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EEN GEWIJZIGD WIJKBLAD OP UW MAT. 
 
Zoals u ongetwijfeld nog weet hebben we enkele maanden geleden een en-
quête uitgeschreven onder ’t motto: Goed genoeg of kan het beter?  Niet 
alleen uw mening maar ook vele suggesties mochten wij van u ontvangen. 
We kregen een prima rapportcijfer van gemiddeld 7.9 maar vooral uw sug-
gesties tot verbetering hadden en hebben nog steeds onze volledige aan-
dacht.  
 
Uw belangrijkste wensen waren: 

1) Meer informatie vooraf!  
2) Informatie over het gehele bezorgingsgebied! 
3) Meer informatie over verenigingen!  
4) Meer informatie over de multiculturele samenleving in onze wijk! 
5) Maak de puzzelpagina moeilijker! 

 
Wij zijn met uw wensen aan de slag gegaan en proberen- door gehoor te 
geven aan uw suggesties- een nog beter wijkblad bij u op de mat te krijgen. 
Een wijkblad dat u allen op de hoogte houdt van wat er leeft en speelt in 
onze wijk. 
 
Met elkaar moet het lukken. 
We zeiden het al eerder; nog steeds blijft dat voor de totstandkoming van 
het wijkblad een belangrijke rol is weggelegd voor u als lezer. Dat was zo, 
dat is zo en dat blijft zo. Dus wilt u informatie delen over uw vereniging, hob-
by, buurtactiviteit, voorstellen tot wijkverbetering, jubilarissen, de verande-
rende maatschappij in onze wijk, enz. enz. enz. laat ons dat dan weten. Mail 
uw verhaal of suggestie naar rondhethofke@planet.nl en met elkaar kunnen 
we het wijkblad nog meer inhoud geven. Kopij voor het wijkblad kunt u 
steeds inleveren tot de 1ste van iedere maand. 
 
Iedere maand weer opnieuw! 
Steeds weer zijn wij benieuwd naar wat er in ons postvak ligt. Soms zijn 
daar verslagen, verhalen en verrassend leuke ideeën bij die ons erg aan-
spreken. 
 
Zoals deze maand bijvoorbeeld het fantastische initiatief (zie pagina 33) van 
een wijkbewoonster die naar de gemeente toe actie heeft ondernomen om 
alle ingangen van de gravelpaden rondom het spoor en de Urkhovenseweg 
aangepast te krijgen. Dus vanaf nu kunnen mensen die wat slechter ter 
been zijn en met een rollator lopen ook genieten van het echte Tongelrese 
landschap.  
 
Kijk maar gauw naar wat u nog meer kunt lezen in deze november uitgave.  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
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15 JAAR  
STADSHOBBYCENTRUM EINDHOVEN. 

De sleutel tot ontspanning!! 
 
Zaterdag 29 september vierde het Stadshobbycen-
trum Eindhoven haar 15 jarig jubileum met een Open 
Dag. 
De Open Dag was bedoeld om iedereen in Eindhoven 
en omgeving kennis te laten maken met hetgeen er alle-
maal mogelijk is in het hobbycentrum. 
 
Men kon er zelfstandig rondlopen of door een van de 
begeleiders worden rondgeleid. 
Van alle hobby’s werden werkstukken tentoongesteld en 
overal werd er gedemonstreerd, zoals: tekenen en schil-
deren, papierdecoraties, glas bewerken, naaldvakken 
kleding maken, boekbinden, houtsnijden, kalligraferen, 

boetseren, hout en metaal bewerken.  
Buiten werd er raku gestookt. Dit is een techniek waarbij 
de geboetseerde werkstukken met raku glazuur worden 
behandeld voordat ze in de raku-oven worden gebak-
ken. Na het bakken gaan de stukken van klei recht-
streeks uit de oven in de met houtsnippers gevulde raku 
tonnen. Vanuit de tonnen worden de beelden en vazen 
snel afgekoeld in koud water, zodat er een fraai craque-
lé effect ontstaat. 
 
Iedereen die geïnteresseerd was, werd volledig ingelicht 
hoe je bij het centrum wordt begeleid, als je als beginner 
bij het hobbycentrum gaat starten. 
Zo gastvrij als het hobbycentrum is, zo gastvrij werden 
alle belangstellenden ontvangen met koffie of thee met 
een heerlijk koekje. De buurman, bakkerij en groente-
winkel, Kiliq, had voor een overvol en heerlijk buffet ge-
zorgd met diverse soorten fruit en lekkere hapjes. 
In de hal stond een orgelbouwer met zijn pierement, in 
vol ornaat, de mooiste deuntjes te spelen. 
 
 

 
Om 14.30 uur kwam Wethouder mevrouw drs. M.C.T. 
Fiers.  
Dit was niet de eerste keer dat ze het hobbycentrum 
een bezoek bracht. Ze was een en al lof over de organi-
satie van het Stadshobbycentrum. 
 
Het bestuur van het Stadshobbycentrum had veel aan 
publiciteit gedaan. Alle dag-, week-, en wijkbladen, TV-
en Radio-omroepen in en om Eindhoven zijn aange-
schreven. Ook zijn er op markten en winkelcentra veel 
flyers uitgedeeld en affiches opgeplakt. 

Enkele bedrijven en het Buurtplatform Doornakkers heb-
ben het Stadshobbycentrum financieel en materieel on-
dersteund om de open dag tot een succes te maken. 
De ingang was mooi versierd, dit allemaal om zo veel 
mogelijk mensen naar binnen te halen. 
Het was jammer dat het voor de middag zo regenachtig 
was, zodoende duurde het wel tot 11.00 uur voordat het 
publiek in groten getale naar binnen kwam. Het aantal 
bezoekers liep toch nog op tot ongeveer 1000. 
 
Er zijn door Ons Net Eindhoven opnamen gemaakt van 
al onze activiteiten op de Open Dag.  
Deze opnamen zijn straks terug te vinden op de site 
www.onsneteindhoven.nl selecteer “lees verder” bij de 
rubriek TV en Video via internet in de tekst zie je “klik 
hier” voor het bekijken van de filmpjes. 
 
Er hebben zich op de Open Dag veel deelnemers direct 
ingeschreven, diverse mensen hebben het inschrijffor-
mulier meegenomen. 
 
Voor het bestuur, de begeleiders en de deelnemers  van 
het Stads Hobbycentrum Eindhoven was het een ge-
slaagde dag.  
 
Voor meer informatie over het STADSHOBBYCEN-
TRUM EINDHOVEN kijk op: 
www.stadshobbycentrum.nl 
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Nadat ik al enkele keren De Wisselpen aan mij voorbij 
had laten gaan, kon ik nu het verzoek van Jan Wiersma 
niet weigeren. Hij heeft mij geïntroduceerd als Tongel-
rekenner en dat is op zich genomen eigenlijk wel bij-
zonder. 
Als geboren en getogen Eindhovenaar, maar dan in het 
stadsdeel Gestel op de grens van het centrum, ben ik 
ook na mijn studie weer in die buurt op kamers gaan 
wonen. Ik ging toen werken bij de gemeente Eindho-
ven.Toen had ik nooit willen en kunnen bevroeden dat 
ik nu al meer dan de helft van mijn leven in Tongelre 
woon.  
 
In 1974 ben ik getrouwd met Ine Schermeij. Omdat wij 
na ons huwelijk toch een huis wilden gaan kopen, ble-
ven we in eerste instantie op mijn kamers wonen. In 
1975 kochten we een nieuw te bouwen huis aan de 
Monarchstraat dat we echter pas eind 1976 konden 
betrekken. En eerlijk gezegd, in het begin was het wen-
nen omdat Ine ook in Gestel en later in Woensel ge-
woond had en wij allebei tot het moment van verhuizing 
geen enkele binding met Tongelre gehad hadden. Ui-
teraard deden we wel moeite om ons meer betrokken 
te voelen in deze, voor ons nieuwe, woonomgeving. 
 
Ik was meegetroond door mijn buurman en lid gewor-

den van tennisclub “De Doornak-
kers”. Ine werd daar in 1979 ook lid 
en tot op de dag van vandaag slaan 
we daar een balletje en doen we nog 
mee, inmiddels op vrijdagmiddag, 
met de externe competitie. De Door-
nakkers staat van oudsher bekend 
om haar gezellige sfeer en ik heb 
dan ook niet lang hoeven te aarzelen 
toen men mij al in 1980 vroeg lid te 
worden van het bestuur. Eerst vijf 
jaar als voorzitter van de senioren/

activiteitencommissie, daarna heb ik ook nog twee jaar 
de post van algemeen voorzitter vervuld. Het huidige 
bestuur o.l.v. oud Tongelre man Jan Knijn- heeft tot 
tweemaal toe veel energie moeten steken in de weder-
opbouw van de paviljoens. Na twee branden, alsook in 
de naderende verhuizing aan de andere kant bij het 
kanaal van het nieuwbouwproject de Tongelresche Ak-
kers. 
Ongeveer 10 jaar geleden ben ik als eerste Doornak-
kers lid gevraagd door de wedstrijdcommissie van het 
district van de KNLTB om als bondsgedelegeerde te 
fungeren en later ook om deel uit te maken van deze 
commissie. Door deze activiteiten en door mijn contac-
ten met onze Tongelrese rolstoeltennisster van formaat 
Sonja Peters maak ik nu ook sinds enkele jaren deel uit 
van de Landelijke Werkgroep Rolstoeltennis van deze 
tennisbond. 
 

Onze kinderen Suzanne (1978) en Jan (1982) zijn wel 
allebei in Tongelre geboren en opgegroeid. Zij zijn ge-
lukkig (dat vinden wij tenminste) 
allebei erg sportief aangelegd 
en hebben ook van jongs af aan 
in verenigingsverband gesport. 
Jan bleek het (voet-)balgevoel 
van zijn opa Marinus Schermeij 
geërfd te hebben die vroeger 
nog samen met zijn tweeling-
broer Coen bij het toen nog 
roemruchte EVV Eindhoven en 
Picus gevoetbald heeft. Het eerste woord dat hij sprak 
was ook ‘bal’ en altijd was hij daar met wie ook maar in 
zijn buurt was mee aan het spelen. Op vijf jarige leeftijd 
werd hij in januari lid van RKVV Tongelre. Bij zijn eerste 
kampioenswedstrijd bij de F-1 was leider Cor van Berlo 
nog zenuwachtiger dan de spelertjes zelf. Dit bracht hij 
ook over op deze spelertjes zodat ze nog een week 
moesten wachten op het uitreiken van de kampioens-
beker. Bij de E-tjes werd hij gescout door PSV waar hij 
de jeugdopleiding heeft gevolgd. Momenteel speelt hij 
als 25 jarige bij de koploper (op 1 november) van de 
hoofdklasse B namelijk DESK uit Kaatsheuvel en in de 
zaal bij de Tongelrese eredivisieclub, spelend in de 
Haagdijk, EFV Cibatax. Afgelopen seizoen werd hij in 
het PSV stadion door het Eindhovens Dagblad uitge-
roepen tot zaalvoetballer van seizoen 2006/2007 
Uiteraard heeft hij er ook voor gezorgd dat ik nu regel-
matig tot Jan sr word gebombardeerd. Zo ook bij voor-
noemde zaalvoetbalclub waar ik deel uitmaak van de 
Raad van Advies en op vrijdagavond i.c. de wedstrijd-
dag de gasten en scheidsrechters ontvang. Het is zeker 
de moeite waard om eens naar het (sub)top futsal in 
Nederland te komen kijken, 
 
Suzanne en Jan gingen naar de openbare basisschool 
’t Karregat. Ine was bij de diverse onderwijskrachten 
actief als ouderhulp. Ik leerde de nodige mensen ken-
nen binnen en via school als lid van de oudercommis-
sie. De diverse schoolkampen die ik mee begeleid heb, 
zijn ook als positieve herinneringen in mijn geheugen 
gegrift.  
Al zo’n 20 jaar leg ik met veel plezier in mijn nevenfunc-
tie ieder jaar op 5 december een bezoek af aan de ou-
de basisschool van onze kinderen. Leerkracht Henny 
van de Palen hoeft mij, volgens haar zeggen, daar ove-
rigens steeds minder voor te schminken. 
 
Dat we steeds meer de aard kregen in Tongelre blijkt 
ook uit onze huidige woning. Nadat wij in 1989 het huis 
in de eerste zijstraat van de Hageheldlaan verkocht 
hadden, hebben wij even in de tweede zijstraat van de 
Hageheldlaan, de Wapendragerstraat, gewoond om 
uiteindelijk in hetzelfde jaar naar onze huidige woning 
aan de Hageheldlaan zelf, te verhuizen met het uitzicht 

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. 

6 
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op de Loostraat. 
 
Toen Suzanne koos voor het Lorentz Lyceum heb ik 
me ook daar aangemeld voor de oudercommissie, ou-
derkern genoemd. Als een vervolg op mijn activiteiten 
op de basisschool werd ik ook als lid gevraagd voor de 
oudergeleding van de MR. Ondanks het feit dat de leer-
lingen uit de hele stad en omgeving komen, is de 
school goed verankerd in de Tongelrese gemeenschap. 
Dit blijkt onder andere door de vaste columnschrijver 
over het groen van dit wijkblad, Kees van Grevenboek. 
In het jaar dat Suzanne haar VWO diploma haalde, ben 
ik ook gestopt met de MR tegelijk met de afronding van 
de fusie met de Rommert Casimir havo.  
 
Door de bijna 30 jarige samenwerking met Simon van 
Erp tijdens allerlei verkiezingen op stembureau 57, ge-
vestigd in de hal van basisschool De Boog aan de Kou-
denhovenseweg, leerde ik natuurlijk ook heel veel in-
woners uit oud Tongelre kennen. Intussen was ik als 
sociaal intermediair van de gemeente Eindhoven ook 
betrokken bij de organisatie van de zogenoemde wijk-
dagen. Voor de wijkdag van Tongelre Noord op 18 ja-
nuari 1997 maakten wij toen gebruik van dezelfde 
schoollocatie. Uit de vele enthousiaste reacties en het 
aantal bezoekers bleek deze wijkdag een overweldi-
gend succes. Dat was vooral te danken aan al die vrij-
willigers rond ’t Hofke, die daar tijdens de voorbereidin-
gen en op de dag zelf aan bijgedragen hebben. Zoals 
gezegd; de meesten kende ik al van zien, maar het was 
een genoegen met hen samen te werken. Het gaat te 
ver om deze allemaal met name te noemen, maar ik 
veronderstel dat de meeste mensen wel weten wie ik 
bedoel. Zeker de mensen die mij daarna wisten te vin-
den voor weer andere activiteiten.  
 
Via Frits van Geffen werd ik in eerste instantie “alleen 
maar” betrokken bij de festiviteiten bij gelegenheid van 
de in gebruik name van het tweede waterrad van de 
Collse Watermolen in 1999.  
Door de leuke intensieve contacten zowel met de leden 

van de werkgroep als met de vaste molenaars, op dit 
moment Fer de Vries en Edwin van Bussel, ben ik er tot 
op de dag van vandaag elke zaterdagmorgen actief 
gebleven. Omdat ik me niet kan voorstellen dat er één 
lezer van dit blad is, die nog nooit bij de molen is ge-
weest, wil ik de nieuwkomers in Tongelre van harte uit-
nodigen daar een keer te komen kijken. Wij zijn er best 
trots op dat onze oud-burgemeester Rein Welschen als 

laatste officiële daad voor zijn vertrek in 2004, de olie-
slagmolen weer in gebruik heeft gesteld. Het is bijna 
uniek om het proces door een water aangedreven mo-
len in bedrijf te zien. Uiteraard heb ik al verschillende 
groepen uitgenodigd om de molen te komen bekijken 
dikwijls in combinatie met een wandeling naar de wilde 
orchideeën onder leiding van de natuurkenner bij uit-
stek; Loek Ketelaars.  
 
Alfred van Kempen betrok mij bij het Beukenlaantje/

Wasven. Bij diverse activiteiten ben ik actief geweest, 
maar aan de voorbereidingen heb ik minder bijgedra-
gen. Dit natuurlijk ook omdat ik op zaterdagmorgen in 
principe de molen de voorkeur geef. Het is bewonde-
renswaardig hoe die club na eerst in strijd met de ge-
meente nu juist samen met de gemeente het voor el-
kaar heeft gekregen om de boerderij aan de Celebe-
slaan voor de gemeenschap te behouden. Ook het re-
sultaat van de samenwerking met de Stichting Meare is 
een voorbeeld hoe deze samenwerking tussen vrijwilli-
gers en een zorginstelling gestalte kan krijgen. Cha-
peau! 
Ook hebben Ine en ik een gezamenlijke hobby in ver-
schillende activiteiten in het Stadshobbycentrum aan de 
Paul Krügerlaan. Naast de daadwerkelijke activiteiten 
speelt ook de gezelligheid voor de meeste deelnemers 
en begeleiders een belangrijke rol. Ik heb dan ook veel 
respect en bewondering voor de bestuursleden, die 
toch ook niet meer de jongste zijn, als ook voor al die 
begeleiders van alle verschillende hobby’s. 
Het zal duidelijk zijn dat ik inderdaad door bovenstaan-
de activiteiten een Tongelrese mensenkenner ben ge-
worden. Het was voor mij dan ook niet zo moeilijk toen 
ik door de initiatiefnemers van Ons Net gevraagd werd 
om namen te noemen die in de klankbordgroep de be-
langen zouden kunnen behartigen en de ideeën vanuit 
de bewoners zouden kunnen verwoorden. Het resul-
taat- dankzij al die mensen- is wel dat wij als eerste wijk 
van Eindhoven over glasvezel konden beschikken. 
 
De laatste wisselpen van dit jaar wil ik doorgeven aan 
Henk Wouters die het runnen van het Stadshobbycen-
trum als vrijwilliger in de afgelopen 15 jaar- zolang als 
het centrum bestaat- tot zijn levenswerk heeft gemaakt. 
Rest mij nog iedereen nu alvast prettige feestdagen en 
een voorspoedig, doch vooral een gezond 2008 toe te 
wensen. 

Jan Vogels. 
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Tuintip van november: Kleinfruit 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Vruchten van eigen bodem zijn voor veel mensen een meerwaarde in 
hun tuin. De smaak is vaak beter en bovendien is het leuk om te erva-
ren hoe de vruchten zich aan een plant ontwikkelen. Fruitbomen zoals 
de appel, peer en pruim zijn dankbaar maar je moet er wel een beetje 
ruimte voor reserveren. Voor kleinfruit heeft elke tuinbezitter wel plaats. 
Ook voor het balkon of dakterras zijn er mogelijkheden.  
 
De term kleinfruit is een verzamelnaam van struikvormige vruchtplan-
ten. Dit zijn ondermeer de aalbessen (rode, witte en zwarte aalbes), 
kruisbes, bosbes, framboos, braam, kiwi en vijg. De groeiwijze van 
deze soorten is uiteenlopend. Het zijn echter allemaal planten die van 
een vruchtbare, goed doorlatende bodem houden en het liefst enkele 
uren per dag zon hebben. Dit komt vooral de rijping van de vruchten 
ten goede. 
 
Aalbessen en kruisbessen (kroesels) 
De aalbes en kruisbes zijn struiken die rijk vruchten dragen en wel 120 
cm hoog worden. De planten hebben er baat bij wanneer er verjon-
gingssnoei plaats vindt. Hierbij worden alleen de oudste takken wegge-
haald zodat de struik luchtig blijft. Kruisbessen hebben scherpe ste-
kels, aalbesstruiken niet. 

 
Bosbes 
De bosbes bestaat in een rode en een blauwe 
variant. De rode bosbes is een laag struikje van 
25 cm hoog. De blauwe bosbes wordt hoger en 
is minder compact. Beide soorten houden van 
een vochtige licht beschaduwde standplaats. 
Snoei is niet noodzakelijk. 
 
 

 
Framboos en bramen 
De framboos en braam zijn beide leiheesters. Dit wil 
zeggen dat ze lange soepele twijgen maken die als 
een klimplant kunnen worden geleid. Het leiden van 
deze struiken is noodzakelijk wanneer u de planten 
in toom wilt houden. Van nature groeien ze zonder 
geleiding uit tot een wild struweel. Ook bij deze 
soorten kan het beste verjongingssnoei worden 
toegepast. 
 

Kiwi en vijg 
De kiwi is een snelgroeiende klim-
plant. De plant heeft grote bladeren 
en kan na enige jaren rijk vruchten 
dragen. Met één plant in de tuin is 
het wel zaak om een zelfbestuivend 
ras te hebben zoals ‘Jenny’. De vijg 
heeft een toenemende populariteit 
door de makkelijke groei, het fraaie 
blad en de snelle vruchtzetting. Hij 
kan worden gehouden in pot of in de 
volle grond. Belangrijk is wel dat de 
struik beschut staat want hij kan bij 
strenge vorst (gedeeltelijk) bevrie-
zen. 

 
Sommige mensen zouden de olijvenstruik ook als kleinfruit willen type-
ren. Deze plant wordt in Nederland echter alleen als sierplant gehou-
den. De vruchten zijn niet direct eetbaar. 
 

We hebben heel wat vogelsoorten bij ons in Tongelre met 
allerlei mooie benamingen. Maar in het dialect klinkt het 
heel anders. In de volksmond noemde men een heggen-
mus hier in Tongelre een Blauwke. Het is een klein bruin 
gestreept vogeltje, dat net zo groot is als een roodborstje 
maar bij een blauwke is de buik en borst staalblauw.  
Wat dacht je van koolduif? Hier wordt de houtduif mee 
bedoeld, omdat deze in de moestuin, graag van de kool-
planten vreten, vooral boerenkool daar zijn ze gek op.  
Een antenneduif is een Turkse tortel, een beige gekleurd 
duifje dat vroeger in de tijd, toen er nog op elk huis een 
antenne stond, daar graag gebruik van maakte en dan 
roekoe riep, om een vrouwtje te lokken. Aan een tegen-
woordige schotel waagt zo’n duif zich niet, denkend na-
tuurlijk aan een gerecht: (duifschotel). 

Heeft u wel eens van een hanniekauw gehoord?  
Hier word de Vlaamse gaai mee bedoeld. Een elegante 
rover, mooi roze/bruin met een witte stuit en een zwarte 
staart. Waar die naam hanniekauw vandaan komt weet ik 
niet, maar misschien weet iemand onder de ouderen van 
u het wel. Mijn vader die had het namelijk ook altijd over 
een hanniekauw.  
Maar hij had het ook altijd over een meivink. Dat was een 
vink die het melodietje wat hij zong in zijn geheel goed 
afmaakte. Deze werd ook wel slagvink genoemd.  
Maar je hebt ook walen. Dat zijn vinken die hun liedje 
maar half uitzingen, ik hoor mijn vader nog zeggen over 
een waal die hij had gekregen van iemand: “niks werd, ik 
laot `m maar los.” 
 
Stoppelvinken zijn vinken, jonge en oudere vinken, die op 
de pas afgemaaide graan en maïs velden rondzwerven, 
zoekend naar voedsel.  

Met een zandhaan wordt een fazant bedoeld, een kneuter 
is een kneu en een putter een distelvink. 
 
Zo zijn er veel meer vogels die in Tongelre anders wor-
den genoemd dan de algemene naam. Misschien weet u 
er nog wel een. Laat het me weten, dan leggen we een 
lijstje aan voor later…. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek  
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DE DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

 
EERSTE VRIJDAGVIERING 

 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehou-
den ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoe-
ting in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 

Overleden: 
 
Jan Kennis, 62 jr., Luxemburglaan 
Jo Heesakkers, 85 jr., Veldhoven 
Toos van Mechelen-Pfaff, 69 jr., Geldrop 
Riet Brusselers-van Ravenstein, 85 jr., Kalverstraat 
Dorie Dekker-Koster, 84 jr., Molijnstraat 
Jerome Theelen, 84 jr., Lakerstraat 
Tiny van der Linden, 81 jr., Strijpsestraat 
 
Dopen: 
 
Nick van Kessel 
Damian Janssen  
 

KINDVRIENDELIJKE VIERINGEN 
 
De eerste kindvriendelijke viering was op 30 septem-
ber. Reactie van een ouder (Wanda Veltman-
Hennekes) 
 
Kaya vroeg mij na afloop van de woord- en communie-
dienst afgelopen zondag 30 september in de Martinus-
kerk een stukje over deze viering te schrijven voor het 
parochienieuws. Niet zozeer over de inhoud van de vie-
ring, maar over de verandering. 
 
 

De afgelopen jaren hadden we 1x per maand een ge-
zinsviering, afwisselend in de Martinus- en Antonius-
kerk, die werd opgeluisterd door het (helaas opgehe-
ven) kinderkoor. 
Deze vieringen werden dan eigenlijk voornamelijk be-
zocht door de parochianen met kinderen en een enkele 
opa en oma kwam mee. Maar vele oudere kerkgangers 
kwamen liever niet. 
Vaak waren deze vieringen te rumoerig voor hen, zeker 
in de Martinuskerk. 
Deze zondag was de eerste kindvriendelijke woord- en 
communiedienst in beide kerken.  
Ikzelf ben moeder van een dochter van 9 en heb deze 
dienst veel positiever ervaren dan de gezinsvieringen. 
Ook mijn dochter was heel positief over de nieuwe 
dienst. De aanwezige kinderen deden actief mee en 
rumoer was er wel maar mondjesmaat. En zeer zeker 
niet hinderlijk. 
Een aantal kinderen las een stukje en Kaya kreeg 3 
kinderen zover om met haar op het altaar het Onze Va-
der te bidden. 
Jong en oud werkten goed samen, ook tijdens de col-
lecte waarbij een oudere man naar voren liep en mijn 
dochter spontaan opstond om hem te helpen. 
Al met al hebben wij de dienst als zeer positief ervaren 
en hopen dat Kaya deze manier zal voortzetten.  Mis-
schien dat er in de toekomst jong én oud samen de 
voorbeden lezen… 
 

JOZEF EN MARIAKERK 
 
Zoals de meeste parochianen inmiddels wel zullen we-
ten, zijn er plannen om de Jozef en Mariakerk te gaan 
verkopen. Het parochiebestuur wil degene die hierin 
geïnteresseerd zijn, graag bijpraten over deze verkoop 
en de ontwikkelingen in de naaste toekomst. 
Daarom nodigt het parochiebestuur U uit voor een infor-
matiebijeenkomst op 19 november om 20.00 uur in de 
Jozef en Mariakerk. 
Vóór de bijeenkomst, en trouwens ook daarna, is er 
koffie en kunnen we informeel bijpraten. 
 
Namens het parochiebestuur,  
Paul Batenburg (Vice-voorzitter). 
 

JONGERENPASTORAAT 
 

Van het jongerenpastoraat zoals het was, is niet veel 
overgebleven. Toch willen we graag de mogelijkheid 
open houden om met tieners iets te doen aan geloofs-
vorming in een prettige setting. 
Waar hebben tieners zelf behoefte aan? En wat vinden 
ze leuk? Waar kan de parochie hen in stimuleren, bij-
staan en aanvullen? 
Wij horen graag ideeën over nieuwe initiatieven! 
 

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@onsneteinhoven.nl 

Normale diensten Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of 
woord- en com-
muniedienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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25 november 11.00 uur Gildemis St. Catharinagilde, Martinuskerk 

27 november 20.00-22.00 uur Informatieavond “Opnieuw beginnen” in parochiecentrum 

Datum Tijd Activiteit 
AGENDA NOVEMBER 
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 25  
november 10.00 uur 

Ds. E. van Sluijs  
Herdenking overle-
denen 

Zondag 2  
december 10.00 uur Ds. C. Mondt  

Zondag 9 
december 10.00 uur Ds. E. van Sluijs  

Zondag 16  
december 10.00 uur 

Ds. E. van Sluijs 
9.00 uur Adventsont-
bijt 
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Jozua Gemeente Eindhoven 
Voorganger: J.J.Swinkels 
Telefoon: 040-2816645 
E-mail: pastor-
swinkels@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 ‘t 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. 

 
Namens het Groendomein Wasven organiseren  
Kees van Grevenbroek en Yvonne Henderson een  

 
 

digitale fotowedstrijd met als thema Typisch Tongelre: 
 
Ook al eens rondgekeken en bedacht hoe mooi ons Tongelre eigenlijk is? Prachtig natuurschoon, unieke ge-
bouwen, wervelende activiteiten, Tongelre heeft voor elk wat wils. 

Reden om een fotowedstrijd uit te schrijven die open staat voor alle leeftijden. Het onderwerp is "Typisch 
Tongelre", dus keuze te over. Daarbij mag het uiteraard ook om een foto uit uw archief gaan. 

Foto´s kunnen worden ingezonden tot 31 december 2007 en de winnende foto´s zullen begin 2008 worden 
geëxposeerd tijdens een heuse fototentoonstelling in de kersverse Philipsboerderij, waar alle deelnemende 
foto´s tevens digitaal te bewonderen zullen zijn. De exacte datum zal nog worden bekendgemaakt. 

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. 

Uw foto dient per e-mail te worden ingezonden als jpg-bestand en dient minimaal 1200 x 1600 pixels te zijn. 
De grootte van het bestand mag niet meer bedragen dan 1,5 MB. Maximaal 3 inzendingen per deelnemer. 
Inzenden naar: fotowedstrijdtongelre@xs4all.nl. 

Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer, gebruikte camera en titel van de foto in de e-mail te vermel-
den en denk erom: de foto moet goed herkenbaar zijn als "Typisch Tongelre"! 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

13 

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 € 1,00 
 
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 wandelen: 1x 
per 2 weken 
 
Dinsdag - Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
allerhande vormen van handwerken voor dames, met koffie en 
een gezellig praatje. 
 
Woensdagmorgen - Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag - Biljarten en kaarten van 13.30  -  16.30 
uur. Gezelligheid troef. 
 
Woensdagavond - Kienen 
Elke 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur. Toegang 
(vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al de hele 
avond meespelen. 
 
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.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

Kunst of Kitsch? 
 

Op zondag 9 december tussen  
14.00 en 17.00 uur  

 
wordt u de kans geboden om te achterhalen of uw  

antiek, kunst en curiosa nu “kunst of kitsch” is. 
Een beëdigd taxateur zal uw bezit naar waarde schatten 

en beoordelen op allerlei gebied.  
Voor u de gelegenheid bij uitstek om veel kennis op te 

doen.  
 

Al met al een boeiende en leerzame middag.  
 

Vanwege de beperkte plaatsruimte geldt helaas:  
 

VOL = VOL!!!!!!!!!!! 
 

Plaats:  
dependance van ‘t Oude Raadhuis,  

‘t Hofke 128.  
(blauwe gebouw naast basisschool De Boog schuin te-

genover de kerk). 
 

Toegangsprijs inbrengers: € 2,50 
Toegangsprijs toeschouwers: € 1,30 

 
 
 

U HEBT HET DRUK, MAAR…. 
 

Wilt u nog wel wat van uw vrije tijd in onze 
wijk en haar bewoners steken; meld u dan aan 
bij ‘t Oude Raadhuis. Wij kunnen nog wat nieu-
we gezichten en ideeën gebruiken ter verster-

king van ons team. 
 

Vraag naar de heer Frits van Geffen. 
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In "de Dependance" is elke dinsdagavond gelegenheid om 
te dansen voor 50Plussers. 
Een dansje maken ook iets voor u? Kom eens binnen, de 
gemoedelijke sfeer met ‘n hapje, ‘n drankje en leuke mu-
ziek zal u aanspreken, én af en toe een extra feestje. 
We beginnen om 20.00 uur, stoppen om 23.00 uur, entree 
€ 1.= , graag verwelkomen Mieke en haar vrijwilligersteam 
u binnenkort.  

Met een fraai bloemboeket werd op 11 september Diny 
Feyen als de 15.000ste bezoekster van het 50Plus-
Dansen in "de Dependance" door Rika en Mieke verwel-
komd.  

 
 
 
 
 
 
 

Wij van CV de Tongelreepers hopen u allen op 16 decem-
ber 2007 te mogen ontmoeten in onze residentie “de Mer-
ckthoeve” gelegen aan de Oude Urkhovenseweg 2-4 te 
Eindhoven. 

Op deze datum houden wij ons jaarlijkse Kerstbal. U bent 
van harte welkom vanaf 13.30 uur in de Merckthoeve. De 
toegang is gratis en parkeergelegenheid is er ruim vol-
doende. 
 
Tot ziens op 16 december! 
CV de Tongelreepers  

GROTE REGIONALE KONIJNENSHOW 

In het weekeinde van 23 t/m 25 november organiseert 
OKE (Onze Konijnen Eindhoven), wederom hun jaarlijkse 
open konijnententoonstelling. 
Er zullen ongeveer 250 konijnen worden tentoongesteld 
van groot tot klein en van veel verschillende rassen. 
U kunt de show gratis bezoeken op  
vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur 
zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur  
zondag van 11.00 tot 16.00 uur 
 
De show vindt plaats in het Henriette Roelantshuis aan de 
Keldermansstraat 43a te Eindhoven. 
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POLITIE BLIJFT HENNEPTEELT 
STEVIG AANPAKKEN 

 
Een kleine hennepkwekerij in een woning wordt door 
veel mensen als iets onschuldigs gezien. Dat is het 
allerminst. De risico’s worden onderschat. 
 
Woningbranden, wateroverlast, lekkages, stankover-
last en een verhoogd risico op legionellabesmetting 
bijvoorbeeld. Risico’s zijn er ook voor de omliggende 
panden. Denk bijvoorbeeld aan wat een brand voor 
gevolgen kan hebben voor de buren. Daarom pakt 
de politie, samen met andere partijen, hennepteelt 
stevig aan. 
 
Snel veel geld verdienen? 
Hennep kweken lijkt lucratief. Een snelle kweek en 
daarna een flinke opbrengst incasseren. Het is op 
het eerste gezicht voor veel mensen een mooie gele-
genheid om een financiële klapper te maken of uit de 
schulden te komen. Schijn bedriegt echter. Veel 
mensen komen als gevolg van hennepteelt juist 
(verder) in de financiële problemen. Als een kwekerij 
wordt ontdekt, gaat de politie tot actie over. Daarbij 
werkt de politie samen met diverse partners. De kwe-
ker krijgt een aanslag van de belastingdienst over de 
gemaakte winsten. De elektriciteitsmaatschappij 
maakt een rekening op voor eventuele stroomdiefstal 
en een uitkeringsinstantie kan een uitkering stopzet-
ten. Bovendien betaalt de kweker de kosten van een 
ontruiming. Deze bedragen al gauw € 2.500,00. 
Mensen die in een huurhuis wonen,  worden boven-
dien door de woningcoöperatie uit hun woning gezet. 
Tenslotte moet men zich ook nog voor de rechter 
verantwoorden. 
 
Hennepplantjes voor eigen gebruik 
Het kweken van hennepplanten is altijd verboden. Bij 
veel mensen leeft het idee dat je maximaal vijf plan-
ten mag telen ‘voor eigen gebruik’. Dat is niet zo, je 
wordt alleen niet vervolgd als je afstand van de plan-
ten doet. Ook het bezit van hennepproducten zoals 
wiet en hasj is strafbaar. Een kleine hoeveelheid 
voor eigen gebruik, maximaal vijf gram, wordt ge-
doogd. Gemeenten kunnen overigens wel gebieden 
aanwijzen waar het gebruik van sofdrugs helemaal 
niet is toegestaan. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over dit onderwerp kun je kij-
ken op www.politie.nl. Klik dan onder het kopje 
‘politie ABC’ op ‘criminaliteit’.  
Of ga naar de site www.postbus51.nl/softdrugs. 
Natuurlijk kun je ook contact opnemen met de plaat-
selijke politie via 0900 – 8844. 
 
 
 
 

 
Beste bewoners, 
 
in de maanden  november en december zal de politie 
Tongelre in samenwerking met de stadswachten de 
actie “TIJDSCHAKELAAR”  draaien. 
 
WAAROM DE ACTIE “TIJDSCHAKELAAR” ? 
In de “donkere” maanden slaat de inbreker graag zijn 
slag in de vroege avonduren. Inbrekers letten op de 
afwezigheid van de bewoners. Bij het invallen van de 
duisternis wordt dat voor hen makkelijk waarneem-
baar.  
 
“LICHT UIT” OF “EEN KLEIN LAMPJE AAN” bete-
kent vaak: BEWONERS AFWEZIG !!! 
Als de inbreker zijn keuze eenmaal heeft gemaakt,  
is binnendringen vaak een fluitje van een  €-cent.  In 
veel gevallen maakt u het hem ook erg makkelijk.  
Wij gaan, kijkend als inbreker, op pad en zullen 
dan -zo leert de ervaring -  overduidelijk zien wie niet 
thuis is. 
 
INBREKEN DOEN WIJ NIET, ADVISEREN WÉL !!!  
Als meerdere lampen en bijvoorbeeld Uw tv of radio 
in werking  zijn, gaan wij aan uw deur voorbij. Om op 
afwisselende plaatsen en tijdstippen lampen te laten 
branden, kan een TIJDSCHAKELAAR ( of mis-
schien meerdere?) uitkomst bieden. 
Zo’n apparaat is een eenvoudig hulpmiddel en bijna 
overal te koop.  
 
HANG- EN SLUITWERK IN ORDE? 
Mocht u aan de slag gaan met de tijdschakelaar, 
loop dan ook eens kritisch om en door uw huis en 
kijk eens, hoe het met het hang- en sluitwerk is ge-
steld. Het aanbrengen van een extra of ander slot 
kan de inbraakkans verkleinen. 
 
Mochten wij zien dat duidelijk is dat u niet thuis bent 
dan zult u een brief in uw brievenbus aantreffen met 
een soortgelijke tekst. 
 
Met vriendelijke groeten,   
Raymond Vermeer,  
buurtbrigadier Geestenberg/Muschberg/Urkhoven 
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DE BOERDERIJ IS KLAAR! 
 
Vrijdag 2 november 14.00 uur. Het is zover! Ongeveer 200 
kinderen van Basisschool De Boog gaan de ‘nieuwe’ boer-
derij injumpen. Maanden van plannen, organiseren, wach-
ten en heel hard werken zijn beloond. Een boerderij en erf 
waar we mee voor de dag kunnen komen.  

De schooljeugd heeft zich verzameld voor de schop, waar 
ze van 2 Arnhemse ‘jumpmasters’ een workshop jumpen 
krijgen. Een beetje onwennig in het begin, maar al snel 
komen ze los en jumpen stevig mee. Ze worden omringd 
door ouders, opa’s, oma’s, kleine broertjes en zusjes en 
docenten, die ook lekker meebewegen op een re-mix van 
het Tongelres Volkslied. Met een demonstratie sluiten de 

twee jumpers de workshop. 
Cees van Grevenbroek overhandigt juf Astrid (IVN coördi-
nator) de Kern met Pit prijs die Stichting Groendomein 
Wasven en de kinderen van De Boog hebben gewonnen 
voor het samen planten van de vlechtheggen om de wei in 
2006. Na dit feestelijke deel lopen de kinderen terug naar 
school. De vrijwilligers maken zich op voor het officiële 

deel.  
 
Rond drie uur komen de 
genodigden aan. Zij wor-
den welkom geheten door 
een Wasventje en een 
Wasvrouwtje.  
 
In de grote tent heet Frits 
van Geffen iedereen wel-

kom. Achtereenvolgens komen Wethouder Erik van Mer-
rienboer, Wim Thuis - voorzitter van de Raad van Bestuur 

van Meare -, Huub Ras, als lid 
van de Raad van Toezicht, 
ook wel Vrienden van het 
Wasven genoemd, en Hennie 
van de Boomen, sectormana-
ger van Henrica (stg. Meare) 
aan het woord. Dhr van de Boomen stelt d het team en 
enkele medewerkers van Meare voor. Hierna introduceert 
Frits Roel en Sione, de exploitanten van Gasterij in ’t Ven. 
 
Tot slot krijgt Alf-
red van Kempen 
het woord. Hij be-
noemt en bedankt 
de sponsoren en 
allen die hebben 
meegeholpen aan 
dit resultaat. Sa-
men met kunste-
naar Marti de 
Greef bedankt hij 
een aantal specia-
le ‘steunpilaren’ met een - door Marti gemaakt - kunstwerk 
dat ‘de mens centraal tussen natuur en cultuur’ weergeeft.  

 
Na dit officiële deel werpt 
Wethouder van Merriën-
boer het eerste blik en 
met het neergaan van de 
blikken toren kan ieder-
een het resultaat waar-
over zoveel is gesproken 
met eigen ogen gaan 
bezichtigen. 
 

Op het erf serveren medewerkers van de Gasterij en Mea-
re samen met vrijwilligers champagne en heerlijke amaret-
ti koekjes uit de bakkerij.  
 
Voor de vrolijke 
noot zorgt de, in vol 
ornaat opkomende, 
sambaband Os Ma-
landros. Het aan-
stekelijke ritme, de 
vrolijke kleuren en 
de danseressen 
geven een extra 
feestelijke tint aan 
de dag.  
 
Als dan de glazen deuren naar de Gasterij wagenwijd wor-
den opengezet kan elke genodigde het nieuwe interieur 
van de boerderij gaan aanschouwen om daarna nog lek-
ker lang na te borrelen in de nieuwe Gasterij in ´t Ven. Als 
Huub Ras en Tonny van den Boomen tegen de klok van 
zevenen met hun secondanten Kees en Paul het Tongel-

res Volklied laten 
horen, is het feest 
compleet. Met een 
polonaise door de 
Gasterij wordt de 
eerste feestdag op 
geheel Tongelrese 
wijze afgesloten! 
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NATUURWERKDAG 
Zaterdag 3 november 2007. Zo rond half 10 stond er al 
een groep van 55 enthousiaste deelnemers te trappelen 
om van start te gaan met de geplande onderhoudswerken 
in het Groendomein. Deze dag werd georganiseerd in sa-
menwerking met de ANWB in het kader van de zevende 
Natuurwerkdag. Na een korte uitleg gingen zij dan ook 
aan de slag met kappen, zagen, snoeien en knippen. IJve-

rig werden de han-
den uit de mouwen 
gestoken om de 
uitgelopen prunus-
hagen in de Eiken-
laan achter de boer-
derij te lijf te gaan, 
niet in het minst 
door de enthousias-
te verkennersgroep 
van Scouting Bur-

gemeester Welschen Meerhoven. Wegens tijdgebrek 
moest het opschonen van de sloten en het schoonmaken 
van de nestkastjes wachten tot een volgende gelegenheid. 
Bij een eventueel vervolg op deze Natuurwerkdag in 2008 
zal dan ook tot vier uur in het bos worden gewerkt. Om 
twaalf uur werd de ochtend besloten met een welverdien-
de lunch in de feesttent achter de boerderij. De deelne-
mers waren lovend over het gastvrije onthaal, niet alleen 
door de begeleiders maar ook door de verdere vrijwilligers 
van het Wasven. De meesten van hen vertrokken dan ook 
pas tegen vieren met de mededeling dat wij hen zeker 
zouden terugzien. 
 

SAMEN BEWONDEREN 
Om één uur was 
het dan eindelijk 
zover! Het leek 
wel of heel Ton-
gelre uitliep: van 
alle richtingen 
kwamen de be-
langstellenden 
om “hun boerde-
rij” nu eindelijk 

eens te bewonderen. Omdat er met de auto geen doorko-
men meer aan was – het verkeer moest worden geregeld 
op de kruising Koudenhovenseweg-Celebeslaan – kwa-
men veel Tongelrenaren te voet of met de fiets. Naar 
schatting hebben zo´n drieduizend mensen dit hoogtepunt 
voor Tongelre bezocht. Na de opening van de Collse olie-
molen in 2003 het drukst bezochte Tongelrese evenement 
in jaren. 
Nadat een grote menigte zich had verzameld op het pas 
aangelegde erf achter de boerderij, stelde het voorname 
Tongelrese Catharinagilde zich op aan beide zijden van 
de ingang van de Gasterij, waarna Alfred van Kempen in 
een korte toespraak de aanwezigen hartelijk verwelkomde 
en de eer liet aan wederom Os Malandros en daarna het 
Catharina-gilde om met twee enorme geweerschoten de 
boerderij voor geopend te verklaren. 
 

EINDELIJK NAAR BINNEN 
Als het publiek dan eindelijk naar binnen mag, zijn de oh´s 
en ah´s niet van lucht: de boerderij heeft een onvoorstel-
bare metamorfose ondergaan. De combinatie van de rus-
tieke architectuur met de moderne inrichting is op verras-
sende wijze vormgegeven en er valt veel te zien. 
 

Naast uiteraard de Gasterij in ´t Ven, waar iedereen wel 

een plaatsje wil veroveren, zijn op de begane grond de 
bakkerij en het bak-
kerswinkeltje geo-
pend, waar vele 
overheerlijke lekker-
nijen in fraaie ver-
pakking te verkrijgen 
zijn. Op de boven-
verdieping, maar 
ook in de Gasterij 
staan kunstwerken 
van Meare  opge-
steld. Hierop mag uiteraard een bod worden gedaan mid-
dels de melkbus bij de hoofdingang. Boven in de multime-
dia-ruimte draait een fotoreportage van de verbouwing, 
terwijl ook kunstenares Lenny van Vugt en binnenhuisar-
chitecte Sylvia Merschmann er materiaal presenteren. 
Even verderop bij de koffiebranderij zijn meisjes van Mea-
re al ijverig bezig kruiden te verpakken en de kinderstudio 
is beschikbaar gesteld aan de sponsoren van het Groen-
domein. 
 

EN DAN WEER NAAR BUITEN 
Buiten is de vroegere schop door de mensen van de na-
tuurwerkgroep ingericht met prachtige foto´s, er is een 
foto-expositie over de totstandkoming van de beukenlaan 
en de boerderij met de tekeningen van het erf zoals dat er 
in de toekomst uit gaat zien. Het bakhuisje is ook te be-
zichtigen en ingericht met foto´s van het oogstfeest. Ook 
de kinderen hoeven zich niet te vervelen: behalve de twee 

hilarische optre-
dens in de circus-
tent van Poppen-
theatergroep 
‘Dubbel Op’ zijn er  
kinderspelen op 
het erf en heeft 
Dierenopvang 
Paul wederom 
voor een knuffel-
hoek gezorgd 
waar de liefste 
konijntjes en ca-

via´s door de kinderen van alle leeftijden geaaid mogen 
worden. Met het optreden van de drumband van Meare 
werd om vier uur het middagprogramma afgesloten en kon 
het opruimen beginnen…. 
 

TER AFSLUITING 
's Avonds was het de beurt aan de vrijwilligers om eens in 
het zonnetje te worden gezet. Het Groendomein, Meare, 
en de Gasterij waren goed vertegenwoordigd. 
Het resultaat was een gezellige avond met drankjes, hap-
jes en swingende dansmuziek. Hoe verder de avond vor-
derde hoe swingender het werd. We kregen zelfs een ge-
weldig optreden van de sexy dames van 'Loa ons moar 
los!'. Op aanstekelijke sambamuziek gaven zij een spette-
rende voorstelling en werd het publiek enthousiast aange-
moedigd om mee te dansen. Al snel stond de dansvloer 
vol met een heupwiegende, dansende menigte en na een 
leuke avond ging iedereen met een goede herinnering aan 
een geweldige dag naar huis. 
 

Voor deze overweldigende, fantastische happening schie-
ten woorden tekort. Feit is dat in Tongelre op 2 en 3 no-
vember 2007 geschiedenis is geschreven! De lang ge-
koesterde wens van de vrijwilligersgroep is uitgekomen en 
er staat een ontmoetingspunt om van te smullen! 
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Dorothé en Wim van Dijke,  deel 3 
 

 
Zoals beloofd hier het derde en laatste deel van ons 
interview met Wim en Dorothé van Dijke, het echtpaar 
uit Tongelre dat zich vanaf 2002 belangeloos inzet voor 
de Gambiaanse schooljeugd.  

Als we jullie website bekijken dan zien we dat jullie 
al veel bereikt hebben. 
 
“Ja, wij zijn best heel tevreden. Dankzij de steun van 
diverse sponsors die de Stichting “Seig” een warm hart 
toedragen hebben we al veel kunnen realiseren. Zon-
der hun bijdragen was ons dat niet gelukt. Iedere euro 
die onze stichting krijgt wordt besteed aan de scholen.  

Ons eerste project: een basisschool in Bakalarr draait 
nu volop. Zij hebben al veel steun ontvangen, waaron-

der een waterpomp, zon-
nepanelen, naaimachines, 
boeken, speelgoed voor 
de kleuterklas, een motor 
voor het schoolhoofd, de 
truck die de kinderen ver-
voert, voetbalshirtjes en 
niet te vergeten, dankzij 
de hulp van veel lezers 
van ons wijkblad voetbal-
schoenen en sportschoe-
nen!”  
Met bewondering heb-
ben we die truck vol 
glunderende kinderen, 
zonder veiligheidsgor-
dels!!!!, bekeken. We 

zien hem al over die hobbelige ongeplaveide 
“wegen” rijden. Gaat dat wel goed? 
 
“Dat gaat prima, er zijn zitbanken ingebouwd en hij 
heeft een uitschuifbare trap. De truck haalt in alle om-
liggende dorpen de kinderen op en brengt ze naar 
school en weer thuis. Er is er nog nooit eentje afgeval-
len.  
Dankzij deze vrachtwagen is het leerlingenaantal in Ba-

kalarr toegenomen van 500 naar 700. 
Aan brandstof (diesel), onderhoud en het salaris van de 
chauffeur, die natuurlijk dolblij is met deze baan, kost 
deze truck onze stichting ongeveer € 8000 per jaar. Dat 
is voor de stichting een steeds terugkerende post van 
veel geld. Maar de schooltruck moet kost wat kost blij-
ven rijden.  
Ook de motor die Trawally, het schoolhoofd, heeft ge-
kregen is erg belangrijk. Trawally kan hiermee ouders 
van kinderen bezoeken, boodschappen doen en zieke 
kinderen naar de dokter brengen.  
En nu we toch aan het opsommen zijn moeten we de 
waterpomp niet vergeten. Niet alleen de school maakt 
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er gebruik van maar ook de dorpelingen van Bakalarr. 
Het dorp is slechts twee uren per dag aangesloten op 
een waterleiding en daarna is het volgende dorp aan de 
beurt. Buiten die twee uren mogen de dorpelingen op 
aanvraag water tappen bij de school. Datzelfde is van 
toepassing op de naaimachines, na 16.00 uur mogen 
mensen uit het dorp daar gebruik van maken.”  
 
Als wij jullie over de projecten in Gambia horen ver-
tellen valt het ons op dat door jullie toedoen niet 
alleen de kinderen in de gelegenheid worden ge-
steld om naar school te gaan maar dat daarnaast 
ook vele Gambianen werk of een baan krijgen. 
 
“Ja, al onze zaken doen we indien mogelijk met de 
Gambianen. De truck, een oude Belgische legertruck 
die in België is opgeknapt, hebben we in Gambia bij 
een Belgisch bedrijf gekocht. De chauffeur van de truck 
heeft er een fantastische baan aan.  
De materialen voor de scholen kopen we op de zuidelij-
ke oever van de Gambia-rivier in Serrekunda. Daar 
worden ook in een “bankenfabriek” de schoolmeubel-
tjes gemaakt. En als we een nieuwe school gaan bou-
wen hebben Gambiaanse bouwvakkers weer werk. 
Op de zuidelijke oever van de Gambia-rivier vind je ho-
tels, daar leven veel mensen van het toerisme. Ons 
‘werkterrein’ ligt op de noordelijke oever. De Gambia-
nen die daar wonen leven van de visvangst en verbou-
wen wat pinda’s, cashewnoten en bananen. De rijst die 

men verbouwt is voor eigen gebruik bestemd en er 
wordt zelfs rijst geïmporteerd. Men eet erg eenzijdig en 
vaak is er een tekort aan voedsel.  
Ja, de materiële welvaart laat veel te wensen over. 
Maar ondanks alle armoe is het een ontzettend vrolijk 
en heel tevreden volkje. Ja, daar kunnen wij nog veel 
van leren. De Gambianen zijn niet veeleisend en waar-
deren alles wat je voor hen doet.  

Iedere keer gaan wij er met heel veel plezier naar toe!” 
Met deze veelzeggende woorden sluiten we ons inter-
view af en nemen wij afscheid van Wim en Dorothé van 
Dijke. 
Dat wil niet zeggen dat u na dit niets meer van hen 
hoort, integendeel, zij hebben ons beloofd dat zij ons 
na elke reis een verslag van enkele belevenissen in 
Gambia zullen toesturen. Ook op hun website 
www.Seig.nl kunt u de activiteiten volgen.  
 
Dus bijgeplaatst logo goed in de gaten houden!!!! 
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NIEUWS VAN DE BOOMSTAMKANO 
 
’t Is even stil geweest rond de Haïda, de 10 
meter lange boomstamkano waar Bas van de 
Wiel en Jeroen Berben jaren aan gewerkt 
hebben. Zouden de kanobouwers en -
vaarders, na de doop en de feestelijke tewa-
terlating van de kano op 9 april 2007, even 
rust genomen hebben?  
Als we navraag doen blijkt dat de zij helemaal 
niet stilgezeten hebben, integendeel, ze zijn al 
maanden bijzonder actief aan het trainen. 
Enkele weken geleden heeft de Haïda deelge-
nomen aan de Veluwe Rally. 
Deze rally, een van de grootste kano-
evenementen in Nederland, is bedoeld voor 
ervaren kanovaarders en wordt elk jaar op de 

laatste zondag van september georganiseerd. Dit jaar voor de dertigste keer. 
 
 
De tocht voert stroomafwaarts over de IJssel van Giesbeek naar 
Zutphen (ca 35 km), Deventer (ca 50 km) of Kampen (ca 100 km). 
Het meevaren met de rally was voor de elf boomstamkanovaarders 
een groot succes. Het afleggen van een afstand van 50 km van 
Giesbeek naar Deventer was een makkie. Het is voor hen een on-
derdeel van de training voor een drie of vier weken durende tocht 
langs de Nederlandse en Duitse waddeneilanden van Den Helder 
naar Wangeroog, een afstand van ongeveer 275 km. Een tocht die 
zij in de zomer van 2008 willen maken. Om goed voorbereid te zijn 
op deze kanotocht wordt er door deze enthousiaste mensen om de 
veertien dagen geoefend. 
Ze organiseerden al trainingen op de Maasplassen, in de Biesbosch, 
op de Noordzee, langs de kust van Scheveningen en in Zeeland. 
De deelname aan de Veluwe Rally was voor hen dus een onderdeel 
van een uitgebreid en gevarieerd trainingsprogramma. 
 
 

 
Tijdens die trainingsweekenden worden ook speciale 
oefeningen gedaan. Zo hebben zij al eens moedwillig 
de kano om laten slaan. Om hem dan weer goed op 
het water te krijgen is een hele klus! Gelukkig blijft de 
boot altijd drijven omdat hij van droog hout gemaakt is 
en goed in de lak zit. 
 
Is de waddentocht in de zomer van 2008 haalbaar?
Wat de kanovaarders betreft moet dat wel lukken. Zij 
zijn na alle trainingen goed ingewerkt. Dat zit wel 
goed.  
Hoe staat ’t met de boot?  
De kano die aanvankelijk niet erg stabiel was, heeft 
meer stabiliteit gekregen door de banken lager te 
plaatsen. Ze beschikken nu over een goede rustige én 

snelle boot. Dus dat is ook het probleem niet. Uit ervaring weten de kanovaarders dat ze bij windkracht vier 
nog kunnen varen, daarboven wordt het kritiek, maar met dit gegeven kan rekening gehouden worden.  
 
Maar wat is dan wel het probleem?  
Om hun plannen te realiseren moeten de kanoërs veel kosten maken en daar hebben ze de middelen nog 
niet voor, dus….. het project is financieel nog niet haalbaar 
Ze zijn nog op zoek naar sponsors die hen financieel danwel in natura willen ondersteunen. Hierbij kan men 
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denken aan weersbestendige kleding maar ook eet- en 
slaapgelegenheid tijdens de tocht. 
 
Wij hopen dat ze op korte termijn aanbiedingen krijgen 
waardoor dit probleem wordt opgelost, zodat deze 
avonturiers komende zomer het uiteindelijke doel van 
dit veel tijd en energie vergende project in triomf kun-
nen afsluiten want dat hebben ze meer dan verdiend!!!  
 
En mocht u zich bij de kanovaarders willen aansluiten 
dan moet u zeker eens op de website kijken want ze 
kunnen nog deelnemers gebruiken. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Bas van de Wiel. Tel: 040-8482698 of  
eens kijken op de website www.boomstamkano.nl 
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Deze maand heeft de redactie een bezoek ge-
bracht aan André Oedekerk die de trotse eige-
naar is van André’s Flower Corner, Tongelre-
sestraat 405, 5642 ND Eindhoven.  

Wie is André Oedekerk? 
André is geboren in Amsterdam en zit al zevenen-
dertig jaar in de bloemenbranche. Toen hij destijds 
een beroep moest kiezen wist hij één ding zeker; hij 
zou niet in de voetsporen van zijn vader- die in de 
haven werkte- treden. André had het beroep van 
bloemist en/of hovenier eigenlijk als 1ste op zijn ver-
langlijstje staan en toen een poster hierover op 
school zijn belangstelling trok was het besluit snel 
genomen. Hij werd bloemist! André volgde de tuin-
bouwschool en vervolgens de 3-jarige Helicon oplei-
ding. Deze laatste opleiding leert je creatief omgaan 
met bloemen. 
 
Hoe ben je in Brabant terechtgekomen? 
“Via, via, ben ik in Brabant, in Eindhoven, terechtge-
komen. Ik ben daar 28 jaar geleden gaan werken in 
de “Flower Corner” aan de Tongelresestraat. In 1989 
heb ik de zaak overgenomen en de naam gewijzigd 
in André’s Flower Corner”, vertelt André.  
 
André is getrouwd met Els en samen kregen ze 2 
dochters Daniëlle en Ilona.  
Toen de kinderen wat groter waren, is Els fulltime in 
de zaak gaan werken en tot op heden doet ze dat 
nog steeds met veel plezier. Ook Daniëlle en Ilona 
hebben- tot 2 jaar terug ’s zaterdags in de zaak ge-
werkt.  
 
“Inmiddels zijn we opa en oma van ‘n geweldige 

kleinzoon en het 2e kleinkind is op komst”, vertelt Els 
trots. 
  
Komen je bloemen van de veiling en haal je die 
zelf? 
“De bloemen in onze winkel komen voor een deel 
van de veiling. Iedere woensdagochtend rijd ik om 
3.40 uur naar Naaldwijk om bij de veiling “Flora Hol-
land” bloemen in te kopen. Daarnaast haal ik - bijna 
dagelijks - ook nog bloemen bij de groothandel die 
op Ekkersrijt gevestigd is. Maar vraagt een klant bij-
voorbeeld 80 rode rozen - die ik niet altijd in voorraad 
heb - dan kan ik ze binnen een uur via de groothan-
del leveren en als u wilt, in de directe omgeving ook 
bezorgen. Voor bestellingen verder weg ben ik aan-
gesloten bij een bezorgdienst, deze dienst brengt de 
bloemen naar het juiste adres door heel Nederland”. 

 
Aan welke bloemen geef je zelf de voorkeur? 
“Bloemen met hun verscheidenheid aan kleuren zijn 
seizoensproducten, rood met Kerstmis en Valentijns-
dag en geel voor het voorjaar en Pasen. Ikzelf geef 
de voorkeur aan het voorjaar en de frisse kleuren 
van de voorjaarsbloemen sluiten daar prima bij aan”. 
 
Wat maakt André’s Flower Corner bijzonder? 
“Ik vind dat de ouderwetse grote bloemensortering 
mijn zaak bijzonder maakt. Vervolgens vind ik het 
heel belangrijk dat je persoonlijke aandacht aan klan-
ten geeft. Als je, net zoals ik, graag met mensen om-
gaat dan is dit ’n bij uitstek geschikt beroep. Doordat 
ik al zolang in Tongelre ben gevestigd heb ik veel 
goede en leuke contacten, sommige klanten kwamen 
jaren geleden al als kind met hun moeder mee in 
mijn zaak. Ja, ik volg de ontwikkeling van mijn klan-
ten van de wieg tot het graf”, aldus André. 
Heb je nog een tip voor onze lezers? 

24 
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Wil je lang plezier hebben van een boeket dan moet 
je eerst een zakje chrysal in een vaas doen, je vult 
de vaas met lauw water, snijdt de bloemen schuin af 
en zet ze in het water. Succes verzekerd! 
 
Tenslotte 
Kerstmis nadert en het traditionele kerstboeket en 
kerstbloemstuk in de kleuren rood en goudgeel ont-
breken natuurlijk ook dit jaar niet in André’s Flower 
Corner. En zoals iedereen ongetwijfeld weet kun je 
bij André ook terecht voor een kerstboom. Hij heeft 
ze in alle soorten en maten. Nu staan ze nog ge-
merkt op het veld. Tegen 6 december worden ze op 
afroep gekapt. De onverkochte bomen blijven staan 
tot volgend jaar. We bedanken André en Els voor 
het gesprek. Het was interessant om eens een kijkje 
te nemen achter de schermen van André’s Flower 
Corner. 
 
Geïnteresseerd?  
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer weten 
over André’s Flower Corner loop dan eens binnen 
bij de bloemenwinkel aan de Tongelresestraat 405 
voor een mooi boeket. (hoek Kalverstraat/
Tongelresestraat tegenover het marktterrein)  
U bent daar van harte welkom. 
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Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre 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 tele-
foonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

Oplossing Wie Weet Waar oktober: 
Dit is het oorlogsmonument op de kop van het parkje 
tussen de Zilvermeeuwlaan en de Pelikaanlaan van 
het Mignotveld. 
 
De prijswinnaar is Piet van Hout. 

TONGELRESE VLAG 
 
Sinterklaas en kersttijd komen er weer aan, mis-
schien een hint voor een origineel cadeau: wat 
dacht u van de Tongelrese vlag….?! 
Ze zijn nog steeds te bestellen bij Kees van Greven-
broek, tel: 06-11178637.  
Een vlag voor huis tuin en keukengebruik kost  
€ 17,50. 
De gehele opbrengst gaat naar stichting Groendo-
mein Wasven voor een mooier en groener  
Tongelre. 
 
Alvast bedankt. 

MAAK DE ROEMEENSE KINDEREN 
EN OUDEREN BLIJ 

 
Wij hebben een overvloed aan welvaart, dat kunnen 
we niet ontkennen in deze wegwerpmaatschappij. 
Maar als u toch gaat opruimen in deze donkere da-
gen voor sinterklaas en kerst, is het misschien een 
idee om uw spullen zoals speelgoed, knuffels en 
kleding een keer af te geven op een inzamelpunt bij 
ons in Tongelre namelijk op de Koudenhovenseweg 
zuid 149 deze spullen gaan dan naar weeshuizen, 
scholen en andere projecten in Roemenië. U kunt 
mij van tevoren even bellen voor meer informatie. 
Het nummer is 040-2813791 
 
Alvast bedankt, 
Agnes van Kleef v.d. Nobelen 
 
U gelukkig en zij gelukkig. Als u wist hoe blij die kin-
deren zijn met onze overvloed aan speelgoed, dat is 
niet te beschrijven 
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SLIJMBEURSONTSTEKING (BURSITIS) ONDER ANDERE VAN DE SCHOUDER 
 
Veel mensen kennen het verschijnsel slijmbeursontsteking. Ze zijn zelf ooit het slachtoffer geweest of zij hebben familie 
of kennissen die een slijmbeursontsteking gehad hebben. 

 
Een slijmbeurs is als het ware een klein zakje water, wat zich bevindt tussen een botstuk en 
een spier of pees. Zij zorgt ervoor dat bij bewegen de spier/pees niet langs het bot schuurt en 
zo beschadigd raakt. Bekende slijmbeursen zitten bij de heup en bij het schoudergewricht. 
Maar ook op andere plaatsen in ons lichaam bevinden zich slijmbeursen zoals bij de knie, het 
zitbeen en bij de elleboog. 
 
Ten gevolge van overbelasting of een trauma kan een slijmbeurs ontstoken raken. Is dit 
acuut, dan heeft de persoon in kwestie zeer veel pijn, kan het gewricht niet bewegen, heeft 
continue pijn die dag en nacht door gaat en is er een zwelling van de slijmbeurs. De huisarts 
schrijft dan meestal een combinatie van pijnstillers met spierontspanners voor. Na een paar 
dagen gaat het dan beter. Ook koelen met ijspakkingen kan helpen. Warmte verergert 
meestal de pijn!! 
 

Bij een chronische bursitis merk je een langzaam steeds sterker wordende beperking van de bewegelijkheid in de eind-
standen van het gewricht. Bijvoorbeeld bij het zijwaarts bewegen van de arm wordt een deel van de beweging erg pijn-
lijk. Zo’n chronische bursitis ontstaat door inklemming van de spier elke keer bij het heffen van de arm. Vaak ontstaat dit 
bij alledaagse karweitjes op schouderhoogte, boven schouderhoogte of boven het hoofd.(denk bv aan schilderen). Ook 
kan een bursitis ontstaan bij het trekken of duwen van zware voorwerpen. 
Vaak zie je bij een chronische bursitis dat er ook een peesontsteking is ontstaan. Door de zwelling ontstaat dan een af-
knelling van de slijmbeurs. 
 
Bij een bursitis moet je rust nemen. Wel moet je het gewricht gedoseerd bewegen. Voor de schouder betekent dit dat je 
de arm naar voren, naar achter en zijwaarts heft tot het pijn doet. Soms help je de arm met je andere hand. Beweeg de 
arm niet boven schouderhoogte. Ook zwaaioefeningen zijn prima om te doen. 
 
Verminderen de pijn- en bewegingsbeperking niet, dan kun je rechtstreeks naar de fysiotherapeut (daar heb je geen 
verwijzing voor nodig). De fysiotherapeut beoordeelt je klachten en zal oefeningen geven om de schouder weer normaal 
en ontspannen te laten bewegen. Ook zal de fysiotherapeut naar je nek, borstwervelkolom en sleutelbeen kijken om te 
beoordelen of daar een beperking zit, waardoor het schoudergewricht niet goed beweegt. Indien nodig worden deze 
gebieden behandeld. Ook zal aandacht aan je houding worden besteed, want ook hierin kan een  duidelijke oorzaak van 
een slijmbeursontsteking te vinden zijn. Door middel van rekking van banden en spieren en spierversterking moeten de 
klachten verminderen. Tevens kan met apparatuur zoals ultra geluid, Ultra Korte Golf en interferentie iets aan de klacht 
gedaan worden. 
 
Bij aanhoudende klachten worden patiënten alsnog doorverwezen naar de huisarts of specialist. Deze behandelt de 
slijmbeursontsteking, afhankelijk van de ernst, met medicijnen, injectie of operatie. 

27 

B = slijmbeurs  

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  
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Babysithoek 

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 een 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(o-6 jaar). 
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Op het Hofke daor woonde un mens  
Die ha z`n heule leve al un wens  
Da war een voetreis naor Rome 
Maor ver war hij nooit gekome 
Want heimwee, da hattie al bij de grens  

 

Nelis 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent! 

Beste buurtbewoners, 
 
17 November komt Sinterklaas in Eindhoven aan. 
Hij zal de weekenden daarna bij de Tongelrese kin-
deren komen. En wel op: 
 
zaterdag 24 november in de wijken:  
Karpendonk,  
Koudenhoven en  
Beauregard aan de Tongelresestraat. 
 
zaterdag 1 december in:  
het oude gedeelte van Tongelre rond de 
St.Martinus kerk. 
 
 
Namens het bestuur, 
H. v. Dijk,voorzitter 
  

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 

Een tongerick is een Tongelrese limerick  
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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: 
 
∗ 300 gram zuurkool 
∗ 40 gram rozijnen 
∗ 60 gram ananasstukjes 
∗ 8 plakjes gekookte casselerrib ( kan ook met ge-

kookte ham) 
∗ 15 gram venkelblad 
∗ 8 prikkers 
∗ 8 plakjes roggebrood 
∗ 40 gram boter 
∗ sla 
∗ 1,5 deciliter mayonaise 
∗ 25 gram mosterd 
∗ 8 radijsjes 
 
 
 

 
  
 

 
Bereiding: 
  
∗ mosterd en mayonaise mengen 
∗ kook de zuurkool gedurende 15 minuten 
∗ voeg er rozijnen, stukjes ananas en de helft van de 

venkelblaadjes aan toe 
∗ laat de zuurkool afkoelen 
∗ verdeel deze nu over de plakken casselerrib 
∗ vouw ze dicht en zet ze vast met een prikker 
∗ smeer het roggebrood met boter 
∗ leg er een slablad op 
∗ leg daarop de ingerolde  zuurkool 
∗ garneer het geheel met venkelblad en in plakjes 

gesneden radijs 
∗ serveer er mosterdmayonaise bij  
 
Smakelijk eten! 
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Messing kunt u reinigen met fijn gehakte zuurkool. Inwrijven, even drogen en uitwrijven. 

Recept van de maand november: Casseler zuurkool op roggebrood  
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DAHLIA’S 
 
De club bestaat uit véél oudere mannen en enkele jonge 
vrouwen. Zij hebben allen dezelfde passie: dahlia’s kwe-
ken. Ieder lid heeft één of meerdere straatjes op de tuin. 
Alle soorten en maten worden gekweekt. Eenmaal per jaar 
is er in de buurtschool een dahliashow. Prachtige bloem-
stukken zijn dan te bewonderen.  
 
Vandaag is het “Open tuin dag’. Mijn vriendin en ik gaan 
er heen.  De toegang is gratis. We worden ontvangen door 
hobbyisten die foto’s van de soorten gemaakt hebben en 
deze met envelop te koop aanbieden. 
We kunnen ook meedingen naar een bloemstuk. Vul de 
naam van de bloem die jij het mooist vindt, in. De bloem 
met de meeste stemmen is winnaar. We wandelen door 
de straatjes en genieten van de prachtigste soorten. Mijn 
favoriet wordt ”Eveline”. Mijn vriendin vult “Jan van Enge-
len” in, maar dat blijkt de naam van de kweker te zijn.  
 
Het is gezellig op de tuin. Er schijnt een warme najaars-
zon. Er staan bankjes om uit te rusten. Ze zijn allemaal 
bezet. Er wordt druk gebuurt. Er zijn oud-leden die elkaar 
treffen en elkaar omstandig uitleggen hoelang ze op de 
tuin gewerkt hebben en welke soorten, welke prijzen kre-
gen, toen. Het is niet de eerste keer dat men elkaar ziet. 
Er wordt gebluft.  “Wat maak je me nou Mien. Jij bent 
geen achttien jaar lid geweest. Hoogstens acht jaar!”. “Wat 
Jan, die bloem van jou had geen eerste prijs, misschien 
de derde!”  
Wanneer we even stil staan bij een dahliasoort, die de 
vorm en kleuren van koraal heeft, krijgen we uitleg van de 
kweker. Je kunt de natuur niet altijd beïnvloeden. Sommi-
ge soorten zijn ook te zaaien en het zijn de insecten, die 
met het stuifmeel rondvliegen en voor de bevruchting zor-
gen. Het is maar weer afwachten, hoe de bloem er het 
volgende jaar uit ziet.  

 
 
Iedere bezoeker krijgt een boe-
ket mee naar huis. Je mag zelf 
aanwijzen welke soort je wilt. Ja, 
een bont boeket mag ook. De 
leden snijden trots hun bloemen 
af. We horen iemand die mop-
pert: “ ’t Is gratis, maar ze staan 
maar kort op de vaas!” 
 
 

Mijn vriendin en ik zijn tevreden. Wij wandelen arm in arm 
naar huis met ons boeket naar keuze.  
Toch is er iets wat ons bezig houdt. Dat verhaal over de 
bloemen en de bijtjes, wanneer hoorden we dat toch voor 
het eerst?. 
  
Maria van der Wees 

 
Beste wijkbewoners, 
  
Zoals de meeste mensen waarschijnlijk wel weten is er 
aan het spoor, ter hoogte van het dierenasiel, een hele 
recreatie zone ingericht om lekker te wandelen, te fietsen 
of te rijden met een rolstoel of scootmobiel. 
 

Onze briefschrijfster deed dat regelmatig maar de door-
gangen waren niet aangepast op een rolstoel of een 
scootmobiel. Een tijd geleden heeft zij de gemeente hier-
over een mailtje gestuurd en heeft samen met hen dat 
gebied bekeken dat toegankelijk moet zijn voor mensen 
met een handicap. Dit zijn de paden die van gravel ge-
maakt zijn, we spreken hier dus niet over de graspaden! 
  
Enkele weken terug zijn alle ingangen van de gravelpaden 
rondom het spoor en de Urkhovenseweg aangepast zodat 
ook mensen met een rolstoel of scootmobiel hiervan ge-
bruik kunnen maken. Er kunnen nu behoorlijke ritten van 
een aantal kilometers gemaakt worden als je ook de as-
faltpaden in de Schuurstraat en de Steegt (Loostraat > 
Helmondseweg) meerekent. 
  

Dus vanaf nu kunnen ook mensen met een scootmobiel of 
mensen die wat slechter ter been zijn en met een rollator 
lopen genieten van het echte Tongelrese landschap. 
 
Vriendelijke groeten van een wijkbewoonster! 

GEWELDIG! 
 
Petje af voor deze Tongelrese sportvrouw. 
De finish gehaald binnen de vastgestelde tijd van 3 uur 
tijdens de Eindhovense marathon op 14 oktober j.l. 
Voor deze prestatie is een welgemeend 'proficiat' dik op 
zijn plaats. 
Deze foto is genomen door een wijkbewoner. 
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INSCHRIJFFORMUIER TALENTENJACHT 
Naam:  
Adres: 
Telefoon: 
 
Ik ga optreden als: 
 
  Alleen  
  Met      personen 

 
STERREN STRALEN OP 8 DE-

CEMBER BIJ VOETBALVERENI-
GING RKVV TONGELRE 

 
Op zaterdag 8 december organiseren wij bij RKVV 
Tongelre een Wereldmarkt van 10.30 tot 21.00 uur. 

DJ’s deze dag; Marijn en Rik 
 
Wereldmarkt 
Bezoek onze wereldmarkt met leuke kerstspullen en 
maak kennis met elkaars culturen ! 
 
Wie wordt onze wereldvrijwilliger ? 
 Draag iemand voor waarvan je denkt: ja, dat is 
 een wereldvrijwilliger Dit mag een opa/oma, 
 buurvrouw , trainer etc. zijn. 
 
Wereldloterij 
 Een loterij met wereldprijzen ! 
 
Wereldtekening 
 Knip, plak, kleur hoe jij de wereld ziet ! 
 
Talentenjacht met als thema “Wereldsterren” 
 Doe mee aan de talentjacht en misschien word 
 jij onze Wereldster! 

 Deelname vanaf 6 jaar t/m 99 jaar… 
 Playback, zang, dans, goochelen zorg dat het 
 straalt! 

 
Wereld Penaltybokaal Tongelre 2007 
 Vanaf 16.00 uur gaan we penalty’s schieten. 
Schrijf je dus snel in ! 

 Leeftijd vanaf 4 jaar t/m 99 jaar… 
 
Meer informatie; Clubblad rkvv Tongelre, site rkvv Tongelre 
http://homepages.onsneteindhoven.nl/~nico/tongelre/ of 
Conny Oosterhout; 040 2421657 

 
 

TALENTENJACHT WERELDSTERREN 
 
 

Word jij op zaterdag 8 december een Wereldster bij RKVV Ton-
gelre? Je mag playbacken, dansen of zelfs jumpen ! Kan je goed 
goochelen of zingen ? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ben je tussen de 6 en 99 jaar schrijf je dan snel in ! 
Een deskundige jury is aanwezig ! Winnaars ontvangen een leuk 
prijsje ! 
Lever het strookje onderaan de pagina voor 21 november in 
bij: 
de Kantine van RKVV Tongelre of 
stuur je strookje naar:  
Conny Oosterhout, Henegouwenlaan 19, 5628 WK Eindhoven 
040-2421657 of  
ConnyOosterhout@chello.nl 

 
 
 
 
 

Heee, doe jij 8 december ook mee…… 
 

Op zaterdag 8 december organiseren we bij rkvv Tongelre 
een super leuke Wereldmarkt. 
De bedoeling is een gezellig samenzijn waar diverse culturen 
kennis kunnen maken met elkaar… 
Dj’s draaien Wereldmuziek, er is een kraam met leuke Kerst-
spullen en nog veel meer… 
 
 

Wij zijn erg benieuwd hoe jij nu de Wereld ziet ! 
  
 
Knip, plak, teken hoe jouw Wereld eruit ziet. 
 
De allermooiste Wereldtekeningen krijgen een ereplaatsje en 
een mooi prijsje. 
Voor je prijsje moet je wel aanwezig zijn vanaf 13.00 uur ! 
Iedereen mag meedoen ongeacht leeftijd ! 
 
Lever je tekening in voor 21 november bij: 
de Kantine van RKVV Tongelre 
Zet wel je naam en je leeftijd erop ! 
Of stuur je tekening naar:  
Conny Oosterhout, Henegouwenlaan 19, 5628 WK Eindhoven 
040-2421657 of ConnyOosterhout@chello.nl 
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PRIJSWINNAAR ORANJEMUNTEN 
 
Op 12 oktober j.l. werd bij Super de Boer aan de Pagelaan 
opnieuw een mooie prijs weggegeven. Dit keer had men 
oranjemunten gekregen bij iedere  besteding van € 10,00 
Op de munt stond een unieke code, welke men kon acti-
veren op internet. Kwamen deze codes met elkaar over-
een dan kreeg men 2 toegangsbewijzen voor de wedstrijd 
NEDERLAND-SLOVENIE. in het PSV stadion. 
De gelukkige prijswinnares was mej. S Thomassen, Oude 
Urkhovenseweg te Eindhoven. 

CURSUS  
“LEVEN MET DIABETES” 

 
ZuidZorg organiseert in samenwerking met de Districts 
Huisartsen Vereniging, de Diabetes Vereniging Nederland 
en het Diagnostisch Centrum Eindhoven, diabetesdienst 
een cursus ‘Leven met Diabetes’ voor mensen met diabe-
tes die geen insuline spuiten. 
In Eindhoven wordt de cursus gehouden op:  
donderdagmiddagen 1, 8, 15, 22, 29 november 2007 en 
10 januari 2008. Alle middagen zijn van 13.30 - 16.00 uur 
in het kantoor van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9. 
 
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijffor-
mulier kunt u terecht bij: cursusbureau Zuidzorg,  
telefoonnummer: 040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl 
of  
bij het Diagnostisch Centrum Eindhoven, diabetesdienst 
telefoonnummer: 040 - 214 11 77. 

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD 2007 
 
Van de opgelaten ballonnen op 16 september j.l. werden 
slechts 16 kaartjes teruggestuurd. 
Al deze kaartjes werden gevonden langs de lijn Eindho-
ven- Bielefeld[D] met een afwijking in de richting Pader-
born. Deze ballon werd nl. teruggevonden in Bad Driburg 
afstand 235 km en was opgelaten door Maud Beekman uit 
Eersel. Zij is daarmee dit jaar de winnares geworden. 
 
Uitslag Vindplaats Afstand 
 
1. Maud Beekman Bad Driburg 235 km 
2. Martijn v. Grevenbroek Schloszholte 220 km 
3. Femke Bouman Bielefeld 215 km 
4. Dennis v/d Heyden Salzkotten 210 km 
5. Romy Wienen Rietberg 200 km 
6. Romy ? Enniger 170 km 
7. Jip Bierkenz Drensteinfurt 155 km 
8. Fieke Vijgen Bad-Heinberg 145 km 
9. Dirk de Lie Bad-Heinberg 145 km 
10. Aisha ? Selm 135 km 
11. Saraya v. Dinter Ludinghausen 135 km 
12. Dominique ? Haltern 117 km 
13. Jarno Hoekstra Idem 117 km 
14. Sam Konings Recklinghausen 115 km 
15. Brian ? Mare 110 km 
16. Daniële Bruin Dorsten 110 km 
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Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis prijst zich gelukkig met een 
groot aantal donateurs. 

Met hun geldelijke bijdrage steunen zij het werk van het 
wijkcentrum en maken daarmee kenbaar dat zij met het 

wijkcentrum  sympathiseren. 
 

Voor deze donateurs willen we bij tijd en wijle iets extra's 
doen. Zo organiseren we elk jaar een donateursmiddag. 

Een middag met een informatief tintje maar toch vooral met 
een flinke dosis gezelligheid. 

 
Bent u nog geen donateur en wilt u zich bij deze groep 

aansluiten, vul dan de onderstaande strook in. 
Die kunt u, met uw donatie voor het jaar 2007/2008 
(tenminste € 5,00), inleveren bij ‘t Oude Raadhuis. 

U ontvangt een bewijs van betaling waarmee de gift aftrek-
baar is voor de belasting. 

 
Hartelijk bedankt !!! Bestuur Wijkcentrum.  

OPGAVE NIEUWE DONATEUR WIJKCENTRUM ‘T OUDE Raadhuis. 
 
Ondergetekende, 
NAAM:_____________________________________________________________ 
 
ADRES:____________________________________________________________ 
 
Wil graag het werk van het wijkcentrum steunen en wordt daarom donateur. 
 
De donatie voor het jaar 2007/2008 wordt tegelijk met deze strook ingeleverd bij ‘t Oude Raadhuis. 
 
datum:___________________    handtekening:__________________________________ 

BENT U AL DONATEUR VAN UW WIJKCENTRUM  
‘T OUDE RAADHUIS ??? 
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Beste lezers, 
 
Projectweek 
In de maand oktober heeft onze jaarlijkse projectweek plaatsgevonden. In deze periode zijn alle klassen druk 

bezig geweest met het thema “geheimen / sub rosa”, het 
onderwerp van de kinderboekenweek. Tijdens de pro-
jectavond mochten alle papa’s, mama’s, opa’s & oma’s ko-
men kijken naar de leuke kunstwerken die de kinderen 
gemaakt hadden. Veel oud-leerlingen komen ook ieder 
jaar weer een bezoekje brengen aan onze school. Daar-
naast werd er tijdens deze avond veel lekkers (dat zelf 
gebakken was!) zoals cakejes, koekjes, taartjes etc. ver-
kocht. De opbrengst van deze avond komt geheel ten 
goede van onze sponsorschool. De opbrengst was 
€ 448,17.  Een geweldige prestatie van alle kinderen! 
De projectavond was ook een erg gezellige avond, dat 
kun u op deze foto en de foto’s op de site van de Boog 
zien. Iedere klas was weer prachtig versierd met veel 
sfeerverlichting. 
 

 
 
 
Bezoek aan de bibliotheek 
De groepen 1 en 2 hebben een bezoek gebracht aan de 
bibliotheek in het kader van de Kinderboekenweek en 
het thema ‘geheimen’. De juffrouw kon heel mooi en 
spannend voorlezen . Zo maken de kinderen al vroeg ken-
nis met het lezen, en hoe leuk dit kan zijn!  
 
 
 
 
 
 

Marathon Eindhoven 
En natuurlijk hebben er weer veel kinderen meegerend 
met de marathon Eindhoven (de 3 en 6 km). Na een in-
tensieve en vooral sportieve training onder leiding van 
meneer Jaap hebben alle kinderen met veel succes een 
medaille behaald. Gefeliciteerd allemaal!  
 
Wilt u nog meer leuke foto’s van de kinderen en hun acti-
viteiten van basisschool De Boog zien kijkt u dan op onze 
site:  
deboog.dse.nl 
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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 december 2007 in het bezit 
te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar 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: 
‘bolbliksem’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Jay de Bruijn 
Dagvlinderstraat 12 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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ABIGAIL GABBLE 
ADELAIDE BONFAMILLE 
AFSCHEID 
AMELIA GABBLE 
CHINESE KAT 
ENGLISH CAT 
GECATNAPPED 
GEORGES HAUTECOURT 
GOUDEN HART 
HINDERNISSEN 
ITALIAN CAT 
LIEVELINGSKOSTJE 
MARIE 
MOTOR MET ZIJSPAN 
NOTARIS 
ONTSNAPPEN 

ONTVOERING 
OPVANGHUIS 
OVERWINNING 
REDDING 
RUSSIAN CAT 
SCAT CAT 
SCHUILEN 
SLAAPTABLETJES 
STRAATKAT 
SWINGEN 
SWINGORKEST 
THOMAS O’MALLEY 
TIMBOEKTOE 
TOULOUSE 
UNCLE WALDO 
VERANTWOORDELIJKHEID 

WAARSCHUWEN 
ZWEMMEN 
ZWERFKATTEN 

L S N A S T R A A T K A T T Z L L A E T R L 

G I S A E E EI R A M G T H R I W B K A R R T 

N U E I P T J C W E E O A E A I E N K U E T 

I H O V R S T T C A M L W C G H N M S O D A 

R G N A E A IJ A E A A S I A E E N S M C D C 

E N T E C L T Z S L W R I A S S I E G E I H 

O A S S T N I O T I B L S S G A E N D T N S 

V V N U A T M N N E G A I C N A I N A U G I 

T P A P N A A G G A M N T C H N B L I A O L 

N O P A L C O K B S R R A P N U I B D H S G 

O E P L U R L B F E K T O I A A W I L S C N 

D I E H K IJ L E D R O O W T N A R E V E H E 

T Y N E H E A N W L E R S C O E L N N G U G 

A F S C H E I D D A E W A T E M K S A R I N 

T T U I T H D E B V L T Z O J O M K IJ O L I 

E L L I M A F N O B E D I A L E D A K E E W 

T O U L O U S E O T K E O B M I T E N G N S 


