude
Raadhuis nog vooruit geholpen!”
Wat is de uitdaging in uw vak?
“De ICT wereld is een interessante wereld, altijd in
beweging, steeds veranderend en uitnodigend om
je erin te verdiepen! En natuurlijk is mijn grootste
drive: tevreden klanten.”
Tenslotte
We bedanken Frank van Wijk en zijn partner voor
het gesprek en de gastvrije ontvangst. Het was
boeiend om eens een kijkje te nemen achter de
schermen van FW Automatiseringsbedrijf en te
spreken met de ondernemer Frank van Wijk.
Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer weten over FW Automatisering surf dan eens naar
www.fwautomatisering.nl . U kunt Frank van Wijk
bereiken onder telefoonnummer: 040- 282 13 90
of per e-mail info@fwautomatisering.nl.
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Babysithoek

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of
06-153 17 910. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61. Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Marike Lammers (1991), Piersonhof 2.
Telefoon: 281 76 30.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Myrthe van Poppel (1990), Mortierlaan 14.
Telefoon: 207 03 80. Ik zou graag willen oppassen. Bel voor
een kennismakingsgesprek.

predikant

Zondag

21 jan.

Oecumenische dienst
in de R.K. kerk in de
10.00 uur Fazantlaan.
De Ontmoetingskerk is
dan gesloten.

Zondag

28 jan.

10.00 uur Hr. H.C. Wijnberger

Zondag

4 feb.

10.00 uur Ds. H. Veltkamp

Zondag

11 feb.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

18 feb.

10.00 uur

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

Anne de Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon: 251 67 75
Ervaren babysitter. Bel voor kennismakingsgesprek.

tijd

Maandag 25 feb.

TEVENS

Ds. E. van Sluis
Heilig Avondmaal

10.00 uur Ds. Van Pijkeren

IS ER IEDERE ZONDAG OM

17.00

UUR

EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

OPEN DAG OP HET LORENTZ CASIMIR LYCEUM
Op zaterdag 27 januari is er voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en hun ouders een Open
Dag. Deze Open Dag wordt gehouden van 10.00 – 15.00 uur in het Lorentz Casimir Lyceum, Celebeslaan
10 te Eindhoven (tel. 040-2909420). Het Lorentz Casimir Lyceum is een school voor HAVO, Atheneum en
Gymnasium.
Op deze dag wordt o.a. informatie gegeven over de begeleiding in de brugklas, de Jenastroom waarvoor
gekozen kan worden, de zelfstandigheidsuren en de vakken die gegeven worden. Iedereen mag rondkijken
in het gebouw en praten met leerlingen en leraren. Ook alle clubs voor buitenschoolse activiteiten presenteren zich op die dag.
Het Lorentz Casimir Lyceum biedt:
*
Een gezellige sfeer waarin leerlingen zich veilig voelen;
*
Onderwijs op niveau en prima begeleiding;
*
Uitdagend onderwijs voor leerlingen die wat extra’s willen;
*
Latijn in de brugklas van het Gymnasium;
*
Scienceprojecten waarbij de leerlingen echte onderzoekers zijn;
*
Indien nodig extra hulp door o.a. counselors en R.T. docenten;
*
Een Jenastroom waar leerlingen goed leren samenwerken en in projecten hun creativiteit kwijt kunnen;
*
Al in de brugklas zelfstandigheidsuren waarin leerlingen zelf mogen bepalen aan welk vak ze werken
en waar ze gaan zitten;
*
International Baccalaureate English voor leerlingen van 5 en 6 VWO;
*
Veel activiteiten op artistiek en sportief gebied.
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Recept van de maand januari door de Karpendonkse Hoeve: Bisque de Homard *Pierre*
Ingrediënten voor 6-8 personen:
50 gram ui
50 gram wortel
50 gram prei
50 gram knolselderij
30 gram tomatenpuree
3 eetlepels cognac
1 ½ liter visbouillon
1 soepkreeft van ± 500 gram
0,2 dl olijfolie
peper en zout
klein teentje knoflook
1 takje verse thijm
2 takjes verse dille
2 takjes dragon
¼ sinaasappel

Snijd de soepkreeft in de lengte door, verwijder het
merg (bewaren), hak de scharen open en verdeel de
kreeft in kleine stukjes.
Voeg de stukjes kreeft bij de groenten en laat het geheel 2 minuten koken.
Maak de cognac warm en flambeer de kreeft met de
cognac. Voeg de tomatenpuree toe en laat deze 1 minuut meefruiten. Daarna de visbouillon toevoegen en
het geheel aan de kook brengen en afschuimen.
Voeg de kruiden en de sinaasappel erbij en laat de
bisque 1 uur trekken.
Passeer na de kooktijd de kreeftensoep door een fijne
zeef en voeg de merg en room toe.
Opnieuw voorzichtig aan de kook brengen en afsmaken.
Presentatie
De Bisque de Homard *Pierre* nogmaals door een
fijne zeef passeren. Voor het serveren eventueel wat
cognac toevoegen en stukjes kreeftenvlees. Verdeel
de soep over voorverwarmde diepe borden.

Bereiding
Maak de groenten schoon en snijd ze fijn. Doe de
olijfolie in een pan en voeg de groenten toe. Laat dit
zachtjes 2 à 3 minuten aanfruiten.
Reacties kunt u sturen naar: info@karpendonksehoeve.nl.
Tip van de maand: Weet u niet (meer) of een ei gekookt of rauw is dan hebben we hier de oplossing: neem het ei tussen duim en wijsvinger en laat het ronddraaien op de tafel of aanrecht. Een rauw ei draait bijna niet rond, daarentegen
een gekookt ei draait als een tol. U kunt ook een kruisje op een ei zetten dat u gekookt heeft.

Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kunnen profiteren.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs.

ACTIE “TIJDSCHAKELAAR”
In de wijken Muschberg en Geestenberg werd de actie "Tijdschakelaar" in de maanden oktober en november gerealiseerd.

In de wijken Doornakkers, Lakerlopen en 't Hofke
werd steeksproefsgewijs in een gedeelte van deze
wijken het project gedraaid.

Bij 10% van de woningen werd een brief bezorgd
wanneer bleek dat de bewoner(s) (vermoedelijk) niet
thuis was. Dat kwam onder andere door het ontbreken
van verlichting op tijdstippen dat het al donker was of
het alleen laten branden van een miniem lichtje. In
enkele gevallen hadden de bewoners het eventuele
inbrekers wel erg makkelijk gemaakt door het openlaten van bovenramen boven platte daken van bergingen en het laten staan van kliko’s voor deze bergingen.

Ook hier werd bij
ongeveer 10% van
de bekeken woningen een brief
achtergelaten.
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Raymond Vermeer, buurtbrigadier
Geestenberg/ Muschberg/ Urkhoven

ALFRED VAN KEMPEN DIT JAAR UITGEKOZEN TOT
“MENNEKE VAN HET JAAR” 2007 BIJ
CARNAVALSVERENIGING DE TONGELREEPERS
Jaarlijks wordt door Carnavalsvereniging de Tongelreepers
overgegaan tot de benoeming van
het Menneke van het Jaar. Hiermee wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van
betrokkene. Dit jaar is de eer aan Alfred van Kempen, de stimulerende kracht achter de oprichting van
Groendomein Wasven, het prestigieuze project van de
Tongelrese gemeenschap, dat door de aankoop van
de Philipsboerderij het komend jaar gerealiseerd zal
worden.
Alfred is in 1963 in Lent bij Nijmegen geboren, een
dorp dat veel overeenkomsten vertoont met Tongelre,
dat het dorpse gevoel met gemeenschapszin combineert en daarbij de voordelen heeft van de grote stad.
Tijdens zijn studie aan de TU kwam hij aan de Urkhovenseweg terecht. Nadat hij zijn vrouw Yvonne
had leren kennen - “hoe dat vertel ik niet…” – kocht
hij de voormalige schoen- en zadelmakerij van Mangelmans aan ‘t Hofke. Ze zochten een groot huis met
karakter in een sfeervolle wijk. Hier werden ook hun
drie kinderen geboren.
Door een keuze te maken voor een oude kern, wisten
ze bijna zeker dat ze in een wijk met sfeer terecht
zouden komen. De rest was een kwestie van inburgeren. Doordat Alfred al eerder vrijwilligerswerk had
gedaan en er reeds een informeel buurtcomité aanwezig was hadden ze elkaar zo gevonden.

In juni 2003 werd bekend dat de gemeente de Philipsboerderij openbaar wilde gaan verkopen. Deze boerderij is het kloppend hart van het hele gebied, dat bestaat uit het Beukenlaantje, de bolakker en de boerderij met het kasteelbos. Dit wilden ze voorkomen,
maar hoe? De boerderij kon een prachtige functie
voor heel Tongelre gaan vervullen. De actiegroep
ging brainstormen hoe ze dit kon aanpakken. Het resultaat was een plan “Samen Groeien” waarbij de
boerderij naast de koffiebranderij-bakkerij-gasterij de
uitvalsbasis zou gaan vormen voor cultuur- en natuureducatie in het omliggende natuurgebied. Samenwerking met verschillende scholen en bedrijven in Eindhoven zou daarbij hoog in het vaandel staan. Nadat ze
de boerderij toegezegd hadden gekregen is “De Beuk
Erin” opgeheven en stichting “Groendomein Wasven” opgericht.
Dat Alfred tot “Menneke van het Jaar” is gekozen
ziet hij als een opsteker voor de hele club van vrijwilligers alsmede een enorme waardering voor het werk
van de hele Beuk Erin en het Groendomein. Hij hoopt
dat het meer mensen zal inspireren om dergelijke activiteiten te ontplooien, er samen de schouders onder
te zetten en iets voor elkaar te krijgen.
De benoeming van het “Menneke van het Jaar” zal
plaatsvinden op zondag 28 januari 2007 om 15.00
uur in residentie “Zaal Hofzicht”, Hofstraat 85b te
Eindhoven. De zaal is reeds om 13.00 uur geopend.
U bent van harte welkom.

Op een gegeven moment kwam vanuit de gemeente
het initiatief om stadsdeelkantoren op te richten. Tongelre was
de eerste wijk met een stadsdeelkantoor. Een van de doelstellingen was het realiseren van een
project samen met de wijk. Het
beukenlaantje dat in deplorabele
toestand verkeerde sprak het
meest tot de verbeelding. Welke
Tongelrenaar heeft er geen beukennootjes geraapt of er zijn eerste meisje gekust? Buurtcomité ’t
Hofke Noord pakte dit op en Actiegroep “De Beuk Erin” werd
opgericht. Dank zij deze actiegroep kon door middel van samenwerking met diverse partijen
het beukenlaantje worden gered.
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DE NATUUR IN HET ECKARTSE BOS WORDT ’N HANDJE GEHOLPEN
Begin december kreeg ik een telefoontje van Bas
van de Wiel. Bas werkt bij “Staro”, bos en natuurbeheer. Hij ging in ’t Eckartse bos “blessen”, als ik
interesse had was ik welkom. Samen met zijn opdrachtgever ir. A. Rots van Bosgroep Zuid Nederland zou hij me dan het een en ander over de bosbouw vertellen.

Nou, dat was niet tegen dovemans oren gezegd.
Toch eerst maar even opzoeken wat blessen is. In
de Dikke van Dale staat: “Door het uithakken van
een stuk bast bomen merken die verkocht of geveld zullen worden”.
Met die wetenschap en voorzien van laarzen, we
zaten midden in een regenperiode, ging ik naar ’t
Eckartse bos. Daar aangekomen had Bas net een
werkbespreking met de heer Rots.
Rondkijkend zag ik nergens een boom met uitgehakte bast, wel met rode verf gemarkeerde bomen. “Uithakken van bast is erg belastend voor je
arm”, vertelt Bas en hij laat me een blesmes zien.
“Het blessen gebeurt tegenwoordig met eigentijds
materiaal, een spuitbus”.

die gevaar opleveren, dat zijn dode bomen, bomen
met veel dood hout in de kroon en bomen die gemakkelijk omwaaien. Populieren behoren tot die
laatste groep en moeten daarom vaak het veld ruimen.
Dode bomen die in een laan staan worden, als het
verantwoord is, niet geveld maar opgesnoeid, dit
om het laanverband te behouden. In de zomer
zorgen de buren wel voor een groen bladerendak”,
vertelt de heer Rots.

Maar er zijn, denk ik, meer criteria waarom een
boom wel of niet geveld wordt?
“Ja, dat klopt. Op dit moment vindt er in dit bos
een inhaalslag plaats. Talloze bomen worden geveld om de natuur een extra kans te geven.
Dit natuurgebied dat ’t Eckartse bos of de Bogten
genoemd wordt en in de topografische atlas als
“De lage heide” te boek staat, is een erg afwisselend bos dankzij de vele boomsoorten. Het heeft
daardoor bovengemiddelde natuurwaarde en belangrijke recreatieve waarde. Ons doel is die waarden te bevorderen.
Wij willen hier een mooi stukje natuur waar het
goed toeven is. Door die bril kijken wij bij de beslissing of een boom wel of niet geveld wordt.
Daar komt nog bij dat wij streven naar een bos
waarin inheemse soorten een steeds grotere rol
gaan spelen.

Maar welke bomen moeten er nu weg en welke
mogen blijven staan?
“De veiligheid is ook in een bos erg belangrijk.
Daarom worden om te beginnen die bomen geveld

Hoe gaan wij te werk? Een boom komt tot volle
wasdom, krijgt een mooie kroon en een dikke
stam als hij de ruimte krijgt om uit te groeien. Het
is jammer als een mooie boom die ruimte niet
krijgt en door andere soms snelgroeiende bomen
in zijn groei wordt belemmerd. Wij grijpen dan in,
de bomen die in de weg staan worden geveld. De
Amerikaanse eik is b.v. een boom die daarom
vaak het loodje moet leggen. De populieren langs
de weilanden worden ook geveld zodat een geleidelijke overgangszone van bos naar weiland wordt
gecreëerd.
Dit
noemt
men
een
zoommantelvegetatie.
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Door het dunnen van bomen komt er meer ruimte
voor andere vegetatie. Zo ontstaat er nog meer
variatie in het gebied en dat maakt dit bos tot een
nog interessanter natuurgebied en dat net buiten
de stad”, vertelt de heer Rots.

Het bleswerk is bijna klaar, hoe nu verder?
“De gemarkeerde bomen moeten nu nog geveld
worden. Dat doet de houthandelaar aan wie ze
verkocht zijn. Het dode hout blijft in het bos achter, dat is goed voor de flora en fauna van het
bos.”
Na een uurtje luisterend en plassen ontwijkend
door de bossen gelopen te hebben - mijn laarzen
deden goed dienst- neem ik afscheid en bedank de
heer Rots en Bas voor de interessante en leerzame wandeling. Als ik komende zomer door dit bos
wandel zal ik het met andere ogen bekijken omdat
ik weet met hoeveel zorg deze twee bevlogen natuurmensen in dit bos te werk zijn gegaan.

Even later wijst Bas me een boom aan die aan de
rand van een perceel staat. “Dit is een mooie gezonde eik”, vertelt hij, “als we hem nu de ruimte
geven kan hij uitgroeien tot een monumentaal
exemplaar, wie weet wordt hij dan in de toekomst
een oriëntatie punt voor wandelaars. Andere bomen moeten dan plaats maken, dat zijn keuzes die
je moet maken, maar daar heb ik geen moeite
mee want het komt deze eik en het bos ten goede.
Waar ik wel moeite mee heb is dat een stukje verderop de stam van een prachtige gezonde eik
moedwillig zo is toegetakeld dat we hem nu moeten vellen, ja dat vind ik erg!”

WIE WEET WIE DIT ZIJN ?
Van Gerrit Manders ontvingen we de onderstaande foto van het misdienaarselftal van Pastoor van Amstel.
Wie herkent er iemand van? Graag doorgeven aan het redactie-adres van Rond 't Hofke, 't Hofke 15,
5641 AH Eindhoven of via e-mail rondhethofke@planet.nl
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STADSHOBBYCENTRUM EINDHOVEN, DE SLEUTEL TOT ONTSPANNING!!
Het Stadshobbycentrum Eindhoven bestaat dit jaar
15 jaar en is er voor alle 50-plussers uit Eindhoven en
omgeving die om wat voor reden ook niet meer deelnemen aan het arbeidsproces.
Het is er voor vrouwen en mannen die van hun vroegere werk hun hobby willen maken, of die misschien
al jarenlang thuis plezier hebben van hun hobby maar
dit eens samen met anderen willen gaan doen.
Het is er ook voor mensen die al een hobby hebben,
evengoed als voor mensen die een nieuwe hobby willen ontdekken. Kortom, er is volop ruimte voor iedereen die gewoon méér wil maken van zijn of haar liefhebberij.
Wat kun je er allemaal doen?
Houtbewerking, metaalbewerking, tekenen en schilderen, pergomano, boekbinden, papierdecoratie, computer-technisch, kalligraferen, naaldvakken, boetseren, tiffany, Glas-fusen, kartonnage en houtsnijwerk.
Bij alle hobby’s is deskundige begeleiding aanwezig !!

slissen of u wenst deel te nemen (voor een rondleiding kunt u zich tijdens de openingsuren melden in
het kantoor).
De openingstijden zijn op maandag van 13.00 – 16.00
uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 –
12.00 uur en van 12.30 – 16.00 uur.
De gezelligheid !!
We hebben een mooie ontmoetingsruimte waar u gezellig een kopje koffie of thee kunt gebruiken en waar
u de andere hobbyisten kunt ontmoeten.
Tijdens de middagpauze is er gelegenheid tot het nuttigen van de lunch.
Waar is het Stadshobbycentrum?
Het Stadshobbycentrum is gevestigd op het adres:
Paul Krügerlaan 55, 5642 GH Eindhoven (Tongelre)
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Tel: 040-2817376

Wat mag je er allemaal doen?
Iedereen die ingeschreven staat en de deelnemersbijdrage van € 27,50 (per jaar) heeft betaald mag aan
alle activiteiten deelnemen.
Uiteraard moeten de deelnemers zich houden aan de
huisregels die bij de inschrijving worden uitgereikt.
Het Stadshobbycentrum Eindhoven wordt geheel
gerund door vrijwilligers.
Elke dag staat de deur open voor iedereen die nader
kennis met ons wil maken. U krijgt een volledige
rondleiding door alle ruimtes. U kunt daarna zelf beWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 29

Foto’s: Karel Pesch
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APPELTEELT
DADER
DROPJE
EENDER
ELAND
EMOTIE
ENTER
ERONDER
ERWTENSOEP
GENEIGD

STENCIL
TEEVEE
TONEELPOP
TWINKELEN
VLIEG
WEGROTTEN
WEGWERPEN
WEIDEVOGEL
WELVAART

GEWAS
GLORIE
KAARTEN
KATJESDROP
KLEURLOOS
LETTER
OPLEGGER
PETJE
RAZEND
ROMAN

Oplossing van vorige maand is:
Zoals de ouden zongen piepen de jongen

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)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 2007 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
L. van den Dungen van Lith
‘t Hofke 100b
De prijs is beschikbaar gesteld door:

=

Financieel DienstenCentrum Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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