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De spelende mens
Een baby weet al zonder dat het hem geleerd is, hoe hij kan
spelen. Met zijn vingertjes en zijn teentjes vermaakt hij zich
opperbest. Opgroeiende kinderen zijn het liefst de hele dag
met spel bezig.
De kinderen van de scholen uit onze wijk vullen al jaren
trouw de jeugdpagina. Op deze bladzijde staan afwisselend
tekeningen, verhaaltjes, gedichtjes en puzzeltjes. Het is fijn
dat de leerkrachten de stukjes van de kinderen verzamelen
en bij de redactie van het wijkblad komen inleveren.
Om eens iets terug te doen voor deze ijverige tekenaars en
schrijvers, werd er voor hen een voorstelling in de blokhut
van de Doornakkers georganiseerd. Het optreden van het
Kratertheater was een groot succes. De jongens en meisjes
en hun vaders en moeders hebben veel gelachen bij deze
vrolijke voorstelling. Kijken naar spelende mensen is ook erg
leuk.
Volwassenen zoeken naast hun dagelijkse werkzaamheden
de ontspanning in allerlei vormen van spel. De ene mens
heeft graag actie in zijn spel, de andere mens zit liever rustig
aan tafel met een puzzel.
Het wijkblad speelt graag op de laatste behoefte in. Iedere
maand staat er in het wijkblad een puzzel. In het verleden
leverden de kruiswoordpuzzels weinig inzendingen op.
De woordzoekers zijn een succesformule. De oplossingen
worden vaak op originele of zelfgemaakte kaarten geschreven. De winnaars reageren steevast enthousiast bij het in
ontvangst nemen van hun prijsje. Ze kijken alweer uit naar
de volgende puzzel. Het wijkblad stelt ze niet teleur: De laatste pagina blijft gereserveerd voor een puzzel.
De mens raakt tenslotte nooit uitgespeeld.
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Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
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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 Tongelrenaren,
Toen ik las dat Marlo de wisselpen kreeg, begon ik al
een bang voorgevoel te krijgen, want net als zij zing ik
ook bij De Toonkunst. "Ze zal die wisselpen toch niet
aan mij geven?", zei ik tegen mijn man Anton. "Ach, dan
schrijf je toch gewoon een stukje", zei hij, "da's toch
leuk". En daar kwam Marlo aan, bij de volgende repetitie: "Ik wil jou even iets vragen". "Ik weet het al", zei ik.
Zomaar de wisselpen krijgen, dat is het beste bewijs dat
ik voor een echte Tongelrenaar wordt aangezien! Toch
ben ik dat niet: tot mijn 20ste woonde ik in Breda. Ik vertrok naar Eindhoven voor mijn eerste baan aan een
basisschool in Son, Breda en Eindhoven, dat is toch allebei Brabant, zoveel verschil zal er niet zijn, dacht ik.
Maar jawel: het begon al op de eerste dag, toen ik van
mijn collega's hoorde dat ik toch wel om half 9 moest
"aanlopen" met mijn klas om op tijd bij de gymzaal te
zijn en wat een nieuwe "boks" was, wist ik ook niet! Andersom had ik het in mijn klasje over "kwakbollen", een
heel gewoon woord, dacht ik, tot diezelfde collega's brulden van het lachen toen bleek dat ik daar kikkervisjes
mee bedoelde. Toch zijn ook "aanfietsen" en "aanrijden"
handige woorden, ik gebruik ze nu regelmatig.
Na een paar jaar Woensel gingen mijn man Anton en ik
in een van de toen net gebouwde huizen aan de Merckthoef wonen. Daar ontdekten we dat de grote stad Eindhoven ook heel dorps kan zijn. Meteen al bij de eerste
boodschappen die ik ging doen bij Korting op de hoek
van de Hofstraat: "Hé, je woont zeker aan de Merckthoef?" (Ja, een nieuw gezicht, hè). De melkboer, Jan
van de Voort, kwam nog aan de deur met paard en wagen, hij leverde ook paardenmest voor ons nieuwe tuintje. Van mijn achterbuurvrouw Trees leerde ik dat Tongelre vroeger met kranten dichtgeplakt was en mijn
buurvrouw zou nooit ergens anders dan in Tongelre willen wonen. Iets speciaals dus, dat Tongelre.
Nu, na 25 jaar, ben ik het daar nog steeds helemaal
mee eens. Maar vooral speciaal is natuurlijk ons pleintje,
de Merckthoef. Het leuke was in het begin, dat er vooral
veel mensen van onze leeftijd woonden, in dezelfde levensfase. Allemaal net een huis gekocht en dan komen
de kinderen. Binnen een paar jaar wemelde het van het
kleine grut, en zogauw het eerste lentezonnetje ging
schijnen, was buitenspelen op het plein het enige wat
belangrijk was. Dat was niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Samen plannetjes maken en spelletjes verzinnen,
opkomen voor jezelf, omgaan met groot en klein, ze
leerden het allemaal daar, die kinderen van ons. Mijn
buurvrouw Emmy en ik kregen om de beurt een kind
( nee, niet afgesproken) en dat was reuze handig: we
hadden een weekschema voor het naar school brengen
van de kinderen en ook het halen en brengen naar allerlei clubjes regelden we op die manier. Oppas 's avonds
ging via de babyfoon en als we eens allebei niet thuis
waren, dan kwam Emmy's vader of moeder wel bij de
babyfoon zitten en paste op alle zes de kinderen!

Al gauw gingen we eens op een mooie zomeravond met
het hele plein barbecuen en daaruit ontstond het jaarlijkse Pleinfeest, na een paar jaar compleet met eigen
pleintent. Er werden play-back-shows opgevoerd, waarvoor iedereen, jong en oud, al weken van te voren druk
aan het oefenen was. Hoogtepunt was volgens mij de
show met de 10 Nana Moscouri's, maar ook het Zwanenmeer, elegant gedanst door enkele heren van het plein,
mocht er zijn. Jaja, dat waren tijden! Vorig jaar vierden
we ter ere van het 25-jarig bestaan van de Merckthoef
het Zilveren Pleinfeest. Nog steeds heerst er op ons
plein een gezellige sfeer, er zijn mensen weggegaan en
weer anderen gekomen (degenen die er vanaf het begin
wonen, worden tegenwoordig aangeduid als "die-hards")
en nog steeds worden er nieuwe baby's geboren en spelen er kinderen in het eerste lentezonnetje.
Dat we intussen 25 jaar verder zijn, zie ik wel aan de 2
bomen achter in onze tuin. Toen we hier net woonden en
onze tuin nog een onkruidveldje was, kochten we 2 conifeertjes bij Soontiëns. "Die kunnen wel 11 meter hoog
worden,hoor", zeiden ze. Och, dat zien we dan wel weer,
dachten wij. Nu zijn ze echt zo hoog en zitten wij 's zomers heerlijk in hun schaduw. Ook aan onze kinderen
zie ik het, die zijn intussen alledrie groter dan ikzelf en
uitgevlogen naar alle windstreken. Ze wonen op kamers
en dat betekent voor ons dat we een soort verhuisbedrijfje zijn geworden. Er wordt steeds doorgeschoven
naar een ander huis, een andere kamer, een andere
stad. Spullen gaan het huis uit als er een grote kamer is
gevonden en komen weer terug als er weer naar een
kleinere kamer wordt verhuisd, want: dichter bij het
centrum, leukere huisgenoten, gezelligere stad. Ach, het
went. Gelukkig zien we ze nog regelmatig in het weekend.
Zelf zit ik weer volop in de kleine kinderen, want na een
tijdje invallen kon ik aan de slag op de school van onze
kinderen: voorheen 't Hofke, nu basisschool De Boog. Ik
heb het daar heel erg naar mijn zin: gezellige collega's,
goede sfeer, ouders die enthousiast meehelpen om van
alles en nog wat op touw te zetten, maar het leukste is
natuurlijk het werk met de kinderen, die iedere ochtend
weer vrolijk en levenslustig de klas binnenkomen. Daar
is na 25 jaar nog niets aan veranderd, kinderen blijven
kinderen.
Ik geef de wisselpen graag door aan Elise Colen-Claas:
zij was eerst onze oppas, daarna onze pianojuf en nu
heb ik haar jongste alweer in mijn klas.
Ingrid Koenraads
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Bent u tijdens uw wandeling wel eens fazanten tegen
gekomen? De meest opvallende zijn de mannetjes,
met die mooie kleuren aan hun kop.
Een fazant komt van oorsprong hier niet vandaan. De
Romeinen hebben ze in vroeger tijden hier naar toe
gebracht. Nee niet rechtstreeks hier naar Tongelre.
Ze zijn eigenlijk afkomstig uit Azië en overgebracht
naar Griekenland en zo via Rome veroverden deze
fraaie hoenders Europa.
Fazanten hebben zich prima aangepast. Ze wonen
het liefst in gebieden met bos, rietvelden en struikgewas en dat bij akkers en landbouwgronden. Daar
scharrelen ze hun kostje bij elkaar. De haan is mooi
met een grote rode vlek rond het oog en veel blinkend blauw en groen aan de kop; de rest is goudbruin met spikkels en strepen op een lange staart. De
hen is minder fraai. Bruin-beige met spikkels, een
echte camouflagekleur. Een haan wil het liefst meerdere hennen, eigenlijk net zo als bij kippen (en Anton Heijboer). De zandhaan, zo wordt hij ook wel in
ons Tongelre genoemd, kan ook kraaien. Hij roept
iets van: kok-kok en dat gevolgd met wat geroffel
met zijn vleugels.

Wie van onze lezers
weet waar dit bezienswaardige plekje in
Tongelre zich bevindt?
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan
een kaartje of een email 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 april:
Het is het torentje van ‘t Oude Raadhuis. Het juiste antwoord kwam deze keer van M.J. Heisen-Bleeker, Kluizenaarstraat 10.
Hoewel wij u berichtten dat de oplossing van maart door
niemand was geraden, bleek toch dat een juiste oplossing
was binnengekomen en wel van dhr. Van der Heijden,
Poeijersstraat 35.

‘s Nachts slapen fazanten in een boom. Ze scharrelen
net als kippen van alles bij elkaar, spinnetjes, zaden,
fris groen, maar ook zaaizaad. Soms zijn ze nuttig
hoor, het zijn goede bestrijders van de coloradokever.
Fazanten zijn hoenders, loopvogels, maar ze kunnen
ontzettend goed vliegen. Maar bij onraad proberen
ze er toch sluipend tussenuit te knijpen. De hen legt
ongeveer 13 tot 15 eieren verscholen onder een takkenhaag of dicht struikgewas, in ieder geval goed
verstopt voor de vijand, zoals bijvoorbeeld egels en
vossen. Na 21 dagen broeden, zal de hen goed voor
haar kuikens moeten zorgen. Vaak is het zo, dat nog
niet de helft volwassen wordt.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

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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IN MEMORIAM
Misli Rasimova
1951 – 2007
Maatschappelijk werkster
Een schok ging door ons heen toen wij maandagochtend 26 maart hoorden dat onze collega Misli was heen gegaan. Na een jaar van ernstig ziek zijn was ze sinds februari weer rustig aan het opbouwen om langzaam aan
weer cliënten te kunnen ontvangen. Wij waren blij dat ze na lange tijd onze gelederen weer kwam versterken. In
Tongelre, waar ze in het Gezondheidscentrum Tongelre 18 jaar haar werkplek had, kende menigeen haar. Als
Misli spreekuur had, kon je dat zien aan de vele wachtenden. Ook tijdens haar ziek zijn wilde menigeen op haar
wachten. Samenwerkingspartners vroegen regelmatig wanneer zij weer terug kwam. Het heeft niet zo mogen zijn;
zaterdag 24 maart is zij overleden.
Wij herinneren ons Misli als een harde werkster, die er stond voor haar cliënten en voor haar team op haar eigen
unieke wijze. Wij zullen je missen, je verhalen over de groenten die er zo goed bijstonden, je dochter en je kleinzoon, waar je zo dol op was, je reizen en je adviezen over je Turkse landgenoten, kortom in onze gedachten zul je
zijn en blijven onze lieve, hartelijke, betrokken collega. Misli dat je mag rusten in vrede.
Maatschappelijk werk team Stratum/Tongelre, Welzijn Eindhoven

Nieuws vanuit het Stadsdeelteam
Parkeervak hoek Tongelresestraat/’t Hofke vervalt
Bij de bouw van appartementen naast de Rabobank op de hoek Tongelresestraat/ ’t Hofke is aan de achterzijde een parkeerplaats gemaakt voor bewoners van het appartementengebouw en werknemers van
de Rabobank. De inrit naar dit parkeerterrein is soms slecht bereikbaar vanwege parkerende bezoekers
voor de bank of pinautomaat. Daarom wordt, op verzoek van de gebruikers van de parkeerplaats, het
kleine parkeervak dat links van de inrit ligt, opgeheven.
Aanleg drempels in Kaartmakersring
Enkele weken geleden is er in de Kaartmakersring een handtekeningenactie gehouden voor de aanleg
van een aantal drempels. Deze lijst is door zeer veel bewoners ondertekend. Om de verkeersveiligheid in
de Kaartmakersring te verbeteren wordt binnenkort gestart met de aanleg van een aantal drempels. De
drempels worden verspreid in de straat aangelegd en wel zo dat het verkeer bewust de snelheid moet
verlagen.
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Tuintip voor mei: Koningin onder de bloemen
Door Jeroen Soontiëns
In deze tijd van het jaar maakt de roos haar belofte als koningin
onder de bloemen waar. Er zijn maar weinig planten die zulke
fraaie en geurende bloemen evenaren. De roos is daarom een van
de meest gewaardeerde tuinplanten. Door de variatie in soorten
bestaat er voor elke tuin wel een passende rozenstruik.
Vroeger lag de nadruk op zo groot mogelijke en zoveel mogelijk
bloemen. Tegenwoordig is de gezondheid van de roos net zo belangrijk. Dit houdt in dat de soorten ook geselecteerd worden op
gezond blad dat ongevoelig is voor bladziektes en lang aan de
plant blijft zitten. U hoeft dan als tuinbezitter minder snel in te
grijpen met bestrijdingsmiddelen. Enkele sterke en goed bloeiende
soorten vindt u hieronder.

OPEN ATELIER EXPOSITIE
Op zondag 3 juni van 11.00 tot 16.00 uur
kunt u het atelier van Mia Koeneman bezoeken. Het adres van het atelier is:
Generaal Bothastraat 7 (Tongelre).
Ik werk voornamelijk met aquarelverf.
Deze schildertechniek verbaast me steeds
door de veelheid van mogelijkheden. Ik
kan er licht, luchtig en spontaan mee werken of kleurrijk, mysterieus of in vele lagen. Deze keer laat ik werk zien dat uit
gaat van architectuur en landschap.
Structuur en beweging zijn kenmerkend in
mijn werk.
Van oktober tot april geef ik in mijn atelier
aquarelcursussen en drie keer per jaar
organiseer ik schildervakanties op Terschelling, Kreta en in Andalusië.
Wil je hier meer over weten of ben je
nieuwsgierig geworden naar mijn werk:
kijk dan op www.mkatelier.nl of kom naar
mijn atelier op 3 juni. Je bent van harte
welkom.

Rosa ´Bonica´ een laag groeiende roos met fraai blad. De bloem
is licht roze en half gevuld. Draagt tot ver in de winter
nog rozenbottels.
Rosa ´The Fairy´ een bossige plant met roze bloemen in trosjes.
Bekend om zijn zeer lange bloei.
Rosa ‘Swany’ bodembedekkende trosroos met zuiverwitte bloemen.
Rosa ´Schneewitchen´ een klassieker, maar daardoor zeker niet
saai. Opvallend is de luchtige groeiwijze van de bloemen,
waardoor deze roos ideaal te combineren is in een vaste
plantenborder.
Rosa ´Compassion´ klimroos met grote perzikroze bloemen en
een heerlijke geur
Rosa ‘That’s Jazz’ klimroos met grote donkerrode en geurende
bloemen.
Rosa ‘Westerland’ klimroos met roze-koperkleurige bloemen, licht
geurend. Kan ook als heesterroos worden gebruikt.
Dit zijn maar enkele voorbeelden van de eindeloze lijst met rozen,
waaronder veel goed toepasbare soorten. Momenteel zijn de lage
en bodembedekkende soorten populair omdat ze weinig onderhoud vragen en goed als groep kunnen worden aangeplant.
Rozen zijn uitgesproken zonminnende planten. Dit is wel de belangrijkste voorwaarde voor een bloeiende rozenstruik. De groeiplaats moet minimaal een halve dag
zon
krijgen.
De
grond kan ter plaatse worden verbeterd met rozengrond en/of kleigranulaat.
Daarnaast
gebruikt u bij het
planten rozenmest
voor een optimale
groei.
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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

Zondag 27 mei is het Pinksteren. Alle diensten (op de gewone tijden) zijn eucharistievieringen. In de Antoniuskerk
zingt Cantemus Domino, in de Martinuskerk zingt het Martinuskoor.

ten. Jezus haalde zijn vrienden bij elkaar om het laatste
avondmaal te delen. Hij had een gevoel dat iemand hem
had verraden en hij ieder moment gehaald kon worden.
En hij had gelijk: een van zijn vrienden had hem verraden.
Toen hij wist dat hij aan het kruis moest, schreeuwde hij
heel hard tegen God: ,,Vader waarom, waarom kan het
niet op een andere manier, waarom moet het zo?”
Maar God wou het zo en Jezus wou God niet teleurstellen.
En dus werd hij wel opgehangen.
Er was ook een mevrouw die door Jezus was genezen. Zij
was gek. Toen zij bij het graf ging kijken was het graf leeg.
Ze dacht dat ze hem mee hadden genomen maar toen ze
huilde zag ze hem ze ging het iedereen vertellen. Maar
niemand geloofde haar omdat ze eerst gek was. Maar
toen ze zelf gingen kijken zag iedereen het, ze had gelijk.
En toen geloofde iedereen dat hij nog leefde en bij iedereen in het hart voortleefde. Jezus hield ook heel erg van
kinderen.
Pinksteren
Op 27 en 28 mei is het Pinksteren. Wat vieren we dan
eigenlijk?

Zaterdag 2 juni wordt om 17.00 uur in de Antoniuskerk de
vormselviering gehouden.
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: 6-6, 4-7, 5-9, 3-10, 7-11 en 5-12.
The miracle maker
Dinsdag in de Goede Week werd de film “the Miracle maker” getoond voor jonge parochianen. Hieronder een
tweetal verslagjes:
Door Juliette Hernandez, 8 jaar, ze doet dit jaar de eerste
communie.
"De Miracle maker vond ik een leuke film. Het was goed
gespeeld door kleipoppetjes dacht ik en het was ook een
beetje een tekenfilm. Het ging over Jesus, Hij heeft veel
mensen beter gemaakt, ook het meisje Mara want die
was bijna dood en die heeft hij weer beter gemaakt en dat
was goed gelukt. Koning Herodes wilde Jesus dood hebben en heeft Hem met spijkers aan een kruis gehangen.
Veel mensen vonden dat niet leuk. Toen Jesus begraven
was werd hij opeens weer levend en toen ging hij daarna
weer dood. Einde."
Door Iris Beekmans, een van onze vormelingen:
Het ging over Jezus en Jezus had ook magische handen
als er iemand heel ziek was en hij legde zijn hand op het
voorhoofd dan waren ze weer genezen. Tamar was een
meisje dat heel geïnteresseerd was in Jezus zijn verhalen.
op een moment was ze heel ziek en Jezus geneesde haar
weer ze was
dood en daarna
weer
levend.
Maar de koning
wou dat zijn jagers Jezus haalden en naar
hem toe brach-

Jezus had, voordat hij naar de hemel ging, zijn leerlingen
verteld dat er nog iets bijzonders zou gebeuren. Op een
dag waren ze bij elkaar in Jeruzalem, toen ze het opeens
voelden waaien. Zomaar in huis? Ook kregen ze het gevoel dat er vuur was boven hun hoofden, en tegelijk ook
het gevoel dat ze bergen konden verzetten. Dit was wat
Jezus hen verteld had, dit was waarop ze gewacht hadden! Ze gingen naar buiten en begonnen vol vuur over
Jezus te praten. Alle mensen konden hen verstaan, ook
de mensen die een andere taal spraken. Veel mensen die
de blijde boodschap over Jezus hoorden, wilden bij de
groep van Jezus horen en lieten zich dopen.
Met Pinksteren zijn er drie eucharistievieringen:
Zaterdag 27 mei om 19.00 uur in de Jozef en Mariakerk
Zondag 28 mei om 9.30 uur in de Antoniuskerk
Zondag 28 mei om 11.00 uur in de Martinuskerk
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Eerste communie in de Antoniuskerk
De eerste communie wordt hier gevierd op zondag 10 juni
om 11.00 uur. Oefenen hiervoor doen we op maandag 4
juni om 16.00 uur in de kerk.
Vormsel
De vormelingen die meegaan op
kamp op 8 en 9 juni, komen maandag 21 mei om 19.00 uur bij elkaar
in het parochiecentrum. We gaan
ons dan voorbereiden op het
kamp. De ouders die als begeleiding meegaan, zijn dan ook uitgenodigd.
Op vrijdag 1 juni gaan we met de vormelingen oefenen:
van 15.30-16.30 uur in de Antoniuskerk. De vormselviering is op zaterdag 2 juni om 17 uur in de Antoniuskerk.
Tijdens deze viering wordt de eerste editie van “Morvels”,
de vormselkrant uitgereikt!
Afwezig
Vanaf 1 mei tot volgend werkjaar is pastor Kaya van Heiningen afwezig wegens bijzonder verlof. Via Theo v/d Elzen kun je contact met het pastoresteam opnemen.
Frans Verhoeven - 40 jaar priester
Op zondag 20 mei viert Frans Verhoeven zijn 40-jarig
priesterjubileum. In 1967 begon hij aan zijn priesterambt
juist in een periode waarin collega’s vroegen om ontheffing van de celibaatsverplichting en waarin ook de secularisatie langzaam op gang kwam: volle kerken die leeg liepen. Ook de geloofspraktijk die niet meer zo vanzelfsprekend was, gesprekken over eigen geweten en eigen verantwoordelijkheid en de geestelijkheid die aan gezag inboette. Frans stond en staat in een kerk die veel meer
getypeerd kan worden als ‘Gods volk onderweg’, een levende geloofsgemeenschap in een dynamische samenleving met inderdaad een eigen verantwoordelijkheid bij alle
leden, om die geloofsgemeenschap mee levend te houden
en inhoud te geven. Frans is daarin een priester die luistert, stimuleert, enthousiasmeert, de discussie niet schuwt
en telkens op zoek is bij en met mensen naar waarheid,
echtheid en geloof. Hij doet dat als parochiepriester, als
theoloog en als deken van Eindhoven. Hij bezit de ‘gave
van het woord’ waardoor zijn preken vaak uitdagend en
prikkelend zijn.
In Tongelre werd Frans na het overlijden van pastor Bressers en het ontbreken van een eigen priester
‘administrator van de parochie’. Na enkele jaren kreeg dat
uitdrukkelijker vorm in de taken die hij op zich nam, zoals
lid van het parochiebestuur, lid van de parochievergadering, lid en teamleider van het pastoresteam en voorganger in de diensten. Binnen het team kunnen we ons eigenlijk niet meer voorstellen hoe het is om zonder hem te werken. Hoewel het natuurlijk voor de parochie goed zou zijn
wanneer er weer een eigen priester benoemd zou worden,
zetten we voorlopig toch nog in op een goede en prettige
samenwerking met onze collega Frans Verhoeven.
Frans, van harte gefeliciteerd met jouw jubileum, alle
goeds voor de toekomst en vooralsnog rekenen we op
jouw bereidheid in Tongelre aan de slag te blijven.
Namens het pastoresteam,
Paul Peters, pastor

Agenda mei en juni
Datum Tijd

Activiteit

21 mei 19.0020.30 uur
22 mei 15.3017.00 uur
24 mei 10.0012.00 uur
24 mei 20.0022.00 uur
1 juni
15.3016.30 uur
2 juni
17.0018.00 uur
4 juni
16.00 uur

Bijeenkomst vormelingen kamp
in parochiecentrum
Terugkomuur communicanten
Martinus in parochiecentrum
Leerhuis “Ruth”
in parochiecentrum
Leerhuis “Ontmoet de mysticus” in Augustinusklooster
Oefenen vormsel
in Antoniuskerk
Vormselviering
in Antoniuskerk
Oefenen eerste communie
in Antoniuskerk
Kamp voor vormelingen
in Mol
Eerste communieviering
in Antoniuskerk
Parochievergadering
in parochiecentrum
Doopvoorbereiding
in parochiecentrum
Feestelijke afsluiting werkjaar

8-9
juni
10 juni
12 juni
14 juni
22 juni

11.0012.00 uur
20.0022.00 uur
20.0022.00 uur
17.00 uur

Het beheren van het kapelletje aan de Loostraat
Mij is gevraagd hoe ik een jaar kapel beleef. Na het overlijden van mijn schoonmoeder, heb ik namelijk de verzorging van de kapel van haar over genomen. In 1994 bij het
40 jarig bestaan van de kapel, zijn we begonnen met het
verkopen van kaarsjes, daarvoor werden allerlei kaarsen
gebruikt die ieder voor zichzelf meebracht. Dit had tot gevolg dat er veel kaarsvet op de grond terecht kwam, en
het moeilijk schoon te houden was.
Vanaf dat jaar wordt er op de eerste zondag van mei, een
mis in de openlucht opgedragen, het initiatief hiertoe werd
destijds genomen door mevr. Verhulst en mevr. Maasakkers, dit is een hele mooie traditie geworden en uitgegroeid tot een jaarlijks weerzien.
We zijn nog maar een keer in al die jaren naar de kerk
uitgeweken en zijn ieder jaar weer benieuwd wat voor
weer het gaat worden.
De verzorging van de kapel houdt in, het zorgen voor
kaarsjes, het geld uit het offerblok halen. De kaarsjes haal
ik op het parochiecentrum, en de opbrengst is voor het
onderhoud van de kapel. In al die jaren heeft er twee dagen geen kaarsje gebrand, dat was midden in de winter.
Het iedere avond afsluiten als het donker wordt, dit om
vandalisme tegen te gaan, en het ‘s morgens weer op tijd
openen. Maar ook het opruimen van soms meer dan vijf
rouwkransen en bij deze wil ik vragen niet meer dan
twee rouwkransen bij een uitvaart in de kapel te leggen,
dit ivm met de ruimte en het opruimen ervan.
Ook het schoonhouden in en rond de kapel hoort bij deze
zorg, dit gebeurt in samenwerking met mijn schoonbroer
Theo, die naast de kapel woont.
Het mooie van dit werk is dat je regelmatig mensen tegenkomt, waarmee je lief en leed kunt delen, je weet dat
niemand alleen staat in verdriet, en dat het vaak fijn is om
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dit met anderen te delen. Er worden veel kaarsjes opgestoken om kracht en hoop op genezing voor zieke mensen in Tongelre .
Voor vele is dit een manier om uiting te geven aan hun
geloof, maar ook een mooie plek om even tot rust te komen, en gedachten de vrije loop te laten. Jonge mensen
komen bedanken omdat ze geslaagd zijn, andere omdat
hun kleinkind op vakantie gaat, zo zijn er veel intenties
om naar de kapel te komen.
Vooral op zon- en feestdagen, en in de zomer is het
druk. Er loopt een fietsroute langs, waardoor de kapel ook
door mensen van buiten Tongelre bezocht wordt, het is
dan echt een komen en gaan van mensen.
De kapel geeft alles bij elkaar toch wel veel werk, maar ik
doe het met plezier en hoop er nog veel mensen tegen te
komen, niet alleen met verdriet, maar gewoon omdat men
even een kaarsje op wil steken. Tevens kan ik er kaarten
met zelfgemaakte foto’s van de kapel, Tongelre en andere onderwerpen aanbieden.

NATUURCLUB
We hebben er een natuurclub bij, in Tongelre, en wel
een hele speciale. Het is een club van mensen met
een verstandelijke beperking die begeleid worden
door vrijwilligers van het IVN (instituut voor natuurbehoud). Deze vrijwilligers dragen hun kennis over
aan de clubleden op een manier, zodat zij het makkelijk begrijpen en er natuurlijk ook iets van leren.

Zo beleef ik de kapel ieder jaar opnieuw.
Annie Rovers

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Het is een heel gezellige club die je maandelijks, nu
alweer voor de derde keer, in een van onze natuurgebieden kunt tegenkomen, op zoek naar alles wat
groeit, bloeit, vliegt en kruipt.

Mia de Korte-van Heugten, 87 jr., Molijnstraat
Toos Lieberwirth-van Bokhoven, 92 jr.,
Molijnstraat
Bart Pruymboom, 67 jr., Waalre
Rober Schuman, 30 jr., Telefoonstraat
Annie Simons-Brangers, Bladel
Bertha Arts, 91 jr., Molijnstraat
Bertus Deen, 84 jr., ’t Hofke
Gerrit van Veen, 64 jr., Joost de Momperstraat
Sjef Timmermans, 90 jr., Ambonplein
Wies van Vegchel-van der Pol, 83 jr.,
Kaartmakersring
Piet van Vegchel, 82 jr., Kaartmakersring
Mariet Verhagen-Ooms, 80 jr., Berckheijdenstraat
Dopen:
James Keelan
Giorgio Klos
Bjorn Molz
Loekie Treffers
Floor Liebregts
Stasja Gurskaja
Job van de Vorst
Romi Huiskes
Sem Spee
Joey Spee
Noortje Bruin

En als de boerderij van de stichting groendomein
Wasven open is, wordt dat onze thuisbasis. Leuk
toch?
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

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.

Avondwandelvierdaagse
Voor de elfde maal organiseert 't Oude
Raadhuis onder auspiciën van de Nederlandse/Noord Brabantse Wandelsportbond
van 21 t/m 24 mei een avondvierdaagse.
Afstanden 2.5, 5, 7.5, 10 en 12.5 km naar
keuze.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt
indien 4 avonden is gewandeld en minimaal
5 km per avond.
Inschrijfgeld bedraagt:
€ 3,50 per persoon.
Start iedere avond tussen 18.00 en 19.00 uur
bij ‘t Oude Raadhuis.

Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 13.30 –
16.30 uur. Gezelligheid troef.

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

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

We sluiten het seizoen af met deze fietsdriedaagse op 5 - 6 en 7 juni.
U fietst dan langs de mooiste plekjes rond
Eindhoven. Elke avond wordt ongeveer
25 km afgelegd.
Aan ieder die alle avonden uitrijdt wordt
een leuke herinnering uitgereikt.
Start is tussen 18.00 en 19.00 uur bij
't Oude Raadhuis.
Inschrijfgeld inclusief route:
€ 2,00 per avond en € 5,00 voor 3 avonden

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van
20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 0,80

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

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

Nog ruimte nodig voor
ongeveer ½ jaar?
Op woensdagavond is de grote zaal vrij.
Per 1 juni komt de ruimte van de
peuterspeelzaal vrij.
Inlichtingen bij de conciërge.
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Frans en Roos van den Eijnden
Wie kent het transportbedrijf van “De gebroeders
van den Eijnden” niet? Het is een begrip, zeker hier
in Tongelre . Jarenlang was het in onze wijk aan de
Broekakkerseweg gevestigd.

toenmalige busonderneming BBA. Paarden speelden in deze periode een belangrijke rol, alles ging
nog met paard en wagen, rijtuig of paardentram.
Dat kostte veel tijd en daarom werd ook vaak
‘s nachts nog doorgereden. Je was zomaar niet op
en neer naar Den Bosch geweest! Wij hadden bij
het bedrijf dan ook grote paardenstallen”, aldus
Frans.
“Het paardenhoofd dat je hier in de Apollovlinderlaan bij ons aan de gevel ziet heeft nog in de Raiffeisenstraat boven de paardenstal gehangen”, vertelt Roos.

Omdat wij wel eens wat meer van dit familiebedrijf
wilden weten maakte de redactie een afspraak met
Frans v.d. Eijnden, en enkele dagen later zaten we
in de Apollovlinderlaan met Roos en Frans rond een
tafel vol foto’s. Ja, zij hadden goed voorbereidend
werk gedaan! Een meer dan honderdjarig bedrijf
beschikt over veel kostbare documenten!
“In 1898 liet mijn opa, Hendrik v.d. Eijnden, oprichter van ons verhuisbedrijf, zich inschrijven in de
registers van de Kamer van Koophandel, sindsdien
bestaat ons bedrijf officieel, maar opa runde toen al
enkele decennia lang de onderneming. Later hebben mijn vader Willem en mijn oom Harrie het familiebedrijf overgenomen en nu is het in handen
van de derde generatie Van den Eijndens, mijn
broer Ad en ik,” vertelt Frans.

Heeft u de paardentijd nog meegemaakt?
“Ja, ik ben geboren in 1941. Op jonge leeftijd was
ik al werkzaam in het bedrijf en heb de paardentijd
nog enkele jaren meegemaakt. Het was hard werken in die tijd: ’s morgens vroeg uit de veren, de
paarden voeren en borstelen, grasmaaien (voor de
paarden) en natuurlijk daarbij nog het echte werk:
verhuizingen, trouwerijen en begrafenissen, want
dat alles behoorde tot ons takenpakket.

Waar is het bedrijf begonnen?
“Oorspronkelijk waren wij gevestigd in de Tramstraat. In 1920 zijn we verhuisd naar de Raiffeisenstraat. Opa Hendrik settelde zich daar naast de
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Maar we hadden toen ook al vrachtauto’s. In 1927
is de eerste vrachtwagen gekocht, een Minerva.
Een kapitale investering, die al snel zijn vruchten
afwierp. Het voertuig – uitgerust met een Amerikaanse motor - heeft vele jaren onafgebroken
dienst gedaan. Tijdens de tweede wereldoorlog
hebben de Duitsers de wagen gevorderd en naar
Duitsland getransporteerd.”

Ook hadden we koetsjes voor trouwerijen en andere feestelijke gelegenheden. Rond 1980 is de laatste koets de deur uit gegaan. We hadden toen nog
een drietal begrafenisauto’s met chauffeur ter beschikking.”
Wanneer zijn jullie naar Tongelre gekomen?
“In 1980 verhuisde het bedrijf naar een riant onderkomen aan de Broekakkerseweg. Daar beschikten wij over een, voor die tijd, zeer modern wagenpark. We hadden 12 wagens die werden bemand door gemiddeld 20 personeelsleden. In die
tijd zag je de welbekende verhuiswagens van de
Gebr. van den Eijnden vaak door Tongelre rijden.

Het bedrijf heeft in die meer dan honderd jaar
dus heel wat veranderingen ondergaan.
“Ja, het bedrijf heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Het verhuisbedrijf van vroeger
is niet te vergelijken met onze werkwijze anno
2007. De tijden zijn veranderd, we hebben andere
en betere materialen en de maatschappij stelt hele
andere en hogere eisen!
Vroeger ging alles langzamer en gemoedelijker.
Behalve bij verhuizingen kon men, zoals ik al zei,
ook bij begrafenissen een beroep op ons doen.
Maar een uitvaart in de begin jaren van ons bedrijf
zag er wel anders uit dan tegenwoordig. Wij beschikten over lijkwagens die getrokken werden
door paarden. Voor zo’n gelegenheid werden de
paarden op een heel bijzondere manier opgetuigd!

Maar de ontwikkelingen gingen zo snel dat het
pand daar na twintig jaar al weer veel te klein was.
We waren er helemaal uitgegroeid bovendien
mochten we niet meer zo vroeg uitrijden. Dus we
moesten ook van de gemeente vertrekken. In
2001 verhuisden we naar Flight Forum 3830.

En nu? Ja, nu gaat alles weer anders. We hebben
een nog hogere vlucht genomen!”
Hierover de volgende keer meer!
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Het Lokaal +

SVVE De Archipel

In deze uitgave vragen wij u de aandacht voor een
gezamenlijk initiatief van SVVE De Archipel en de
School voor de Zorgsector van ROC Eindhoven. Dit
is gericht op dienstverlening aan senioren (55 +) in
de wijk. Wij bieden u de volgende mogelijkheden;

School voor de Zorgsector

Ontmoetingsplek
In onze ontmoetingsplek kunt u terecht voor een kopje koffie en een praatje. Maandelijks organiseren we allerlei interessante activiteiten en themabijeenkomsten. Hieraan kunt u tegen een kleine vergoeding deelnemen.
Wij vinden het fijn als u zich vooraf aanmeldt voor een activiteit die u wilt bijwonen.
Consultatie- en Informatiebureau voor Senioren
Bij het Consultatie- en Informatiebureau voor Senioren kunt u terecht met al uw vragen over gezond ouder
worden en actief leven. Wij geven graag antwoord op uw vraag en helpen u desgewenst verder op weg. Tevens organiseren wij themabijeenkomsten over gezond ouder worden.
Servicepunt
Soms is het prettig als u een helpende hand krijgt. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, een huishoudelijke taak of een kleine klus in huis. Dan ondersteunt ons servicepunt u graag. Ook voor een gezellig praatje
staan wij voor u klaar. Voor ondersteuning van het Servicepunt betaalt u een eigen bijdrage van € 3,00 per uur
met een maximum van € 7,00 per dag.
Openingstijden
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 tot 14.00 uur. U kunt altijd langs komen of ons telefonisch
bereiken. Uw gratis kopje koffie staat klaar!
Het Lokaal +
Karel Martelweg 2
Ingang Willem de Rijkelaan 3
5616 JJ Eindhoven
Tel: 040-2695727 bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 uur.
Tel: 040-2486324 (SVVE de Archipel) bereikbaar buiten openingstijden.

PRACHTIGE RESULTATEN BIJ BIOLOGIE OLYMPIADE
AAN LORENTZ C
CASIMIR
ASIMIR LYCEUM
Begin maart deden bijna alle leerlingen van 6 VWO en enkele leerlingen van
5 VWO van het Lorentz Casimir Lyceum mee aan de voorronde van de
Nationale Biologie Olympiade. Landelijk namen meer dan 5500 leerlingen hieraan deel.
De toets was dit jaar buitengewoon moeilijk. Het resultaat mag er zijn:
•
•
•

Tien leerlingen krijgen een oorkonde omdat ze 40 of meer punten behaalden
Drie leerlingen waren door naar de tussenronde (waar landelijk gezien 50 leerlingen aan mogen
deelnemen)
De school werd eerste in het puntenklassement, dat gebaseerd is op de gemiddelde score van
de vijf beste leerlingen van de school. Hiermee verdient het Lorentz Casimir Lyceum een prijs: een
stereomicroscoop.

Inmiddels is de tussenronde achter de rug. Twee leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum gaan door
naar de eindronde, waar landelijk gezien 20 leerlingen aan zullen deelnemen. De allerbesten kunnen in
juli deelnemen aan de Internationale Olympiade in Saskatoon in Canada.
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ZWERFAFVAL, GOUDEN BEUKENNOOTJE,
3D WEBSITE en andere zaken….
De verbouwing van de Philipsboerderij aan de Celebeslaan mag dan in volle gang zijn, dit vormde geen
belemmering voor het grote gezelschap vrijwilligers
dat afgelopen zondag 15 april het hele Wasvengebied afstruinde op zoek naar zwerfafval en andere
zaken die niet in de natuur thuis horen. Gewapend
met prikstok, vuilniszak en grijze bak gingen wederom hele gezinnen het bos in.

De weergoden waren de vrijwilligers buitengewoon
goed gezind, zodat de picknick die na afloop van de
opruimactie gehouden werd heerlijk in de buitenlucht
kon plaatsvinden. Gezeten onder het pas ontluikende bladerdek van de eeuwenoude plataan was het
goed toeven in de vroege voorjaarszon.
Na de lunch, die overigens werd gesponsord door
het naastgelegen Lorentz Casimir Lyceum, werd
Henk de Korte uitgeroepen tot winnaar van het Gouden Beukennootje 2007, een prijs die vanaf de oprichting van de Stichting Groendomein Wasven in
2005 jaarlijks wordt uitgereikt aan een medewerker
van de gemeente Eindhoven die zich in het afgelopen jaar op bijzondere wijze heeft ingezet voor de
groengebieden in Tongelre.

Het resultaat mocht er wezen: bijna 3 kuub afval,
veel blikjes en plastic zakjes, maar toch ook nog grof
huisvuil, zoals planken en een stel autobanden. Het
lijkt veel, maar het is toch hoopgevend minder dan
andere jaren. Het gratis mogen inleveren van grof
huisvuil bij de gemeente werpt ook hier zijn vruchten
af.

Aansluitend werd de spliksplinternieuwe 3D-website
van het Groendomein, het virtuele Wasven, midden
in het bos op een scherm gepresenteerd. Via deze
website is het mogelijk om Groendomein Wasven op
je pc te verkennen, vermomd als Wasventje, wasvrouwtje of hondje door het bos te wandelen, met
één muisklik in de koets te springen of te luisteren
naar de verhalenboom.
En als het donker wordt in het Wasvenbos, is er ook
nog van alles te beleven. Kortom, een bezoekje
waard op http://www.virtueelwasven.nl.
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DE HAÏDA TE WATER GELATEN !
Tweede Paasdag ‘s middags om 13.00 uur was het
zover. De boomstamkano van Bas van de Wiel en
Jeroen Berben werd te water gelaten.

“Ik doop u Haïda”. Rijkelijk laat
Bas de champagne over de voorsteven vloeien.
Haïda is de naam
van één van de
grote Indianenstammen aan de
noordwest-k u s t
van Canada, de streek waar al eeuwenlang soortgelijke boomstamkano’s worden gebouwd.

Het begon in 2004 met een boomstam van 18.000 kg.
1,80 m. doorsnede en een lengte van 10 m. Bas en Jeroen, twee enthousiaste mensen, zijn dit “stammetje”
gaan bewerken en maakten er een prachtige kano van.
Nu 3½ jaar later eindigt hun avontuur “voorlopig” want dit hele project heeft nog een interessant staartje,
straks meer daarover- met de feestelijke tewaterlating
en een zegetocht met deze sierlijke kano. Ja, een grote
zegetocht werd het!

Velen waren naar het Historisch Openlucht Museum
aan de Boutenslaan gekomen om bij deze tewaterlating aanwezig te zijn. Bas en Jeroen gloreerden, heel
terecht. Dit project heeft immers heel wat uurtjes en
zweetdruppeltjes gekost en die inspanning wordt nu
beloond!

Dan komt het moment, de echte tewaterlating. De bemanning, acht stevige kerels, tillen de 250 kg wegende boot op en zetten hem op balken zodat hij naar de
waterkant gerold kan worden. En even later is de tewaterlating een feit. Onder grote belangstelling glijdt
de schitterende boot het water in. De stralende zon
doet hem nog meer schitteren. De initiatiefnemers Bas
en Jeroen mogen, volkomen terecht, samen het eerste
ererondje varen. Het levert mooie plaatjes op: een
fleurige kano, op een mooie plas, onder de stralende
zon met daarin twee trotse kanoërs!!!

“Behalve de boot moest er ook een aanhangwagen
gemaakt worden want deze 10 meter lange kano moet
ook over de weg vervoerd kunnen worden. Een project op zich”, vertelt Bas in zijn inleidend woordje.
Maar ook dat is nu klaar.
De kano staat op het droge te wachten, tijd voor
champagne. De omstanders krijgen een glas aangeboden en Bas loopt trots naar de kano om die te dopen.

Daarna is de gehele bemanning welkom in de boot.
Een idyllisch kiekje laat zien hoe zij rustig door het
water peddelen.
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BUURTBIEBBABBEL
Nieuws van wijkbibliotheek Herzenbroeken
Nummer 4. De MEI-maand staat in het teken van
“dagtrips in Nederland”; wellicht heeft U in onze
bieb de folders zien staan van de VVV. Wij hebben
onder andere de folders ‘Stadswandeling’, ‘Eindhoven in the pocket’, ‘Er-op-uit met een groep’ en de
Evenementenkalender.

Als alles gaat zoals gepland is hebben zij nog heel
wat peddeluurtjes voor de boeg. Want zoals ik al zei,
het hele project heeft nog een interessant staartje. In
2008 wil dit team met deze zeewaardige kano een 3
à 4 weken durende tocht maken over het Nederlandse en Duitse wad. Dat vraagt nog wel enige voorbereiding, oefening en…… financiën.

Voor dit project zijn zij nog op zoek naar sponsors
die hen financieel danwel in natura willen ondersteunen. Hierbij kan men denken aan reddingsvesten en
weerbestendige kleding maar ook eet- en slaapgelegenheid tijdens de tocht. Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Bas van de Wiel, telefoon:
040-8482698.

Onze eigen regio staat centraal, want er is heel
veel te ontdekken vlakbij huis. Guus Meeuwis zong
er immers al over: ons Brabant.
Nieuw in de bibliotheek is dat U alle boeken, materialen, behalve de sprinters, nu overal kunt inleveren en niet alleen maar bij de plek waar U het geleend heeft. Wij zijn al voorzichtig met deze actie
begonnen en veel mensen reageren erg enthousiast. Gemak dient de mens/lezer!
In de vorige Buurtbiebbabbel werden de tijdschriften al besproken en deze keer kunnen wij U vertellen dat er regelmatig een extra pakket tijdschriften
zal binnen komen met direct uitleenbare bladen als
Linda, Red, Cosmogirl en Elle. Deze ‘nieuwelingen’
liggen naast onze vaste tijdschriften, rechts tegen
de muur. Ook proberen wij de jongerenafdeling wat
actueler/’hipper’ te maken met oa Girlzz, Penny,
Sesamstraat. Als ouders en jongeren nog suggesties hebben, laat het ons weten.
De groene muur in ons filiaal. U kunt er bijna niet
omheen. Hierop zetten wij de zogenaamde aanraders. Het aanbod is gevarieerd, want niet iedereen
heeft dezelfde smaak. U zult gemerkt hebben dat
wij regelmatig aan U vragen wat U van een boek
vond “is het een aanrader?” Deze vraag leidt vaak
tot leuke discussies en verrassende tips. Dat betekent ook dat er soms boeken staan die U niet als
eerste zou pakken, maar toch het lezen waard zijn
en u aangenaam kunnen verrassen. Of dat er wat
‘ouwe gouwe’ tussen staan. De Muur is voor en
door lezers van Herzenbroeken gemaakt. Dus geef
gerust uw favoriete boek bij ons op.
En dan de maand JUNI. In ieder geval wordt deze
maand heel spannend met de actie: “Moordafspraak”. Laat U maar verrassen……
In juni zal ook de traditionele boekverkoop plaatsvinden; de startdatum is nog niet bekend, maar via
de bibliotheek, website en Nieuwsbrief zullen wij U
op de hoogte houden.
Graag tot ziens in de
bibliotheek.
Team Herzenbroeken

De redactie wenst hen veel succes met dit pittige
sluitstuk!
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START LANDELIJKE CAMPAGNE TEGEN HUISELIJK GEWELD
Centraal in deze campagne staat het Steunpunt Huiselijk Geweld, dat 24 uur per
dag bereikbaar is voor informatie, advies en hulp. De campagne pakt een groot
probleem aan: jaarlijks worden een half miljoen mensen in Nederland slachtoffer
van huiselijk geweld.
Steunpunt Huiselijk Geweld
Postbus 2077
Nu is het genoeg! Help jezelf, help de ander!
5600 CB Eindhoven
Op 16 april startte een landelijke publiekscampagne over huiselijk geweld onder
het motto: ‘Nu is het genoeg! Help jezelf, help de ander!’. Met deze campagne wil de overheid slachtoffers, daders én omstanders aansporen om hulp te vragen bij een Steunpunt Huiselijk geweld. De campagne start met een Postbus 51-spot.
Ook wordt via de radio, de website www.steunpunthuiselijkgeweld.nl, internetbanners en advertenties de
bestrijding van huiselijk geweld onder de aandacht gebracht. Vooral de rol die de verschillende Steunpunten Huiselijk Geweld bij deze bestrijding spelen komt in deze campagne aan bod. De campagne loopt in
eerste instantie zes weken en wordt daarna nog een aantal malen herhaald.
Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven/De Kempen
Ook Eindhoven/De Kempen heeft een Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit steunpunt staat open voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, zoals daders, slachtoffers en hun kinderen. Ook mensen uit
hun omgeving die zich zorgen maken, zoals familieleden, buren, onderwijzers, hulpverleners en huisartsen kunnen er terecht. In eerste instantie vinden mensen bij het steunpunt een luisterend oor en kunnen
zij hun verhaal kwijt. Maatschappelijk werkers van het steunpunt geven adviezen over het omgaan met
huiselijk geweld en denken mee over mogelijkheden om daar een einde aan te maken. Het Steunpunt
Huiselijk Geweld Eindhoven/De Kempen is 24 uur per dag bereikbaar op de nummers 0900-1000111
(1 cent per minuut) en 0900-1262626 (5 cent per minuut). Bellers kunnen uiteraard anoniem blijven. Er
wordt alleen actie ondernomen als zij dat zelf willen.

MUZIEK MAKEN
Om te beginnen zal ik (zeer kort door de bocht) zeggen
wie ik ben: Henk van der Werf, 66 jaar. Mijn vrouw en ik
wonen aan de Ganserd 10 te Eindhoven. Ik ben gepensioneerd. Wat muziek betreft speel ik klarinet. Al vrij lang,
maar altijd als enthousiaste amateur. Met de nadruk op
amateur.
Ik zou graag willen weten of er enthousiaste
senioren zijn die samen muziek zouden
willen maken. In verband met mijn
instrument, mogelijkheden en
interesse denk ik aan senioren
die kunnen spelen op: piano,
drums, gitaar, banjo, keyboard,
bas, basgitaar, trompet, tuba. Maar
misschien zijn andere instrumentale bijdragen die ik niet
heb genoemd wel even leuk. En wie weet zijn er ook vocalistes beschikbaar? Rita Reys is inmiddels 83 jaar!! Zij
treedt nog steeds in het openbaar op. En met succes.
Dus, wie meldt zich?
Mijn vraag is dus of er senioren
zijn die het leuk zouden vinden op
onze leeftijd op een gezellige, ontspannen manier praktisch met muziek
bezig te zijn.
Mijn mailadres is: h.vanderwerf@onsneteindhoven.nl
Telefoonnummer: 040 - 255 27 21

BUURTBRIGADIER
Als buurtbrigadier krijg ik regelmatig de
vraag hoe ik te
bereiken ben.
Voor sommige
mensen blijkt de
gang naar het
politiebureau wel
eens een te hoge
drempel te zijn.

Raymond Vermeer, buurtbrigadier
Geestenberg/ Muschberg/ Urkhoven

U kunt mij echter altijd bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. Aan de centralist kunt u melden dat u mij wilt spreken. Mocht ik op dat moment bereikbaar zijn dan wordt u doorverbonden.
Mocht ik niet bereikbaar zijn dan ontvang ik een
mail met het verzoek om contact met u op te nemen.
U kunt mij ook mailen:
raymond.vermeer@brabant-zo.politie.nl
Met vriendelijke groeten,
Raymond Vermeer,
Buurtbrigadier Geestenberg/Muschberg/Urkhoven
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Babysithoek

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

Zondag

27 mei

Zondag

3 juni

10.00 uur Ds. B. van Haarlem

Zondag

10 juni

10.00 uur Ds. E. van Sluis

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.

Zondag

17 juni

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61. Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)

Zondag

24 juni

10.00 uur Ds. Boekenstijn

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.

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.

TEVENS

tijd

predikant

Gezamenlijke dienst in de Morgenster, hoek Mercuriuslaan

IS ER IEDERE ZONDAG OM

17.00

UUR

EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

WMO - MARKT OP ZATERDAG 2 JUNI
Op zaterdag 2 juni a.s. organiseert de gemeente Eindhoven een Wmo-markt in het
DAF-museum. De markt is bedoeld om vraag
en aanbod op het gebied van zorg, welzijn en
wonen dichter bij elkaar te brengen.

dingsondersteuning, valpreventie, het aanvragen
van een Wmo-voorziening, activiteiten voor senioren en jongeren, zorg in natura en in de vorm
van een PGB en ondersteuning voor mensen die
iets willen verbeteren aan hun buurt.

Op 1 januari jl. is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig
kan blijven wonen en kan meedoen in de samenleving.

De volgende deelnemers zijn vertegenwoordigd
op de markt:
• Aanbieders van hulpmiddelen
• Aanbieders van hulp bij het huishouden
• Consultatiebureau voor Senioren
• Eindhovense gehandicapten sportvereniging
• Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en
de Kempen (GGzE)
• MEE Eindhoven en de Kempen
• Per Saldo
• Sociaal raadslieden
• Steunpunt Mantelzorg Verlicht
• Taxbus
• Vrijwilligerscentrale
• Welzijn Eindhoven
• Wmo Loket Eindhoven

Iedereen die meer wil weten over producten en
diensten in het kader van de Wmo kan op zaterdag 2 juni van 10.00 tot 15.30 uur terecht in het
DAF-museum aan de Tongelresestraat 27 in
Eindhoven. Wethouder Don verzorgt om 10.30
uur de officiële opening van de markt.
Op de markt is er onder meer informatie over
hulp bij het huishouden, maatschappelijk werk,
mantelzorg, vrijwilligerswerk, woningaanpassingen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, opvoe-
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Recept van de maand mei van de Karpendonkse
Hoeve: Salade van asperges en gemarineerde
zalm met gepocheerd ei en dille crème
Ingrediënten voor 4 personen:
20 aspergekoppen van 5 cm.
200 gram gesneden gemarineerde zalm
4 eieren
1 bosje dille
1 krop sla
Ingrediënten dillecrème:
sap van een halve citroen
cayennepeper
worchestersaus
zout
fijn gesneden dille
1 dl. crème fraîche

Bereidingswijze:
Kook de asperges kort af en laat ze afkoelen. Was de
sla schoon en laat de sla goed uitlekken.
Doe het water in een pan met azijn en wat zout
(1 liter water en 1 dl. azijn). Breng dit aan de kook.
Breek nu de eieren één voor één in het water. Ongeveer 4 minuten laten trekken tegen de kook aan. Nu
de eieren uit het water halen en in ijswater afkoelen.
De afgekoelde eieren in model knippen met een
schaar.
Meng de ingrediënten voor de dillecrème. Verdeel
nu de sla over 4 borden en leg hier plakjes zalm over
en verdeel de asperges naar eigen inzicht. Nu de gepocheerde eieren in het midden. Afgarneren met de
dillecrème.

Tip van de maand: Barbecuen: draai het vlees niet elke keer om. Als u dat doet, stoomt u het vlees. Het vlees pas
omdraaien als het niet meer plakt, een keer omdraaien is voldoende.

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.

Feest bij 50Plus Dansen
Elke dinsdagavond wordt er door 50Plussers gezellig
gedanst in de Dependance. Dansliefhebbers en bestuursleden van ’t Oude Raadhuis, waar de Dependance onderdeel van is, hebben op 24 april het 10jarig bestaan gevierd.
Natuurlijk was er koffie met gebak,
gevolgd door een drankje en hapjes.
Voorzitter Frits van Geffen dankte
de vrijwilligers in woord en ’n bloem
voor hun inzet.
Tussen de Foxtrot en Engelse Wals
door waren er optredens van Chinese Danseressen. De favoriete dansen Single Wals en Sirtaki nodigden
velen op de vloer, én natuurlijk ontbrak de Polonaise niet.
Alle aanwezigen kunnen terug kijken op een fijne “verjaardag”.

Volg nu een gratis proefles bij het MBvO!
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u zich voorgenomen om in 2007 meer in beweging te komen?
Dan nodigt Welzijn Eindhoven u uit voor een gratis MBvO-les.
MBvO staat voor Meer Bewegen voor Ouderen.
Het activiteitenaanbod bestaat uit gymnastiek,
swinggym, seniorfit en dansen. Nieuw in het aanbod is ontspannen bewegen.
Iedere les sluiten we af met een kopje koffie of
thee.
Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie
over de diverse MBvO-groepen bij u in de buurt?
Bel dan naar 040-219 33 00 of kijk op onze website www.welzijneindhoven.nl.
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RECREATIE BEAUREGARD
Het wordt voor de bewoners van het appartementen complex BEAUREGARD een traditie om de tweede
dinsdag van de maand april, jaarlijks met elkaar een
uitstapje te maken. Een dag waar al lang van te voren
naar uit wordt gekeken. Dit jaarlijks uitstapje, dat geheel door de bewoners zelf bekostigd wordt, geeft de
onderlinge sfeer welke er heerst goed weer.

Na de eerste ronde bestaande uit 9 banen was het tijd
voor een pauze, waarin de dorst werd gelest en men
de banen dusdanig veranderde dat de handycap goed
werd verhoogd. De ballen vlogen dan ook met regelmaat door de lucht, het plezier [ook van het personeel] was er niet minder om, maar naar mate het einde van ronde 2 in zicht kwam nam de felheid toch
wel toe om nog wat punten te scoren.
Dinsdag 17 april j.l. om 12.30 uur verzamelden wij,
58 goedgemutste 55+-ers, op de parkeerplaats. Wij
begaven ons naar Dommelen, alwaar we in Bommel
Party Centrum werden ontvangen met koffie en gebak. Tijdens dit ,,praat-uurtje’’ werden de ploegen
voor het geplande Indoor-midgetgolf ingedeeld en
een gezellige en sportieve middag nam een aanvang.
Het mooie lenteweer nodigde uit om enkele banen
naar buiten uit te zetten, en het zien van de speeltuin
riep bij enkele ,,oudjes’’ hun jeugdherinneringen
weer op en zij maakten spontaan gebruik van de wip.

Onder applaus werd door de heer Carel Bommel een
oorkonde aan de eerste 3 van het klassement uitgereikt, menige schoolklas zou het geroep niet overstemmen.

Op de banen was het lachen, gieren, brullen en onder
het motto “gezelligheid is ons streven”, werd het spel
met veel plezier gespeeld.

Als afsluiting werd gebruik gemaakt van een welverzorgd uitstekend 3-gangen diner ook verzorgd door
Bommel Party Centrum. Om 20.00 uur vertrok het
voldane gezelschap weer richting Beauregard. Deze
dag liet weer zien wat voor een hechte gemeenschap
de bewoners van dit complex samen vormen. Inmiddels is het sparen voor het uitstapje 2008 weer begonnen, we zien er naar uit!
Ab de Winter
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[foto’s Wil Velders]

STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA
EINDHOVEN
"Het is niet meer zoals vroeger!" horen wij als
leden van de Cliëntenraad van de SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven) nogal eens. Vooral oudere cliënten, die vroeger ingeschreven waren bij
Philips Gezondheidsdienst, komen met vragen. Waarom is alles zo veranderd? Vroeger ging het toch ook
prima? Vroeger was alles misschien wat overzichtelijker, maar of alles prima was?

Als cliëntenraad van de SGE, en dus ook als vertegenwoordigers van u als cliënt van de SGE, staan wij
misschien iets dichter bij al die veranderingen. Het
hoort bij voorbeeld bij deze tijd dat een huisarts tijd
nodig heeft voor bijscholing. Dat is in het belang van u
als patiënt. Bovendien heeft een huisarts vaak een
partner en een gezin. Vroeger was een huisarts, vooral
in een dorp, 24 uur per dag en zeven dagen in de
week bereikbaar. Dat was fijn voor de patiënt, maar of
het zo goed was voor de huisarts en zijn of haar gezin?
Het werk van de huisarts is ingewikkelder geworden,
de behandelmethoden zijn anders, de huisarts wil minder vlug doorverwijzen naar een specialist en hij of zij
heeft nu te maken met een mondige patiënt. Bovendien heeft een huisarts nu meer patiënten dan voorheen, omdat er een tekort is aan huisartsen. Daarom
moet er efficiënter worden gewerkt en geeft een huisarts meer uit handen aan goed opgeleide assistenten.
Om een voorbeeld te noemen: een diabetes mellitus 2
patiënt (ouderdoms diabetes), komt nu maar een keer
per jaar bij de huisarts als er niets anders aan de hand
is. De praktijk-ondersteuner ziet een dergelijke patiënt
wel drie of vier keer per jaar. Zij kan, omdat zij gespecialiseerd is, de patiënt begeleiden bij het aanpassen
aan de veranderde omstandigheden en vragen van de
patiënt beantwoorden.
Voor andere veel voorkomende ziekten zijn er dergelijke oplossingen gevonden of staan op stapel. Op die
manier heeft de huisarts de handen vrij om meer patienten te behandelen.
Een ander “probleem” dat ook onder onze aandacht
is gebracht: voor meerdere mensen blijkt dat de
computer van de huisarts een belemmering is. Is dat
nu echt nodig, wordt dan gevraagd, vroeger ging het
met die kaartjes toch ook goed?
Inderdaad, maar een computer is niet meer weg te
denken uit het normale leven. Ook niet uit het leven
van de huisarts. Door de computer is de huisarts in
staat om in een oogwenk de hele ziektegeschiedenis
van een patiënt te overzien. Dat is in het belang van
de patiënt. Een eventuele vervanger van de huisarts

is ook meteen op de
hoogte. De opgeslagen gegevens zijn
overigens goed beveiligd, onbevoegden
kunnen er niet bij.
Maar misschien is uw "probleem" met de computer eigenlijk dat uw huisarts, terwijl u praat, met zijn of haar
gezicht op het scherm gericht luistert. En ja, dat kan
erg storend zijn. Wij, als cliëntenraad, adviseren u de
arts hierop opmerkzaam te maken. Maar ook binnen de
SGE hebben wij dit probleem naar voren gebracht. Aan
de huisartsen is gevraagd om hiermee rekening te houden. Het praat nu eenmaal gemakkelijker als men u
aankijkt terwijl u aan het woord bent.
U ziet het, het heeft met mondig zijn te maken. En
wij als cliëntenraad dragen daar ons steentje aan bij.
Wij doen aan kwaliteitsbewaking van uw eerstelijns
gezondheidszorg, samen met de SGE. Wij geven informatie over het reilen en zeilen van uw gezondheidscentrum en geven advies.
Naast de cliëntenraad waarin van elk gezondheidscentrum een vertegenwoordiger zit, kennen de meeste
gezondheidscentra een klankbordgroep. Dit is een
groep van cliënten van een bepaald gezondheidscentrum die samen met de mensen van de SGE de gang
van zaken op dat gezondheidscentrum bespreekt en
daarover advies geeft.
Mocht u belangstelling hebben voor het werk van onze
Raad en van onze klankbordgroepen, neem dan contact met ons op. Hieronder vindt u de naam en het telefoonnummer van uw vertegenwoordiger in de Cliëntenraad van de SGE:
Hr. H. Jansen,
Telefoon: 2811396,
E-mail: h.jansen1@onsneteindhoven.nl
Hij is lid van de cliëntenraad van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven aan de Ceramlaan en de
St. Josephlaan.

VAN ESCH AUTO’S
In- en verkoop van auto’s, bussen, enz.
Tevens sloop- en schadeauto’s te koop gevraagd.
Worden thuis opgehaald. Direct vrijwaring.
Ook voor autotransport door Nederland en het
buitenland bent u bij ons aan het juiste adres.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 31

Kaeriuslaan 1
5641 SG Eindhoven
Tel: 06-54697495 of
06-24704267

Peuters en ouders van PeuterPlaza ’t Hofke bezoeken moskee
Op 4 april jl hebben de 3+ groep van PeuterPlaza ’t Hofke en hun ouders, de moskee aan de Willemstraat bezocht. We werden zeer hartelijk ontvangen in het gebouwtje achter de moskee, waar we eerst starten met een
heerlijk koud en warm ontbijtbuffet (dit is overigens elke 1e woensdag van de maand en voor iedereen toegankelijk à € 3,- p.p.).
Daarna werden we in de prachtige moskee rondgeleid door de imam en 2 vrouwelijke tolken. Er werd van alles uitgelegd en tussendoor konden we ook steeds vragen stellen. Het was zo interessant dat we veel te laat
weer terug gingen naar de speelzaal. We hebben afgesproken een keer op een avond in september terug te komen. Hierbij een foto-impressie.

PeuterPlaza ’t Hofke verhuist!
De peuterspeelzaal heeft nog meer nieuws. Vanaf 21 mei starten wij namelijk op een nieuwe locatie te weten
op de Avondroodstraat 40, aan de achterkant van de dependance van basisschool de Boog. Hier zullen wij blijven tot het nieuwe spilcentrum op ’t Hofke klaar is. Met gemengde gevoelens zullen we de Dependance van
’t Oude Raadhuis (het blauwe gebouwtje) verlaten, want we hebben hier een hele fijne tijd meegemaakt met
alle andere gebruikers, de conciërges en het bestuur van ’t Oude Raadhuis. Allemaal bedankt daarvoor.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel heel prettig om naar een mooie en grotere speelzaal te gaan en daar
een frisse start te maken met nieuwe meubels en spullen. Ook kunnen wij zo nog beter samenwerken met de
basisschool.
Het wordt maar een tijdelijke locatie voor ca. 2 jaar, maar we hebben heel erg ons best gedaan om er een supermooie en zeer kleurrijke speelruimte van te maken. Kom gerust eens kijken.
Peuterplaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641 HB Eindhoven
Tel: 040-2813659
Emailadres: hofke@peuterplaza.nl
(inschrijven peuters vanaf 1,5 jaar, zie ook www.peuterplaza.nl)
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Een toneelvoorstelling voor onze jeugd
Onze werkgroep wilde eens iets doen voor onze jeugd!
Het Kratertheater was bereid een voorstelling te geven.
Van de scouting mochten we gebruik maken van hun clubgebouw.
Woensdagmiddag 18 april was het zover!

Voor de voorstelling is er voor iedereen limonade en een koek.

Zij spelen de sterren van de hemel!!!!

We zetten ze in de bloemetjes! Zij delen handtekeningen uit! Ik heb ze allemaal!
Het was leuk!
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AANBRENG
AANDRIJVING
AANDRINGEN
AANEEN
AANGLIMMEN
ACCENT
AFGANG
AGENDA
AKKEVIETJE
AMOREEL
DAGGE

DRUIF
ECONOMIST
EENBLOEMIG
EIERVLA
ENTREE
ERONDER
ESSENTIEEL
EVENNAASTE
FEESTDINER
GEKAM
INCLUIS

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 juni 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

INGEBORENE
JAARLING
JAARTIJ
JACHTHAGEL
KLABAK
KOGEL
LICHTKEGEL
LINNEN
MAANFOTO
MEDEGEVOEL
OFFERGAVE

OGENDOKTER
PODIUM
SAFARIPARK
SALAMI
SALONTAFEL
SCHATBAAR
SMOESJE
SPIJLTJE
TEGENOP
THEEZAKJE
VANILLEVLA

Oplossing van vorige maand is: de geest van de mens en
niet zijn meester maakt hem tot slaaf

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
J. v.d. Boogaard
Ganserd 11
De prijs is beschikbaar gesteld door:

=

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