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De Kinderboekenweek. 
 
Als u deze uitgave van Rond ’t Hofke uit uw brievenbus haalt is 
de kinderboekenweek, die van 3 t/m 13 oktober gehouden werd, 
voorbij. Ieder jaar wordt in oktober het kinderboek in al zijn vor-
men in de schijnwerpers gezet.  
 
Als u schoolgaande kinderen heeft, vertellen wij u hier niets 
nieuws, uw lieve jeugd is tijdens die dagen vast en zeker met  
enthousiaste verhalen hierover uit school gekomen. U weet dan 
ook dat dit jaar het motto van de boekenweek “Sub Rosa” was - 
Boeken vol geheimen.   
 
We hebben zoveel goede kinderboekenschrijvers en -schrijfsters 
die zo’n verscheidenheid aan mooie, verantwoorde, eigentijdse 
kinderliteratuur op de markt brengen dat tien dagen lang uitzon-
derlijk veel aandacht voor het kinderboek heel terecht en meer 
dan verdiend is. 
 
Als u in de boekhandel de afdeling kinderboeken zoekt, dan heeft 
u die meestal gauw gevonden. De vrolijke kleurrijke tekeningen 
die de kaften van de kinderboeken sieren trekken onmiddellijk 
uw aandacht en nodigen u, maar vooral ook de jeugdige lezers 
uit om ook eens in zo’n boek te kijken. En als u dat doet zult u 
ervaren met hoeveel fantasie en creativiteit zo’n boek geschre-
ven of enkel getekend is. Ieder kind kan er zo mee in een hoekje 
wegkruipen en zich laten meevoeren 
naar verre vreemde landen of op ‘n ge-
heimzinnig avontuur.  
 
Of je nu van een vrolijk, ‘n spannend of 
‘n gevoelig boek houdt, voor ieder kind 
is er wel wat te vinden. En voor de al-
lerkleinsten zijn er de schitterende 
prentenboeken waar ze niet op uitge-
keken raken. Wat is het heerlijk om 
samen met zo’n peuter zo’n boek te 
“lezen” en te “herlezen”!!! 
Ja, de TV mag dan uit! 
 
De decembermaand nadert, misschien 
hebben we u op een idee gebracht!!!! 
 
Veel leesplezier! 
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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. 

Mag ik mij even voorstellen, ik ben Jan Wiers-
ma, 60 jaar oud. Ik ben geboren in Tongelre en 
wel in de Rustenburgstraat in de buurt van Lisa 
en Piet v/d Broek( de visboer) en dat was op 1 
mei 1947. Mijn wiegje stond 3 maanden buiten, 
zei mijn moeder destijds. Dus ik was goed 
bruin.  
 
Na enkele jaren daar gewoond te hebben ver-
huisden wij (er waren inmiddels 2 kinderen ge-
boren) naar de Rielsedijk op Zesgehuchten. Een 
hele mooie tijd brak aan, in de zomer meike-
vers vangen en ze dan aan een touwtje oplaten. 
Twee soorten ken ik nog, schoenmakers en 
bakkers.  
 
Het was natuurlijk hard werken, inmiddels had-
den we een gezin met 9 kinderen dus iedereen 
moest z’n steentje bijdragen zoals aardappelen 
rapen voor 5 cent de mand. En elke dag te voet 
naar school naar Zesgehuchten, het was zeker 

30 min. lopen, dus thuisgekomen een boterham 
in de hand en weer terug naar school.  
 
De lagere school heb ik afgemaakt en toen ik 
14 jaar was ging ik werken. Iedere cent thuis 
was zeer welkom, ik begon als loopjongen bij 
Jan Gast Automaterialen op de Geldropseweg. 
Daar heb ik 2 jaar gewerkt. Toen zei mijn va-
der: “Waarom ga je niet bij de PTT werken, 
daar hebben ze een goed pensioen”, dus dat 
deed ik. Ik ben begonnen in 1963 als telegram-
besteller en daarna als postbode en heb er 40 
jaar gewerkt.  
 
In 1969 leerde ik mijn vrouw kennen en toeval 
of niet ze kwam uit Tongelre en wel van de Ton-
gelresestraat, ze heet Toos Leyten en we trouw-
den in 1972. Na 5 jaar ingewoond te hebben op 
de Tongelresestraat kregen wij een huis in ‘t 
Karregat, de Paalheuvel. Daar zijn onze zoons  
John en Eric geboren. Na enkele jaren gingen 
we naar de Kaeriuslaan, een prachtig huis.  
 
Na 10 jaar daar gewoond te hebben, was er een 
mogelijkheid een huis te kopen op het Vlinder-
plein. We boften, we werden ingeloot. Na 40 
jaar postbode te zijn geweest ging ik in juni 
2003 met de vut, maar na enkele maanden 
vroeg de PTT of ik nog iets wilde doen. Ik dacht 
er over en sinds februari 2004 werk ik weer 10 
uur per week. Ik bezorg de post van dinsdag t/
m vrijdag van 10.00 uur tot 12.30 uur in de 
Kruisstraat en de Woenselsemarkt en weer met 
plezier.  
 
Verder heb ik mijn hobby’s, vissen – ook hier in 
de visvijver bij de Ceramlaan- en dan het vrij-
willigerswerk: lopen voor de kankerbestrijding, 
“Rond ’t Hofke” bezorgen, Marathon Eindhoven 
– Bedrijvenloop en voorzitter van sport en ont-
spanningsvereniging TNT. En je zal me regel-
matig met mijn leasehond zien lopen dat is na-
melijk het hondje van mijn buurtjes (van vorige 
maand). En ik hoop dat nog heel lang te mogen 
doen hier in ons mooie Tongelre.  
 
Ik geef de Wisselpen door aan Tongelrekenner 
Jan Vogels (sr.) 
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Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige plek-
je in Tongelre zich bevindt?  

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 september: De paarden 
staan op de Wolvendijk, naast huisnummer 33. 
De juiste oplossing kwam deze maand van de familie Van 
IJkelen, Kaartmakersring 97. 

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 stel-
len 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 af-
loop van deze termijn is een berichtje naar boven-
staand e-mail- of postadres voldoende om de be-
zorging voor wederom een jaar te verlengen.  

  
De redactie. 

TONGELRESE TONGELRESE TONGELRESE NATUURWIJZERNATUURWIJZERNATUURWIJZER   
 

Lieve hemel, wat gaat het toch jachtig in het leven. Vindt 
u ook niet? Jongeren onder ons hebben dat misschien nog 
niet zo in de gaten, in deze tijd van gamen en msn-en, 
maar onze oudere generatie denkt daar soms heel anders 
over. Ik probeer, en u misschien ook, de stilte te vangen 
ergens op een plek waar enigszins nog wat rust is. En dat 
kan overal zijn, bijvoorbeeld in het bos van Eckart of bij 
de Collse molen. 

Waar je goed even tot jezelf kunt komen, is op een kerk-
hof; dan sta je stil en voel je dat de wereld even aan je 
voorbij gaat. Natuurlijk spelen emotionele herinneringen 
hier een grote rol bij, maar… je bent toch even jezelf en 
daar krijg vaak weer energie door. Zo kun je denk ik ook 
jezelf aanleren even tot rust te komen in een van onze 
natuurgebieden. Probeer eens intens te genieten van de 
kleuren van bomen of de luchten boven een landschap. Je 
moet er echt goed naar kijken. En laat je zelf betoveren 
door dat moois dat we nog hebben, ja, en dat is dan de 
ware natuur in jezelf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En als je de ware natuur in jezelf hebt ontdekt, dan kun je 
ook zorgen voor de echte natuur in onze eigen leefomge-
ving. Kijk alleen al maar naar het voorbeeld van Paul 
Theelen en Maria Coolen van het artikel in de uitgave 
van september. Bravo!!! En er zijn meer mensen zoals 
zij. Ik ga ook voor: TONGELRE SCHOONSTE DORP 
VAN EINDHOVEN. Laat de natuur uit jezelf komen. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
 
Meld je aan voor de natuurwerkdag op 3 november 
en ´s middags om 13.00 uur opening boerderij Cele-
beslaan. Kijk even op www.wasven.nl 
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Ook dit jaar heeft er weer een gezellig straatfeest van de bewoners aan de Wolvendijk plaatsgevonden. Dit 
feest wordt enerzijds gehouden om alle huidige bewoners en oud-bewoners weer eens lekker bij te laten klet-
sen en anderzijds om nieuwe bewoners van de Wolvendijk op een gemoedelijke wijze kennis te laten maken 
met de “ gevestigde orde”.  
 
Om 18.00 uur was er een excursie onder leiding van Loek Ketelaars gepland. Allereerst zijn we met de fiets 
naar de Collse watermolen gegaan alwaar we van Loek uitleg hebben gekregen van de geschiedenis en het 
(huidige) gebruik van de watermolen. Voorts zijn we, uiteraard te voet, de Collse Zegge ingegaan waar we 
hebben kunnen genieten van de prachtige natuur die zo dicht bij onze straat te vinden is. We mogen ons daar-
mee als Tongelrenaren rijk prijzen. Ook werd weer eens duidelijk hoeveel expertise Loek in huis heeft op het 
gebied van de geschiedenis, flora en fauna van Tongelre en omgeving.  
Na terugkomst werden we in de prachtig versierde feesttent ontvangen met een kopje thee/koffie met iets lek-
kers erbij, waarna om 20.00 uur het feest losbarstte met een geweldige barbecue, drankje(s), muziek, sterke 
verhalen en het ophalen van (oude) herinneringen.  
 
Al met al wederom een zeer geslaagd straatfeest. 
 
De organisatiecommissie 
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Tuintip van oktober: goed gereedschap is het halve werk 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Oktober is de herfstmaand bij uitstek: fraaie herfstkleuren, 
vallende bladeren, kastanjes en eikels in overvloed. Buiten is 
het goed vertoeven als je actief bezig bent. Een goed mo-
ment dus om de weelderige beplanting weer terug te snoei-
en. Ook is het verstandig om uw tuingereedschap eens te 
onderhouden. Een goed stuk gereedschap maakt het werken 
in de tuin veel gemakkelijker. Regelmatig wordt een stuk 
handgereedschap gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet 
gemaakt is. Daarom worden de alledaagse tuingereedschap-
pen eens onder de loep genomen. 
 

Bats en spade 
Het verschil tussen een bats en spade is voor veel mensen 
onduidelijk. Een bats is een schop om grond mee te verplaat-
sen. De steel is licht gebogen zodat het blad gemakkelijk 
over de grond kan worden gehaald. Het blad is ongeveer 
even breed als lang. Een spade of steekspade is bedoeld 
voor het planten en verplanten in de tuin en voor het graven 
van gaten/sleuven. De steel is recht en het blad is langer dan 
breed. Voor zowel de bats als de spade is het belangrijk dat 
ze scherp zijn. Meestal is dit niet het geval wanneer u er een 
koopt. Maak de schop scherp met een vijl of schuurschijf, 
dan wordt u niet onnodig moe. 
 

Tuinhark en bladhark 
Er zijn verschillende soorten harken met elk hun eigen toe-
passing. De tuinhark is gemaakt om de grond te egaliseren. 
Daarom zijn de tanden van deze hark kort en stevig. Een 
bladhark heeft soepele tanden van metaal of kunststof. Hier-
mee kan blad en gras worden verzameld. Ook zijn er speciale 
gazonharken en rozenharken. 
 

Gereedschap voor het gazon 
Naast de grasmaaier zijn er nog enkele handgereedschappen 
specifiek voor het gazon. Ten eerste is dit de verticuteerhark. 
Deze hark heeft mesvormige tanden en is bedoeld om het 
mos en vilt (laag dood gras) uit het gazon te harken. Voor 
het bijwerken van de randen van het gazon gebruikt u een 
kantensteker. Deze heeft een halvemaanvormig blad waar-
mee u de graskant secuur kunt afsnijden. 
 
Er zijn veel spe-
cifieke tuinge-
reedschappen. 
Laat u informe-
ren door de 
vakman zodat u 
altijd het juiste 
gereedschap 
hebt voor de 
klus. 
 

“Zorgen voor een an-
der, beter volhouden”  
Informatiebijeenkomst 
en cursus voor mantel-
zorgers 
 
Het is vaak moeilijk om een goed even-
wicht te vinden tussen het  zorgen  voor 
iemand en de andere taken en bezighe-
den die iemands leven vullen. Vooral als 
de zorg steeds toeneemt. 
 
ZuidZorg wil hierbij helpen d.m.v. 5 bijeen-
komsten: “Zorgen voor een ander, beter vol-
houden”. Deze bijeenkomsten bieden mantel-
zorgers een houvast om goede keuzes te ma-
ken: doe ik het goed, doe ik het genoeg, hoe 
kan ik een goede keuze maken, ga ik zo door? 
Hoe maak ik mijn hoofd wat leger? 
Deelnemers krijgen handreikingen om op een 
goede manier datgene te zeggen wat ze willen 
zeggen, zonder schuldgevoel achteraf.  
Bovendien wordt informatie geboden over 
(plaatselijke) mogelijkheden om steun te krij-
gen bij de zorg. Om goed te kunnen zorgen is 
het belangrijk dat iemand goed voor zichzelf 
zorgt! 
 
Informatie en aanmelden 
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten. 
Data : 29 oktober, 5, 12, 19, 26 november en 
17 december. 
Tijd : 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Locatie: Le Sage ten Broeklaan 9, zaal 2.15 in 
Eindhoven. 
Prijs : standaard €60,00; deelnemers PuntEx-
tra €30,00 
 
Een aantal zorgverzekeraars verstrekt een 
tegemoetkoming in de cursuskosten. 
U kunt zich voor zowel de informatiebijeen-
komst als de cursus aanmelden bij:  
Cursusbureau ZuidZorg, tel. 040 – 2308545, 
ma. t/m vrij. 9.00 - 17.00 uur 

Geld verdienen? 
 
Lunch- en restaurantbedrijf Gasterij in       
’t Ven, vanaf 2 november geopend aan de 
Celebeslaan 30 in Tongelre, is op zoek 
naar gemotiveerde weekendkrachten. 
 
Wil jij op de mooiste locatie van Tongelre 
in het weekend helpen in de keuken, bij 
de bediening of afwas en ben je ouder 
dan 16 jaar? 
 
Stuur dan je gegevens naar: 
gasterij@wasven.nl of bel (040) 787 07 07 
en vraag naar Roel of Sione. 
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De activiteiten in onze parochie 

In het weekend van 27 en 28 oktober wordt Allerheiligen 
gevierd.  Op vrijdag 2 november Allerzielenviering in alle 
drie de kerken om 19.00 uur. De diensten worden opge-
luisterd met een koor. In verband met Allerheiligen en Al-
lerzielen zullen de kerkhoven st. Calixtus en st. Martinus 
geopend zijn van maandag 22 oktober tot en met zondag 
4 november van ‘s morgens 10.00 tot ‘s middags 17.00 
uur. 

 
Agenda oktober en november 

 
Nieuwsbrief van oktober 
 
Kindvriendelijke vieringen 
Het concept “gezinsvieringen”, gericht op kinderen uit 
groep 2 t/m 5, gaan we vervangen door “kindvriendelijke 
vieringen”, gericht op zowel kinderen als volwassenen. 
Ook het ritme van de vieringen verandert: elke maand is 
er een kindvriendelijke viering in zowel de Antonius- als in 
de Martinuskerk. Deze vieringen vormen tevens de voor-
bereiding op de eerste communie. 
Bij genoeg aanmeldingen, kunnen kinderen zich vantevo-
ren voorbereiden op de inhoud van de viering en oefenen 
voor het lezen en/of zingen tijdens de viering. Ook ouders 

kunnen een rol spelen in de voorbereidingen en uitvoe-
ring. 
 
Vooralsnog zijn de vieringen gepland om 9.30 uur in de 
Antoniuskerk en om 11.00 uur in de Martinuskerk: 28 okto-
ber (Allerheiligen), 11 november (St. Maarten, gildevie-
ring), 1 december (Advent). 
 
Jongerenpastoraat “de Morvels” 
4 November Katholieke jongerendag in de Brabanthallen 
in Den Bosch: muziek, dans, work-
shops, beurs, infomarkt, jongerenvie-
ring en musical. Kijk alvast op 
www.jongkatholiek.nl/kjd 
 
1 December Adventsviering, gemaakt 
voor en door jongeren. Hoe ziet een 
viering naar jouw smaak eruit? Welke 
liedjes wil je horen/zingen? Welk ver-
haal spreekt je aan? Ken je een ge-
dicht dat past bij de tijd naar Kerstmis toe? Of spelen we 
een toneelstuk? Laat je gedachten er over gaan en laat 
het ons weten…! 
 
Onderscheiding Erepenning van de Parochie 
Tijdens open kerkendag zondag 9 september werd door 
de voorzitter van het parochiebestuur dhr. P. Batenburg  
aan twee parochianen de erepenning van de parochie 
uitgereikt. De heer Noud de Natris ontving de erepenning 
voor het vele werk dat hij in en rond de kerk verricht heeft, 
vooral door zijn vaardigheid wat timmerwerk betreft. Zo 
maakte hij o.a. een verplaatsbare doopvont, een kaarsen 
opbergkast, en nu de vitrines achter in de kerk. Achter al 
dit werk zitten heel veel uren werk. De heer Simon van 
Erp ontving de erepenning voor meer dan 35 jaar bloem-
versiering  in de Martinuskerk. Elke weekend, maar ook bij 
uitvaarten en huwelijken, zorgde hij voor een keurige ver-
siering. Ook nu nog blijft Simon de versiering met Kerstmis 
en Pasen verzorgen, dat verder gaat dan een bloemstuk 
op het altaar. Gelukkig wordt hij bij de bouw van de kerst-
stal terzijde gestaan door een onmisbare werkploeg.  
 
 

FAMILIEBERICHTEN  
 

 
Overledenen: 
Francina Boelens, 91 jr., Molijnstraat 
Henk Oomes, 85 jr., Gen. Bothastraat 
Frans Pero, 59 jr., Fransebaan 
Marcelle Basten-Stroband, 83 jr., Parijslaan 
Wim Spoor, 84 jr., Melkweg 
Nico van Soerland, 66 jr., Zandhoen 
 
Dopen: 
Siem Jacobs 
Greg Beckman-Lapre 
Evrie van Hout 
Angelica van Hout 
Niels Mark Vlutters 
Romy van Maurik 
Bram Scheepers 
Jamie van Veen 
Konrad Pawlak 
Valerio van der Biezen 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr, 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Jozef en 
Maria 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering  
of woord- en  
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Datum Tijd Activiteit 

28 okt. 9.30 en 
11.00 uur 

Kindvriendelijke vieringen in An-
tonius en Martinuskerk 

1 nov 10.00-
12.00 uur 

Leerhuis “Martha en Maria” in 
Klooster Mariënhage 

1 nov 10.00-
12.00 uur 

Leerhuis “In de tuin van Eden” in 
parochiecentrum 

1 nov 20.00-
22.00 uur 

Leerhuis “Martha en Maria” in Ont-
moetingskerk 

2 nov 19.00 uur Allerzielenviering in alle drie de 
kerken 

8 nov 20.00-
22.00 uur 

Doopvoorbereiding in parochie-
centrum 

8 nov 20.00-
21.30 uur 

Vergadering van het Liturgisch Be-
raad 

11 nov 9.30 en 
11.00 uur 

Kindvriendelijke vieringen in Anto-
nius- en Martinuskerk 

27 nov 20.00-
22.00 uur 

Informatieavond “Opnieuw begin-
nen” in parochiecentrum 
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
 ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 21 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis   

Zondag 28 okt. 10.00 uur  Ds.J.v.Pijkeren  

Zondag  4 nov. 10.00 uur  Ds. de Graaf  

Zondag  11 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis   

Zondag  18 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis   

Zondag  25 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluis   
 Herdenking overledenen 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM  
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

Jozua Gemeente Eindhoven  
Voorganger: J.J.Swinkels  
Telefoon: 040-2816645  
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl 
www.jozuagemeenteeindhoven.nl   
 
De kracht van God werkzaam zien worden in 
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving. 
 
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur, 
in de dependance van het Oude Raadhuis. 
’t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. 
U bent van harte welkom! 
 
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond. 
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze 
wijk, onze stad, ons land en andere zaken. 
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven 
Aanvang: 20.00 uur. 

Zoals in het vorige nummer werd vermeld, was er op 
23 september koningschieten op het Catharinahof. 
Het weer werkte geweldig mee en ook de belangstel-
ling van derden was groot.  
 
Na het trekken om de boom, het plaatsen van de vo-
gel en het vrijen van de boom, dit is het vrijmaken 
van de koningsboom en de koningsvogel van slechte 
invloeden, werd begonnen met het schieten. Als eer-
ste de oud-koning, en daarna, na loting de andere 
deelnemers.  
 
Helaas waren er maar zes kandidaten. Eerst hoor je 
onder de boom nog geroezemoes en op- en aanmer-
kingen over de schoten die gelost zijn. Maar langza-
merhand, als de wedstrijd vordert en er meer schoten 
zijn gelost wordt het steeds stiller. Ook het publiek 
houdt de adem in, want eenieder weet dat de 
koningsvogel ieder moment kan vallen. 
 
En dan volgt de ontlading.  Er valt een schot, ieder-
een kijkt en langzaam valt de aangeschoten vogel in 
stukken naar beneden. De schutter, Koos van den 
Berge, die geschoten heeft kijkt verbaasd om zich 

heen. Hij heeft de vogel naar beneden geschoten, en 
hij wordt de nieuwe koning. Felicitaties volgen.  
 
De Overheid, het bestuur van het gilde, moet zich 
nog beraden of de schutter een goede koning voor 
het gilde zal zijn. De Overheid knikt instemmend en 
de installatie volgt.  
 
De koning krijgt de 
koningsmantel om-
gehangen, en de 
scepter in zijn hand 
gedrukt. Hij moet 
zijn handen wassen 
en mag voor de eer-
ste en de laatste 
keer in zijn leven 
over het gildevaan-
del lopen. Weer 
volgen felicitaties 
en na een toost op 
de nieuwe koning 
loopt de dag lang-
zaam ten einde. 

KONINGSCHIETEN KONINGSCHIETEN KONINGSCHIETEN    
STSTST. . . CATHARINAGILDECATHARINAGILDECATHARINAGILDE   
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Na maanden van breken, graven, boren, zagen en 
metselen is het stof eindelijk opgetrokken en is de res-
tauratie en verbouwing van de Philipsboerderij een 
feit. Op zaterdag 3 november opent de boerderij aan 
de Celebeslaan 30 haar deuren voor het publiek. 

Vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom om na 
de feestelijke opening, met medewerking van het Cat-
harinagilde, een kijkje te nemen in en rond de boerde-
rij. Zo kunt u een blik werpen in de multi-media-
ruimte en het kinderatelier. Als u uw neus achterna 
loopt, komt u vanzelf bij de koffiebranderij en de bak-
kerij van Stichting Meare uit, waar de geur van war-
me broodjes u tegemoet komt. 
 
In de groenwerkplaats krijgt u een impressie van de 
noeste arbeid die inmiddels verricht is in het Groen-
domein Wasven en van de toekomstplannen voor het 
hele gebied. In Gasterij in ’t Ven wordt u gastvrij ont-
vangen en kunt u genieten van een drankje. 
 
Daarnaast is er deze middag voor iedereen wat te 
doen. Zo zijn er voorstellingen van poppentheater 

Dubbelop en kunt u dansen op de opzwepende mu-
ziek van sambaband Os Malandros. Even bijkomen 
kan in de dierenknuffelhoek. Er is een ballonnenwed-
strijd waarmee een mooie prijs gewonnen kan wor-
den. Op het erf staan oud-Hollandse spelletjes voor 
jong en oud. De middag wordt om 16.00 uur op muzi-
kale wijze afgesloten door drumband Eckartdal. 

We ontmoeten u graag op 3 november bij de boerde-
rij! 

 
Stichting Groendomein Wasven 
Stichting Meare 
Stichting Gasterij in ’t Ven 
 
Voor meer informatie, kijk op 
www.wasven.nl 
 

PHILIPSBOERDERIJ PHILIPSBOERDERIJ PHILIPSBOERDERIJ OPENTOPENTOPENT   DEURENDEURENDEUREN   VOORVOORVOOR   PUBLIEKPUBLIEKPUBLIEK   

De verbouwing is in volle gang. 
Foto’s: Jan Wijn 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
 

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 0,80 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 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. 

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

15 

NIEUW IN UW WIJKCENTRUM: 
SERVICEPUNT 

 
In Rond ’t Hofke van september j.l. kondigden wij het 
aan: we willen gaan proberen om een servicepunt voor 
onze wijkbewoners op te zetten. Met dit vervolgbericht 
geven wij aan dat we daar echt mee gaan starten. 
 
SERVICE 
Vanaf maandag 29 oktober stellen wij iedereen in de 
gelegenheid om tussen 10.00 uur en 11.30 uur van dit 
servicepunt gebruik te maken. U kunt kleding inbren-
gen voor de stomerij of voor reparatie; dat geldt ook 
voor schoenen. 
We hebben prijslijsten in huis van de kosten voor elke 
te verrichten handeling. Het is de bedoeling dat bij het 
inbrengen meteen wordt afgerekend op basis van die 
prijslijst; u krijgt een bewijs van inlevering en van beta-
ling mee. 
Zoals eerder gemeld: er komen geen extra kosten bij; 
het is dus zuivere service. De daar opvolgende maandag 
kunt u tegen inlevering van dat bewijs uw kleding/
schoenen weer komen ophalen. 
 
SPREEKUREN 
Voor wat de spreekuren betreft: we zijn er nog over be-
zig met de verschillende instanties. Maar wij stellen ons 
voor dat het als volgt gaat lopen: u meldt u zelf telefo-
nisch of per e-mail bij de betreffende instantie, legt daar 
uw vraag of probleem voor en als dat ertoe leidt dat er 
een afspraak moet volgen kan die op maandagmorgen, 
ook tussen 10.00 uur en 11.30 uur door die instantie 
met u worden afgesproken. Wij stellen daarvoor ruimte 
in het wijkcentrum beschikbaar. 
 
KLUSJES 
Dan de klusjesdienst. Als u wat gedaan moet hebben 
wat u niet zelf kunt of door uw kinderen, familie, vrien-
den of buren gedaan krijgt, dan kunt u, ook weer op die 
maandagmorgen, bij uw wijkcentrum aankloppen om te 
praten over wat u gedaan wilt hebben. Wij kijken dan of 
er onder onze vrijwilligers iemand is die dat voor u op-
lost. Wij brengen daarvoor geen kosten in rekening. 
 
ER IS OOK KOFFIE 
Tenslotte: als u er toch bent en u hebt zin in een kopje 
koffie of thee: voor een luttel bedrag wordt dat voor u 
ingeschonken. 
 
VRIJWILLIGERS 
We hebben al mensen die zich voor het een en/of ander 
als vrijwilliger hebben gemeld. Maar er kunnen er nog 
best een paar bij. Dus als u uw maandagmorgen (of 
voor een klus op een door u te kiezen tijdstip) nuttig 
wilt maken voor de wijk en/of het voor uw persoonlijke 
contacten goed is om mee te doen: wat belet u om u 
daarvoor te melden. Dat kan telefonisch (2811737) of per-
soonlijk bij ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. 
 
Alvast bedankt voor uw opgave. 
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Normaal is het terrein van de rioolwaterzuivering 
aan de Van Oldenbarneveltlaan een afgesloten be-
drijventerrein. Maar zondag 23 september op Zon-
dag Waterdag stonden de poorten open en kon je 
een wandeling maken over het terrein en zien hoe 
vuil rioolwater omgezet wordt in schoon beekwa-
ter.  
 
Medewerkers van het waterschap vertelden langs 
de route wat er met het vuile rioolwater gebeurt 
voordat het als schoon water naar de Dommel 
gaat. Er was ook rekening gehouden met kinderen, 
zij konden aan waterspelen deelnemen. 

Na de renovatie is de rioolwaterzuivering aan de 
Van Oldenbarneveltlaan een van de modernste van 
Nederland. De voorbezinktanks zijn overkapt met 
aluminium koepels om stank te voorkomen. Er is 
een  nieuw gebouw in gebruik genomen met nieu-
we pompen en roosters. De capaciteit is vergroot 
en de technieken zijn verfijnd.  
 
Met een capaciteit van circa 750.000 vervuilings-
eenheden behoort deze vernieuwde zuiveringsin-

stallatie tot de top 3 van ons land en daar kunnen 
we trots op zijn. De rioolwaterzuivering zuivert het 
afvalwater van maar liefst tien gemeenten  in de 
regio Eindhoven.  
 
Honderd jaar geleden konden de bacteriën in de 
sliblagen op de bodem van onze rivieren en beken 
het vuile water van zo’n 6 miljoen mensen nog wel 
zuiveren. Nu moeten we de natuur een handje hel-
pen met rioolwaterzuiveringen, waarin dezelfde 
soorten bacteriën het werk doen. 

Tot eind jaren ’60 werd het rioolwater van gemeen-
telijke rioleringen ongezuiverd geloosd op sloten of 
op de Dommel. Nu gaat het afvalwater, dat voor 
ongeveer 75% uit huishoudelijk en 25% uit indu-
strieel afval bestaat, via een leiding naar de 
dichtstbijzijnde rioolwaterzuivering. Daar wordt het 
biologisch gezuiverd.  
 
Eerst vindt de mechanische zuivering plaats. Het 
aangevoerde water gaat eerst door een rooster-
straat waar de grove delen uit het afvalwater wor-
den gehaald. De grove delen worden ontwaterd en 
samengeperst. Het water gaat door de zandvanger 

OPEN OPEN OPEN DAGDAGDAG   RIOOLWATERZUIVERINGRIOOLWATERZUIVERINGRIOOLWATERZUIVERING   AANAANAAN   DEDEDE   
VAN OLDENBARNEVELTLAANVAN OLDENBARNEVELTLAANVAN OLDENBARNEVELTLAAN   
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waar het zand uit het afvalwater wordt gehaald. 
Doordat het afvalwater in de zandvanger een lage 
stroomsnelheid heeft bezinkt het zand naar de bo-
dem. Het zand wordt via een hark in containers 
gestort en het water gaat door naar voorbezink-
tanks. 

 
Daarna volgt de biologisch zuivering. Het princi-
pe van de biologische zuivering is als volgt: bacte-
riën breken de opgeloste organische afvalstoffen in 
het rioolwater af.  
 
Om hun werk goed te kunnen doen hebben de 
bacteriën veel zuurstof nodig, daarom gaat het af-
valwater in deze fase in het beluchtingscircuit, 
hierin worden de bacteriën van de nodige zuurstof 
voorzien. 
 

Na de biologische zuivering stroomt het water naar 
de nabezinktanks waar een scheiding van slib en 
gezuiverd water plaatsvindt. Het slib wordt voor 
een deel teruggevoerd naar de beluchtingstanks 
om daar het slibgehalte op peil te houden. Het deel 
dat niet meer nodig is, wordt via een pijpleiding 
naar de slibverwerking in Mierlo gepompt. Daar 
wordt het in een centrifuge ontwaterd en vervol-
gens gaat het naar Moerdijk waar het in de slibver-
brander verbrand wordt. De as die overblijft wordt 
verwerkt in asfalt. Het water, dat voor 90% gezui-
verd is, kan worden geloosd op de rivier de Dom-
mel. 
 
De Dommel ondergaat een flinke opknapbeurt. Het 
is de bedoeling dat het weer een prachtige natuur-
lijke beek wordt met een schonere bodem. Naast 
het saneren van de ernstig vervuilde bodem wordt 
waar nodig, de natuur rondom de Dommel opge-
knapt. 
 
Met de opknapbeurt en door de oorspronkelijke 
loop van de beek zoveel mogelijk te herstellen 
wordt straks ook het recreatieplezier van wande-
laars en fietsers vergroot. Ook verlegde paden en 
nieuwe bruggen spelen daarbij een rol. In de 
stadsparken verschijnen langs de Dommel meer 
bijzondere planten en moerassige oevers. Middenin 
de stad tussen de hoge gebouwen en kademuren 
stroomt de Dommel als een oase van rust tussen 
bomen en struiken. Buiten de stad ontstaat een 
typisch Brabants landschap met de Dommel als 
schitterend middelpunt. Kortom, een blauwe slag-
ader die zorgt voor rust in de stad en bruisend le-
ven in het landelijke gebied. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

JEUGDSCHAKEN DE HOFDAME 
 
Onlangs is schaak-
club De Hofdame ge-
start met inmiddels 
alweer het 16e sei-
zoen Jeugdschaken. 
Tot en met mei 2008 
komen elke dinsdag-
avond van 19.00 tot 
20.00 uur enthousi-
aste kinderen naar 
wijkcentrum ’t Oude Raadhuis om zich onder lei-
ding van 3 volwassenen bezig te houden met de 
schaaksport. De leeftijd van de kinderen varieert 
van 6 tot 12 jaar. Het 1ste halfuur zijn de kinderen 
bezig met de schaaktheorie en het 2e halfuur wordt 
er geschaakt. 
 
Schaken is vooral een leuk spel. Een spel dat je je 
hele leven kunt spelen. Je hoeft voor plezierschaak 
echt geen bolleboos te zijn. Het mooie van de 
schaaksport is dat je altijd kunt spelen. Het enige 
dat je nodig hebt is een bord, stukken en een te-
genstander maar je kunt ook tegen een computer 
schaken.  
 
Op dit moment is er plaats voor enkele kinderen. 
Dus als jij wilt leren schaken- of misschien kun je 
het al- kom dan eens kijken op dinsdagavond bij: 
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. 
Of bel voor meer informatie naar: Ad van 
Lieshout (2810301), Willem Ruis (2810990) 
of Wim Arts (06-16056818). 
 
 
 
 
Swing-gymgroep  
gestart in ’t Karregat 
 
Voor actieve Tongelrenaren vanaf 50 jaar!  
 
Wilt u graag actief bewegen op moderne muziek, 
lenig blijven en aan uw conditie werken, kom dan 
bij de Swinggym van Welzijn Eindhoven in de 
sporthal van ‘t Karregat in Tongelre. 
 
Elke dinsdag is er van 12.15 tot 13.00 uur een af-
wisselend programma van lichamelijke oefeningen 
waarbij een combinatie van bestaande vormen van 
bewegen op muziek worden gebruikt zoals aero-
bics, callenetics, tae-bo, en fitgym. Na afloop van 
de les is er de mogelijkheid om samen koffie of 
thee te drinken. Deelname kost € 20,- per kwar-
taal. 
 
Hebt u belangstelling of wilt u meer informa-
tie? Dan kunt u bellen naar Welzijn Eindho-
ven, Anja Alink 297.26.61. 
 

Vlooienmarkt 
  
Op zondag 4 november houdt scou-
ting St. Frans haar jaarlijkse vlooien-
markt. De markt wordt gehouden op 
het terrein van de scoutinggroep aan 
de Vuurvlinderstraat. 
 
Aanvang van de markt is om 12.00 
uur. Er is voor iedereen wel iets te 
vinden op deze uitgebreide markt. 
 
De toegang is gratis en aan eten en drinken is ge-
dacht. 
 
Tot ziens op de markt. 
  
p.s. Heeft U nog spullen, bel dan 2816186 en wij ha-
len het graag bij U op. 
                                      

Scouting St. Frans 
 
 

 
 
Op 10 november viert het St.Martinus-gilde zijn 
jaarlijkse patroonsdag. (De patroonsdag valt normali-
ter op 11 november, maar omdat deze dag op zondag 
valt wordt voor 10 november gekozen).  
Deze feestelijke dag zal aanvangen om 10.00 uur met 
een heilige mis. Na de mis is er op het kerkplein een 
vendelhulde gevolgd door het schouwspel St. Marti-
nus en de bedelaar. Hierna volgt een rondgang over   
’t Hofke in vol ornaat, waarna de gildenbroeders en   
-zusters zich naar hun clubhuis begeven om de pa-
troonsdag in een gepaste ambiance voort te zetten. 
 

 
Wij van CV de Tongelreepers ho-
pen U allen op 18 november 2007 
te mogen ontmoeten in onze nieu-
we residentie “de Merckthoeve” ge-
legen op de Oude Urkhovenseweg 
2-4 te Eindhoven. 
 

Op deze datum houden we n.l. ons 39ste Prinsenbal. 
U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. De toe-
gang is natuurlijk gratis en parkeergelegenheid is er 
volop. Tot ziens op 18 november in de Merckthoeve. 
 
Secretariaat CV de Tongelreepers 
Elsbroekpad 5 
5662 TS  Geldrop 
email: info@tongelreepers.nl 
Web: www.tongelreepers.nl 

19 
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Dorothé en Wim van Dijke. Deel 2. 
 
Deze foto komt u vast en zeker nog heel bekend voor. 

Vorige maand toen wij u in deze rubriek kennis lieten 
maken met Dorothé en Wim van Dijke, het echtpaar dat 
zich sinds een aantal jaren belangeloos inzet voor zeer 
arme mensen in Gambia, beëindigden wij dat interview 
met deze foto van de “schooltruck”. De truck, die er 
dankzij de inspanningen van Wim en Dorothé kwam en 
waarmee dagelijks 130 schoolkinderen uit diverse dor-
pen worden vervoerd. Omdat dit enthousiaste echtpaar 
zoveel over hun activiteiten in Gambia te vertellen heeft 
en dat met zoveel schitterende foto’s kan verduidelijken 
beloofden wij u een vervolg.  
In deze aflevering vertellen zij over hun projecten, de 
scholen, de leerlingen maar ook over de cultuur in Gam-
bia. Door hun verhalen komt een ver Afrikaans land in-
eens erg dichtbij. 
 
Wat betekent Gambia voor jullie? 
 
“Gambia betekent heel veel voor ons. Een leven zonder 
Gambia is voor ons niet meer denkbaar”, vertelt Wim. 
“Twee keer per jaar gaan we naar dit West-Afrikaanse 
land. Voor ons zijn dat werkvakanties. Wij reizen op ei-
gen kosten en logeren in een hotel. We hebben wel eens 
in een dorpshut overnacht maar dat was geen succes! 
Slapen in een bloedhete hut, zonder licht, zonder water, 

met muggen en veel on-
gedierte, is geen pretje. 
We hebben toen beslo-
ten dat nooit meer te 
doen. Het gevolg is wel 
dat we nu ’s morgens 5 
uur onderweg zijn voor-
dat we bij onze scholen 
zijn. Dat komt omdat de 
hotels en restaurants ten zuiden van de Gambia-rivier in 
een vakantiedorp te vinden zijn en “onze mensen” leven 
op de noordoever waar geen hotels zijn en nauwelijks 
toeristen komen en waar het veel armoediger is. 
 
Om de scholen te bereiken moeten wij met een jeep 
eerst op een veerboot de brede Gambia-rivier overste-
ken met wachttijden van vaak twee uur. Daarna over bar 
slechte rode zandwegen met diepe kuilen en de laatste 
kilometers over een smalle zandweg met aan weerszij-
den dichte begroeiing waar apen, slangen en veel grote 
en kleine hagedissen leven.”  
 
Jullie zijn in 2002 begonnen met hulp in het dorp 
Bakalarr en al vaak in Gambia geweest en dus 
geen vreemden meer voor de Gambianen? 
 
“Nee, integendeel”, aldus Dorothé, “iedereen kent ons 
daar als Mr. en Mrs. Williams. De officiële taal in Gambia 
is Engels, 50% van de Gambianen spreekt dat. Wim 
werd dus al meteen Mr. William met ’t gevolg dat ik Mrs. 
Williams werd. Die namen zijn zo ingeburgerd dat ik me 
soms per vergissing voorstel als Mrs. Williams!  
 

 
Telkens als we in Gambia aankomen worden we héél 
enthousiast als vrienden verwelkomd. De Gambianen zijn 
uiterst vriendelijk en gastvrij, de sfeer is er prettig en 
ongehaast. Alles wat wij daar doen wordt bijzonder ge-
waardeerd, de Gambianen zijn ontzettend dankbaar en 
wat ook heel belangrijk is, ze gaan heel zorgvuldig met 
de materialen en gegeven spullen om.” 
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Jullie stichting 
“Seig” (Support Edu-
cation in the Gambia) 
heeft als doel het on-
dersteunen en uit-
breiden van onder-
wijs in Gambia. 
Waarom kiezen jullie 
voor het onderwijs? 
 
“Gezien onze affiniteit met onderwijs in het algemeen 
kon het, toen we zagen in wat voor erbarmelijke om-
standigheden de arme kinderen op de noordelijke oever 
van de Gambia-rivier les krijgen, niet uitblijven om hulp 
voor onderwijs te gaan organiseren” zegt Wim. 
 
“We zijn in 2002 begonnen met een school in Bakalarr, 
die mede dankzij onze hulp nu volop draait. Deze school 
heeft 10 naaimachines, meubilair, 1300 engelstalige 
boeken, zonnepanelen, een waterpomp etc. van ons 
ontvangen. Elk half jaar gaan we er even kijken of er 
nog dringende behoeften zijn en ook dan worden ze 
weer geholpen. 
 

 
Ons tweede project betreft een basisschool in Pakau 
Njogu ook op de noordoever van de Gambia-rivier. Deze 
school is in 1980 gebouwd en staat grotendeels op in-
storten. Er wordt nu les gegeven aan 370 kinderen. Om-
dat er te weinig klassen zijn voor dit aantal kinderen, 
wordt er in twee shifts les gegeven, ’s morgens een 
groep en ’s middags één.  

Twee gebouwen 
moeten worden ge-
sloopt en twee kun-
nen gerestaureerd 
worden.   
Er zijn twee toilet-
ten voor 370 kinde-
ren! De hygiëne is 
ver te zoeken! Ver-
der moeten er nieu-
we schoolbanken en 
tafels komen. Eén 
klaslokaal is al voorzien van mooi en degelijk meubilair, 
gemaakt door timmerlieden in Serrekunda op de Zuid-
oever. De schoolbenodigdheden, zoals schriften, pen-
nen etc. worden door de stichting ook in Serrekunda 
gekocht.”  
 
En het vervolg? 
 
De volgende maand publiceren we het 3e en laatste deel 
van dit interview. 
 
In november gaan Dorothé en Wim weer naar Gambia. 
Zij hopen dan tijdens hun verblijf het grote aantal dozen 
met kleding, voetbalschoenen etc. te kunnen overhandi-
gen aan de schoolhoofden. De dozen zijn op maandag 
24 september met een aanhanger naar België gebracht 
voor transport naar Gambia. Door middel van een op-
roep in ons wijkblad heeft het echtpaar veel sport- en 
voetbalschoenen ontvangen, alsmede 5 leren ballen met 
pompjes en kunststof pionnen met een goal om uit te 
zetten op het schoolplein. Namens Dorothé en Wim, 
maar vooral ook namens de Gambiaanse voetballertjes, 
hartelijk dank daarvoor! 

Maar er is nog veel meer nodig. Wim en Dorothé hebben 
nog zoveel plannen. Zij willen er alles aan doen om de 
Gambiaanse jeugd in de gelegenheid te stellen onderwijs 
te ontvangen in een verantwoord schoolgebouw voorzien 
van goede meubels en materialen. Om al hun plannen te 
verwezenlijken is uw financiële bijdrage meer dan wel-
kom.  
 
Mocht u de stichting Seig willen ondersteunen dan kunt 
u dat doen door middel van een storting op: rekening-
nummer 10.70.40.913 ten name van de Stichting Seig, 
Tongelresestraat 532,  
5641 AZ Eindhoven.  
 
Voor meer info zie:  
www.Seig.nl 
 
Tot de volgende maand. 
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NATUURWERKDAG - KOM EN WERK MEE! 
  
Op 3 november zal ook voor de zevende keer de 
Natuurwerkdag van de ANWB worden gehouden. 
Groendomein Wasven heeft de samenwerking met 
de ANWB opgezocht en we zitten in het landelijke 
programma. Op deze dag steken duizenden men-
sen de handen uit de mouwen voor natuur en 
landschap en ook in Tongelre kun je aan de slag.  
 
Het is de bedoeling dat er die dag vanaf 9.30 uur 
gewerkt wordt in het Groendomein: prunus kap-
pen, sloten opschonen, nestkastjes schoonmaken 
zijn o.a. de geplande activiteiten. Er is wel werk 
voor zo'n 60 mensen. Aanmelden voor deelname 
kan bij ronaldvanlaar@onsneteindhoven.nl. Aan-
sluitend kun je dan meegenieten van de opening 
van de boerderij. 
  
Kijk voor meer info op www.natuurwerkdag.nl 
voor het laatste nieuws. 
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NIEUWE produkten op de
 Nederlandse markt   
 
SUPER SMOKER  
DE alternatieve sigaret   
die overal kan en mag    
 
  

DE gasaansteker 
   
  van ZIPPO 

 
 
 

   
Voor deze produkten en nog veel 
meer  moet u zijn bij:   
     
Tabakspeciaalzaak "RENATA"  
Tongelresestraat 144   
5613 DP  EINDHOVEN   
TEL: 040-2431843    
email: renata@onsneteindhoven.nl  

Daar wordt aan de deur geklopt en wel door de Eindhovense 
Lionsclub Wodancella. 
 
Viert u thuis een Sinterklaasfeest voor uw kinderen of kleinkin-
deren? Lionsclub Wodancella vraagt dan aan Sint en Piet of zij 
dit jaar bij u thuis op bezoek komen. 
 
Zij maken er een gezellig feestje van en strooien iets lekkers in 
één of andere hoek. 
 
De kosten van een huisbezoek zijn € 60,- per gezin per half 
uur. De opbrengsten zullen geheel ten goede komen aan de 
goede doelen die Lionsclub Wodancella met zorg uitkiest. 
 
Voor meer informatie bel 040-2417113 of 06-5155 7937 
E-mail: d.van.lieshout@hccnet.nl 
 
(Namens LC Wodancella, Désirée van Lieshout). 

TONGERICK 
 
Een tongerick is een Tongelrese limerick 
 
In  de Loostraat liepen twee boerinne. 
En ginge same het kapelleke binne. 
Mar ut war stevig bale toen ze wilde betale. 
Zei de een: warum kende nou hier nie pinne.   
 
Nelis 
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Scouting Doornakkers organiseert: 
in 50 uur de wereld rond. 

 
 

Van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 
21 oktober wordt wereldwijd voor scouts de 
JOTA-JOTI georganiseerd.  JOTA staat 
voor Jamboree On The Air en JOTI voor 
Jamboree On The Internet. Zoals ieder jaar 
het geval, doet ook dit jaar Scouting 
Doornakkers aan de Urkhovenseweg weer 
mee. 
 
Waarschijnlijk is de Wereld Jamboree een 
evenement dat meer bekendheid heeft. Tijdens 
zo'n kamp komen rond de 30.000 scouts van 
over de hele wereld bij elkaar. Tijdens de 
JOTA-JOTI blijft iedereen in zijn eigen land, 
maar praten elk jaar ongeveer 500.000 scouts 
een weekend lang met elkaar via de radio of 
via het internet.  
 
Scouting Doornakkers organiseert gedurende 
het hele weekend activiteiten, die in het teken 

staan van communicatie in de breedste zin van het woord. Denk bijvoorbeeld aan veelgebruikte commu-
nicatiemiddelen als de radio, televisie en portofoon. Maar ook de communicatiemiddelen van 
“vandaag” als het internet, MSN, GPRS en GPS.  
 
Het wereldwijde thema van de JOTA-JOTI is dit jaar "Around the world in 50 hours". Dit thema daagt 
alle scouts wereldwijd uit om in dit 50 uur durende JOTA-JOTI weekend, zo veel mogelijk contacten te 
leggen met scouts in andere landen. De JOTA-JOTI wordt dit jaar met veel enthousiasme wereldwijd 
voor de 50ste keer georganiseerd.  
 
Deze activiteiten zijn niet alleen georganiseerd voor en door de eigen leden, ook geïnteresseerde jeugd 
van 5 tot 19 jaar is van harte welkom en kan op zaterdag vrij binnenlopen. De onderbouwgroepen (5 t/m 
10 jaar) draaien in de ochtend en de bovenbouwgroepen (11 t/m 18 jaar) draaien voornamelijk in de 
middag. 
 
Lijkt het je leuk om mee te doen met deze activiteiten of eens rond te snuffelen, loop dan zaterdag 20 
oktober binnen bij de blokhut van Scouting Doornakkers aan de Urkhovenseweg 27. De blokhut is te 
herkennen aan de piramidevorm en de 30 meter hoge zelfgepionierde toren met antennes achter op het 
veld! Voor meer informatie kijk op www.doornakkers.com (o.a. webcam) of bel even met Robert Hans-
sen: 06-53682198. 
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Uitslag Loterij 2007  
Dahliaclub St. Martinus  

  
 
 
 

Prijzen van de loterij kunnen tot 1 november 2007 bij voorkeur na 18.00 uur afgehaald worden bij:  
dhr. van Erp 
Tongelresestraat 536 
Eindhoven  
 
Dit zijn de winnende lotnummers: 
 
12 -88- 163 -194 -204 -253 -380 -428 -530 -547 -616 – 657 -778 -919 -988 
 
1065 -1137 -1302 -1334 -1352 -1446 -1453 -1474 -1633 -1678 -1701 -1714 -1762 -1821 -
1841 -1889 -1978 
 
2007 -2072 -2288 -2438 -2547 -2619 -2796 -2825 -2881 -2893 -2903 -2904 -2908 
 
3078 -3112 -3131 -3247 -3302 -3304 -3389 -3425 -3447 -3449 -3470 -3643 -3771 -3777 -
3851 -3969 -3992 
 
4033 -4109 -4155 -4157 -4162 -4206 -4227 -4228 -4394 -4396 -4416 -4432 -4441 -4442 -
4445 -4467 -4573 -4612 -4668 -4888 
 
5035 -5051 –5070 -5078 -5134 -5177 -5348 -5499 -5526 -5603 -5684 -5788 -5968 
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Ook in Koudenhoven werd op zondag 16 september, de autovrije zondag, het jaarlijkse wijkfeest gehouden. 
De wijkvereniging had er deze keer een wervelend festijn van gemaakt met dans en muziek. 
 
Jong en oud kon meedoen aan de workshops: Djembé (het 
trommen op Afrikaanse percussie-instrumenten) en salsa dan-
sen. En natuurlijk ontbrak de heerlijke barbecue maaltijd niet. 
Het was een geslaagd en gezellig wijkfeest! 

WIJKFEEST KOUDENHOVENWIJKFEEST KOUDENHOVENWIJKFEEST KOUDENHOVEN   
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Centrum voor Fysio- en Manuele  
Therapie “Tongelre” 
Ceramlaan 10, 
5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@orange.nl 
 
Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb 
 
 

 
 
 
 

 

Artrose (artrosis deformans) 
 
Artrose is een proces, waarbij het laagje kraakbeen in een gewricht wordt aangetast en van een mooi 
glad gepolijst laagje verandert in een dun laagje “schuurpapier”. Het gevolg hiervan is dat de gewrichts-
vlakken niet soepel meer langs elkaar kunnen glijden en de bewegingen  hortend en stotend plaatsvin-
den. De zintuigen in het gewricht worden extra geprikkeld en worden overgevoelig, waardoor sneller 
pijn  ontstaat. Ook kunnen er ontstekingachtige klachten ontstaan doordat het gewricht geïrriteerd 
wordt. 
 
Tevens worden de spieren overbelast omdat zij meer kracht moeten gaan zetten om de beweging tot 
stand te laten komen. Ook hier krijgt men last van. Het kapsel en bandapparaat van het gewricht wordt 
korter, waardoor uiteindelijk de totale bewegelijkheid van het gewricht vermindert. 
 
Artrose kan in elk gewricht voorkomen. Heel bekend is de “versleten heup of knie”. 
 
Opvallend bij artrose zijn klachten als startstijfheid en startpijn. Na even be-
wegen gaat het beter, om vervolgens, als men moe wordt, weer pijn te krij-
gen. Ook bemerken mensen dat ze minder bewegelijk zijn in het aangedane 
gewricht en kunnen de gewrichten kraken tijdens bewegingen. De spieren 
zijn minder krachtig. De stabiliteit van het gewricht vermindert. Bij een ver-
gevorderd stadium kunnen zelfs de gewrichten vervormd raken. 
 
De oorzaak van artrose kan heel divers zijn. Er kan  een erfelijke factor zijn. 
Vaak is het een gevolg van ouderdom of overbelasting (zwaar lichamelijk 
werk of veel eenzijdige bewegingen) of een gevolg van een eerder trauma, 
waarbij de stand van een bot of ander gewricht veranderd is. 
 
Artrose kan goed behandeld worden met fysiomanuele therapie. De aandacht wordt gevestigd op het 
stimuleren van dagelijkse bewegingen (lopen, fietsen, gaan staan) bij beperkingen. Eventueel wordt ge-
zocht naar een andere manier om een beweging toch uit te kunnen voeren, zonder dat dit een toename 
van klachten geeft. 
 
De spieren worden versterkt, zodat deze de bewegingen beter geleiden en de kracht over het gewricht 
verdeelt (gewrichtsbescherming).  Dit vermindert de pijn, zodat het gewricht weer wat meer belast kan 
worden. Ook wordt geleerd zo goed mogelijk met de artrose om te gaan tijdens dagelijkse bezigheden, 
zodat bekend is wat wel of niet moet worden gedaan om klachten te voorkomen. 
 
Is artrose van zeer ernstige aard dan zal een orthopeed/chirurg moeten beoordelen of er een gewrichts-
vervangende operatie moet plaatsvinden. Ook na een “nieuwe heup of knie” zal de fysiotherapeut u hel-
pen  revalideren. 
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Deze maand heeft de redactie een bezoek gebracht 
aan Thera van der Heijden de eigenaresse van 
Kapsalon Thera van der Heijden, ’t Hofke 137, 
5641 AK Eindhoven. 

Hoelang bestaat kapsalon van der Heijden? 
De kapperszaak bestaat vanaf 1918 maar zover gaan we 
niet terug in de tijd. Gerard van der Heijden, vader van 
de huidige eigenaresse, begon in 1947 als veertienjarige 
jongen als leerling in de zaak van zijn vader. 
“Mijn vader, Nicolaas van der Heijden, bij de oudere le-
zers beter bekend als Klaasje van der Heijden, had een 
kapperszaak aan de Koudenhovenseweg”, aldus de 74 
jarige Gerard.  
 

Gerard kreeg verkering met Thera. Zij werkte bij Philips 
maar vond het kappersvak zo boeiend dat de overstap 
naar het kappersvak snel was gemaakt. “Na ons trouwen 
hebben we de zaak van mijn vader overgenomen en zijn 
we ook nog een kapsalon in Nuenen begonnen. Ikzelf 
deed de zaak in Nuenen en mijn vrouw nam de kapsalon 
in Tongelre voor haar rekening. Dertien jaar geleden is 
de zaak verhuisd naar ’t Hofke en overgenomen door 
onze dochter Thera”, vertelt Gerard. 
 

Nog steeds is Gerard van der Heijden parttime werk-
zaam in de kapsalon. Hij heeft zijn eigen vaste klanten 
en hij vindt het prettig om het kappersvak nog uit te 
kunnen oefenen. Daarnaast doet hij alle ondersteunende 
werkzaamheden (koffiezetten, was verzorgen, enz. enz.) 
zodat de kapsters aan het werk kunnen blijven. Thera, 
zijn vrouw staat nog fulltime in de salon en wil voor-
alsnog geen af-
scheid nemen van 
het kappersvak.  
 

Wie is Thera van 
der Heijden? 
Thera heeft dertien 
jaar geleden de 
zaak overgenomen 
van haar ouders. 
Onder haar bezie-
lende leiding is de 
zaak uitgegroeid 
tot een kapsalon 
met een uitgebrei-
de klantenkring. 
“Samen met een 
hecht team van 6 

personen werken we vanuit passie en inspiratie met uit-
sluitend Goldwell producten en extensions van great 
lengts. We staan garant voor een uitstekende behande-
ling welke resulteert in een passend kapsel voor ieder-
een. Of je nu jong of oud bent; het doel is dat de klant 
tevreden met zijn of haar nieuwe kapsel naar huis gaat” 
aldus Thera. 
 

Drie generaties 
Naast Thera en haar moeder heeft inmiddels dochter 
Romy ook haar eerste stappen gezet in het kapstervak. 
Ze is recentelijk gestart met haar kappersopleiding en 
treedt hiermee in de voetsporen van haar moeder en 
oma. Naast kapster wil Romy ook nog nagelstyliste wor-
den. Ze heeft nog een hele weg te gaan maar heeft haar 
toekomst al uitgestippeld. Ook zij wil te zijner tijd een 
eigen zaak! 

Op welke wijze volg je de ontwikkelingen? 
Thera: “Door training, elke 2 maanden komt er in de 
avonduren een trainer die ons op ons vakgebied bij-
schoolt. Zo blijven we steeds op de hoogte van de 
nieuwste technieken en ontwikkelingen. En iedere 2 we-
ken neem ik de 2 jongste kapsters mee naar de techni-
sche club waar ze de kennis opdoen over de nieuwste en 
meest trendy modellen”. 
 

Wat is de trend voor de winter en komend voor-
jaar? 
Thera: “De trend voor dames is “City sleek”. Dit kapsel 
kan toegepast worden bij kort, lang en golvend haar en 
heeft als kenmerk een langere lok. Ook is de bob-line 
weer terug. In het modebeeld verschijnt ook weer een 
grove krul. Voor de heren zijn de stekeltjes passé. Voor 
hen geldt een iets langer kapsel en ook hier zien we de 
lok en grove krul in het modebeeld”.  
 

Tenslotte. 
We bedanken Thera en haar ouders voor het gesprek. 
Het was interessant om eens een kijkje te nemen achter 
de schermen van heren- en dameskapsalon Thera van 
der Heijden. 
 
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer weten over 
kapsalon Thera van der Heijden surf dan eens naar 
www.kapsalontheravanderheijden.nl of loop eens binnen 
bij de kapsalon aan ’t Hofke 137 voor een vakkundige 
behandeling.  
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Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 
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Anne de Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon: 251 67 75  
Ervaren babysitter. Bel voor kennismakingsgesprek. 

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. 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 2444519.  Op zoek naar een betrouwbare oppas? 
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent! 

BUURTBIEBBABBEL 
 

Nieuws van wijkbibliotheek Herzenbroeken 
 

Komende dagen wordt het behoorlijk eng in de bi-
bliotheek!!!??? Het is immers bijna Halloween en 
ook in de bibliotheek is dat te merken. Hoe dan? 
Dat verklappen we nog niet, komt U maar kijken! 
 
Wie kent niet het boek: “Kees de jongen” van Theo 
Thijssen? Wellicht heeft U de film gezien? Theo 
Thijssen (1879-1943) was een bevlogen Amster-
damse leerkracht en tevens auteur. Een ander boek 
van hem “De gelukkige klas” is het boek, dat cen-
traal staat tijdens de tweede editie van Nederland 
Leest (19 oktober t/m 16 november). 
 
Het boek wordt algemeen beschouwd als een van 
de meest sociaal-maatschappelijk geëngageerde 
werken van deze onderwijsvoorvechter. Thijssen 
typeert zijn in dagboekvorm geschreven De geluk-
kige klas als “Een hymne op het onderwijzers-
schap”. Zijn pleidooien voor de verbetering voor de 
positie van het kind bezorgden de auteur grote 
faam. Zo is de oeuvreprijs voor kinder-en jeugdlite-
ratuur van de Stichting P.C. Hooftprijs naar hem 
vernoemd en bestaat er een museum, dat geheel 
gewijd is aan Theo Thijssen en zijn werk. 
Zin in een dagje Amsterdam? 
 
U vindt het museum midden in de Jordaan in het 
pand Eerste Leliedwarsstraat 16. De toegang be-
draagt 2 euro. Het museum is open van donderdag 
tot en met zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
 
Dit in 1926 gepubliceerde boek wordt gratis uitge-
deeld aan leden van openbare bibliotheken en na-
tuurlijk dus ook in uw wijkbibliotheek. En dat doen 
we met gepaste trots. Laat dit juweeltje U niet ont-
schieten en kom langs in uw bibliotheek. 
 
Tot slot: voor de wijkbewoners die het nog niet 
wisten of vergeten waren: 
U kunt ook tijdschriften 
lenen in de bibliotheek. 
Alleen het nieuwste num-
mer blijft in de bibliotheek, 
maar dat ligt ter inzage en  
kunt U (eventueel onder 
het genot van een kopje 
koffie of thee) aan de lees-
tafel of in de leeshoek le-
zen. 
 
Kortom: genoeg redenen om uw bibliotheek te be-
zoeken. We verwelkomen U van harte op filiaal 
Herzenbroeken. 
 
Openingstijden:  
• maandag-, dinsdag– en woensdagmiddag van 

14.00-17.00 uur 
• vrijdag van 14.00-20.00 uur 
• zaterdag van 11.00-14.00 uur 

Beste buurtbewoners, 
 
In oktober gaan de collectanten van de Sint Nicolaas-
vereniging weer op pad voor de jaarlijkse huis aan 
huis collecte. De collectanten zijn in het bezit van een 
door de gemeente afgegeven vergunning en tonen die 
uiteraard als u daar om vraagt. De rondgang van de 
Sint zal plaatsvinden op: 
 
Zaterdag 24 november in de wijken Karpendonk, 
Koudenhoven  en wijk Beauregard aan de Tongel-
resestraat. 
 
Zaterdag 1 december in het oude gedeelte van 
Tongelre rond de St.Martinus kerk. 
 
Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.                              
 
Namens het bestuur 
H. v. Dijk, voorzitter. 

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 
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Tip van de maand: Geraspte kaas laat zich heel goed verdelen als men het even aanvriest 

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. 

Ingrediënten: 
1 doosje diepvries bladerdeeg 
2 dunne preien 
1 ui 
2 teentjes knoflook 
75 gram champignons 
150 gram gekookte ham (aan stuk) 
200 gram mager gerookt spek (aan stuk) 
150 gram geraspte kaas 
40 gram parmezaanse kaas 
Italiaanse kruiden, paprikapoeder, peper en peterselie 
8 à 10 eieren 
1 bekertje zure room 

 
Bereiding 
• mager gerookt spek in blokjes snijden  
• gekookte ham in blokjes snijden 
• ui snipperen 
• champignons in dunne plakjes snijden 
• prei in ringen snijden 
• prei, ui, champignons en gerookt spek licht in wat 

boter aanfruiten (± 5 min. ) 

• pers er knoflook bij 
• bladerdeeg laten ontdooien 
• intussen de eieren in een kom doen, deze kloppen 

met de zure room 
• peterselie, Italiaanse kruiden, peper en paprika-

poeder bij de eieren en room voegen en alles goed 
door elkaar kloppen 

• wanneer dit goed geklopt is, beetje bij beetje de 
helft van de  kaas er door roeren 

• het bladerdeeg bestrooien met bloem en uitrollen 
• springvorm beboteren en het bladerdeeg erin leg-

gen. Ook de opstaande randen bekleden 
• meng nu de aangefruite groenten en spek door de 

eiermassa 
• giet dit voor de helft in de springvorm 
• dit bedekken met de gekookte ham 
• nu de tweede laag met het eimengsel er over gie-

ten 
• strooi hier de rest van de kaas overheen. 
 
Dit alles ongeveer 45 minuten in de oven op 200 gra-
den. 

Recept van de maand oktober: Quiche Lorraine 

  WILT U GRATIS STAATSLOTEN ?   
 Koop dan voor 1 december uw Oudejaarsloten en maak kans op: 
een GRATIS straatje 1/5 staatsloten voor de trekking van 10 december. 

Tabakspeciaalzaak "RENATA"         Tongelresestraat 144         5613 DP Eindhoven    
                            TEL: 040-2431843                            email: renata@onsneteindhoven.nl 
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Beste lezers, 
 
In de maand september heeft groep 8 weer een fantastisch kamp gehad. Hun er-
varingen kunt u hieronder lezen. 
 
Schoolkamp groep 8M  
Het kamp was SUPER leuk ! ! De fietstocht ging goed maar Marene’s band was geklapt waardoor ik alleen 
moest fietsen tot Marene een andere fiets mocht lenen,  Bij de eet stop was het erg gezellig. Bij een van alle 
stoppen was Chris zijn fietssleutel verloren in de prullenbak, dat was best grappig ☺. Toen we bij de boer-
derij in Eersel aan kwamen dacht ik: wow veel groter dan ik had gedacht ! ! Even later was er een bosspel, 
daarbij moest je neppe drugs smokkelen. Het team waar ik in zat had natuurlijk ... GEWONNEN ! !  
Marte 
 

Tijdens het kamp waren er heel veel leuke 
dingen geweest. 
Spooktocht ja dat was heel leuk op het begin 
schrok ik maar daarna niet meer. Op het be-
gin schrok ik want dan hadden ze er allemaal 
geluiden bij. Bijv. van een tijger, dan had hij 
z’n doodskop in de vorm van een tijger. Mijn 
broer zat onder een tafel en pakte mijn hand 
vast dat was wel grappig want Merve was wel 
bang. Maar ik was op het begin ook nog best 
bang. Maar daarna niet meer.   
Davey 

 
De Caribische avond was kei leuk. Maar ik had met de spelletjes niet veel geld gewonnen maar dat was 
niet zo erg. Bij de dansjes enzo was het kei leuk… vooral het smakelijk eten spel van Marte en Marene. 
Dao zat helemaal onder de vla! Ons dansje (van Lindi, Melanie, Chanel en mij) was minder goed gelukt 
dat was wel jammer. 
Indiya 
 
Jippie-jee! Schoolkamp! Op de heenweg klapte de band van Marene. Ook viel Talitha van d’r fiets 

. We hebben ook een stuk of 3 stops gehouden. En ook heeeeeeeeel veel liedjes gezongen. Jammer 
dat ik geen ochtendgaal (pardon, nachtegaal) mee heb genomen. En meneer Ben fietst voorop. 
(Meneer Ben in de bocht! ☺)  
Kunxi 
 
De bonte avond was ook leuk. Toen moesten we een modeshow 
doen. Ik liep met Jip. Dat was wel leuk. Toen kregen we te horen wat 
we  gingen doen. Eerst deden we met een soort spelletjes. Dat was 
wel leuk. En toen moest je met festa cariba geld verdienen ik had 
300,- euro en wij hadden gewonnen want wij hadden de meeste 
geld.  
Melanie 
 
Computerlokaal  

Wist u al dat basisschool de Boog over een prachtig computerlokaal be-
schikt? Hier maken alle leerlingen gebruik van. Zo leren zij al vroeg hoe om 
te gaan met een computer. Alle kinderen krijgen wekelijks tijd om hier hun 
taken op te maken. Dit onder begeleiding van hun eigen docent of de ICT-
docent die hun de nodige instructies geeft. Ook de kinderen die thuis geen 
computer hebben doen zo de nodige ervaring op.  
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Dit jaar bestaat de afdeling Martinus/Tongelre van 
de Zonnebloem 40 jaar. Al die jaren zet een aantal 
vrijwilligers zich in om gasten te bezoeken en acti-
viteiten te organiseren. 
 
Voor veel langdurig zieken en hulpbehoevende ou-
deren is persoonlijk contact en deelname aan het 
maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend. 

Nationale vereniging de Zonnebloem is een lande-
lijke vrijwilligersorganisatie die daar wat aan pro-
beert te doen. Zo leggen de ruim 39.500 vrijwilli-
gers jaarlijks in totaal 1,1 miljoen huisbezoeken af 
aan mensen die door ziekte of handicap vaak aan 
huis gebonden zijn. Centraal staan 
gezelschap en een goed gesprek. 
Daarnaast organiseert de Zonnebloem 
tal van activiteiten, zoals excursies en 
aangepaste vakanties.  
 
In Tongelre (afdeling Martinus) zijn op 
dit moment 16 vrijwilligers actief. Sa-
men zorgen zij ervoor dat 50 gasten 
regelmatig bezocht worden en kunnen 
deelnemen aan activiteiten. 
De meeste acitiviteiten vinden plaats 
in de Dependance van het Oude 
Raadhuis.  
In maart wordt gestart met een na-
wintermiddag waarvoor muzikale gas-
ten of zoals dit jaar een Country 
dansgroep wordt uitgenodigd. 
 
In juni hebben we onze jaarlijkse dag-
tocht. Met een touringcar worden 

mooie plekjes bezocht en kan 
iedereen genieten van een 
heerlijke lunch en als afsluiting 
een diner. Van de gasten wordt 
dan wel een bijdrage in de kosten gevraagd. 
 
Rond 12 september wordt landelijk de Nationale 
Ziekendag gevierd. In Tongelre nodigen wij de 

gasten uit voor een activitei-
tenmiddag in de Dependance. 
 
Eind november/begin decem-
ber bezoekt de Goede Sint ons. 
Er worden dan uit volle borst 
Sinterklaasliedjes gezongen en 
als de Sint na een uurtje weer 
verder moet, wordt er gekiend 
met vele mooie prijzen. De 
Scouting Sint Frans zorgt er 
elk jaar weer voor dat er vol-
doende geld is om de prijzen 
aan te schaffen. 
 
Het jaarprogramma wordt af-
gesloten met een Kerstviering 
half december. Er wordt dan 
een Kerkdienst opgedragen in 
de Dependance in samenwer-
king met het Martinuskoor. 
 
Het bestuur van de Zonne-
bloem Martinus/Tongelre heeft 

ervoor gekozen om de gasten te laten delen in de 
festiviteiten rondom het jubileum. Dus geen recep-
tie maar een dagtocht naar de bedevaartplaats 
Scherpenheuvel. Op donderdag 13 september ver-
trok een volle bus naar België. Het was een zeer 
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geslaagde dag met mooi weer, lekkere 
lunch en tevreden mensen. 
 
De mensen die door ziekte niet konden 
deelnemen aan deze reis, worden bin-
nenkort nog bezocht door enkele vrij-
willigers. 
 
Wij maken van de gelegenheid gebruik 
om een oproep te doen voor nieuwe 
vrijwilligers. Een aantal van onze huidi-
ge vrijwilligers is al een beetje op leef-
tijd en zal binnen afzienbare tijd moe-
ten stoppen met dit mooie werk. 
 
Voor informatie over het vrijwilligers-
werk bij de Zonnebloem kunt u contact 
opnemen met een van onderstaande 
telefoonnummers: 
040-2481107 
040-2815078 
040-2812141 
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PRIJSUITREIKING BIJ SUPER DE BOER PAGELAAN 
 

Op vrijdag 14 september is bij Super de Boer in de Pagelaan weer een prijs uitgereikt.  
Deze keer een Unox skelter!!!  

Bij aankoop van een bepaald aantal Unox producten kon men de kassabon in een bus deponeren .  
Uiteindelijk was de heer Weelden de gelukkige winnaar. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de familie Weelden met een stralende jarige Rachel 
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EERSTE KREA KIDS EERSTE KREA KIDS EERSTE KREA KIDS EENEENEEN   GROOTGROOTGROOT   SUCCESSUCCESSUCCES   
 
 
 
 
Op woensdagmiddag 19 september was het zover. De eerste knutselmiddag van Krea Kids ging van start. Er waren 
al zoveel voorinschrijvingen dat om 14.00 uur de ruimte boven bij ’t Oude Raadhuis gezellig met heel veel zenuw-
achtige kinderen gevuld werd. Nadat alle kinderen uit de vier verschillende activiteiten gekozen hadden kon er 
ijverig geknutseld worden. Ze konden kiezen uit het maken van een totempaal, bosdieren, trekpop of een droom-
vanger. Hierbij werd gewerkt met veel verschillende materialen waaronder verf, touw, papier en heel veel leuke 
dingen om op te plakken. Ze mochten zelf weten hoe ze hun knutselwerk zo mooi mogelijk maakten en waren 
aan het eind van de middag natuurlijk ook super trots op wat ze hadden gemaakt.  
 
De woensdagmiddagen van de Krea Kids worden bege-
leid door enthousiaste vrijwilligers. Mocht u zelf zin heb-
ben om te komen helpen en samen met de kinderen 
een gezellige middag te hebben op 1 woensdagmiddag 
in de maand (juli en augustus is er vakantiestop) dan 
kunt u Franka van Lent bellen op 040-2813601. 
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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 november 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 

Oplossing van vorige maand is:  
Poetsdoek en mountainbike 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Carmen Reijnders, 
 Bandalaan 6 

 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 

(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 
 Dr. Berlagelaan 1 
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W E S T E N W I N D B F L O G 

W U R N A S P U I O P M A D L 

I G E R E E W N O R IJ M W I A 

N R G E G L A B R U U V I U V 

D E E P N M B K R U I E N B O 

S B N IJ A S C H A D U W E S N 

T S B R G V T L E G A H L N D 

O IJ O D E U L H D W G U A E R 

O B O I E U D I C O U E W L O 

T O G S Z R E Y C A N E R P O 

I M R O O K C C S H J D E E D 

U R E O K L O W L O T IJ E N T 

O O G H O R H A L I Z E H R S 

K T E O I H I T T E P O N IJ I 

E S N S T H C I L M F S N S M 

AGGER 
AVONDROOD 
BORA 
CYCLOON 
DAMP 
DAUW 
DONDER 
DOOI 
DROOGTE 
ECLIPS 
ELMSVUUR 
FOHN 

GOLF 
HAGEL 
HAL 
HALO 
HITTE 
HOOS 
IJS 
IJSBERG 
IJZEL 
JACHTSNEEUW 
KRUIEN 
KOU 

LAWINE 
LICHT 
LICHTEN 
MIST 
NASPUI 
ONWEER 
OZON 
PLENSBUI 
REGEN 
REGENBOOG 
RIJM 
RIJP 

SCHADUW 
SIROCCO 
SNEEUW 
STORM 
VUURBAL 
WESTENWIND 
WINDSTOOT 
WOLK 
ZEEGANG 


