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WE ZIJN OP WEG
Carnaval is weer voorbij. Het weer was niet veel bijzonders maar
dat mocht de pret niet drukken. Een aantal mensen zal zeggen:
Gelukkig die flauwekul is ook weer voorbij.
Maar er zullen ook veel mensen zijn die met weemoed en zelfs
heimwee terugdenken aan de dolle dagen. Het feest waar men
zich helemaal kan laten gaan en zelfs de meest verlegen mensen
alle reserves naast zich neerleggen en ongeremd het feest van
carnaval vieren.
Maar voor beiden is het feest voorbij en gaan we op weg. Op weg
naar hogere temperaturen, groene blaadjes, jonge dieren en nieuwe energie.
We hunkeren ernaar om weer in de tuin te werken en te genieten
van de langere dagen. We kruipen als het ware uit onze schulp en
laten ons vaker buiten zien. Hierdoor hebben we weer meer contact met buren en omwonenden. Ongemerkt hebben we weer
meer zin om dingen te ondernemen en voelen we ons ook in staat
om meer zaken onder handen te nemen.
We kijken al uit naar de lange avonden dat we lekker buiten kunnen zitten of om na het avondeten nog iets te ondernemen. Veel
sporters gaan weer buiten hun sport bedrijven en veel mensen
nemen deel aan wandel- of fietstochten.
We gaan weer de natuur in die ons ieder jaar weer boeit terwijl
het toch ieder jaar hetzelfde is. We kunnen de twee Tongelrese
boerderijen aan de Celebeslaan en op ’t Hofke die geheel verbouwd zijn, in het groen bewonderen en op het terras aan de Celebeslaan een drankje nuttigen terwijl we midden in de natuur zitten.
Kortom:
we zijn op weg naar de lente

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 18,50
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
040-2386000

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.

Het is half twaalf ’s ochtends, 21 december 2007. Mijn
vrouw, Anneke, heb ik net op haar werk aan de Huufkes in
Nuenen afgezet, op de seconde af op tijd voor haar eerste
beoordelingsgesprek. Lijkt me toch wel erg vervelend als
je op dat gesprek te laat komt. Ik loop alleen op een van de
bevroren paden van het gebied de Zeggen. Als het niet
gevroren had kon je hier door de nattigheid niet zonder
laarzen lopen. De bomen zijn prachtig wit. Over een glad
boomstammetje voorzichtig een slootje over. De halmen
hangen door het gewicht van de rijp nog iets verder over
het pad gebogen. Een prachtig gezicht en de rust die enkel
verstoord wordt door af en toe een monotone dreun van
een of ander bouwbedrijf in Geldrop aan de andere kant
van het kanaal. Tot nu toe, zo’n half uurtje van de Collse
molen, ben ik nog niemand tegengekomen.

Door een weiland met draaipoortjes. Mijn fototoestel
maakt overuren, alles is hier even mooi, hoewel het met de
grijze lucht bijna zwartwit lijkt. Twee paarden staren me
aan. Het felle rood van mijn jas zal ze wel opvallen. Als ik
bij het kanaal uitkom, waar ook al een laagje ijs op ligt,
besluit ik om hetzelfde pad ook maar terug te lopen. Ik zie
het slingerende spoor van mijn voetstappen dat ik op de
heenweg heb achtergelaten, er is verder nog niemand geweest. Even verder sta ik stil bij een paar Eeneindse wandelaars. Zij vinden het hier zo lekker rustig en noemen het
hun achtertuin. Ik grap terug dat ze hem wel zo moeten
blijven verzorgen, want hij ligt er prima bij! Waarom weet
ik niet, soms heb je dat zo, maar ineens zit ik met deze
wildvreemden op het onderwerp van mijn laatste werkdag,
gisteren bij NedCar in Born. Ze vragen hoe oud ik ben en
of dat niet wat vroeg voor pensioen is? Ik antwoord, dat ik
55 ben en dat ik ook nog niet met pensioen ga, maar de
WW in. Na in totaal zo’n 31 jaar DAF/Volvo/NedCar is
mijn functie op het Pensioenfonds van dit bedrijf vervallen. En daar loop ik dan door de prachtige Zeggen en eer-

lijk gezegd bevalt me dit best goed. Het uitzicht is natuurlijk toch wel iets mooier dan het uitzicht bij NedCar en
daar bedoel ik niets negatiefs mee over mijn ex-collega’s,
die tegenover mij zaten. Ik zal het wel missen, die gezelligheid, al die collega’s en zelfs het Limburgse ”kallen”
dat prima combineerde met mijn platte Brabants.
Verder lopend denk je dan wat doe ik over een maand,
………een jaar……? Het is een raar gevoel en dat zal nog
wel even zo blijven! Ik heb wel iets onthouden van de
PIZ-cursussen, zoals de Pensioen-In-Zicht cursussen liefkozend werden genoemd, maar toen was ik zelf niet de
vertrekkende partij! Nu is het anders en is mijn pensioen
nog niet eens in zicht. Ik kom terug bij de molen waar ze
juist op dat moment vanuit een luchtballon foto’s aan het
maken zijn. Hoe kom je, als iemand die in de Plekhoek
(wie heeft er nog een foto van en kan me zeggen welk huis
nummer 9 was?) geboren is, in Tongelre terecht? Nu dat is
heel simpel. Je ouders verhuizen, snel na je geboorte
(1952, voor de slechte rekenaars) naar Gestel. De nieuwbouwwijk in de Bennekel, de Verdistraat. Daar breng je
dan je jeugd door en vervolgens wil je dan, met al die
vrienden in 1968 helemaal niet naar dat “boerse” uiteinde
van Tongelre verhuizen. De Woldragerlaan, de straat tegenover nu Super de Boer.
Zo’n beetje elke avond terugfietsend naar mijn vrienden in
Gestel. Maar al snel kwamen die eens een kijkje nemen in
Tongelre. Och, alles went en Tongelre wende al heel snel.
Zeker ook met nieuwe vrienden en de toen heel gezellige
uitgaansgelegenheid het Wapen van Tongelre, met de
dansavonden en de gewone zaterdagavonden. Waar kroegbaas Gerrit met zijn gitaar zonder snaren en zijn cowboyhoed liet zien wat Tongelre allemaal cultureel in huis had.
En niet te vergeten de snelheid waarmee hij een biertje
wist te tappen!! Op een gegeven avond vloog de deur van
Gerrits kroeg open en kwam ene Theo met zijn nieuwe
Leidse vlam Marianne op de proppen en zij riep met haar
niet te missen wel zeer luide Leidse stem: “Hé Gerrit hoe
zit het met dat bier!!” Vanaf dat moment wisten we dat hij
het veel sneller kon! In deze tijd heb ik ook mijn vrouw,
Anneke leren kennen, die puur toevallig, tegenover het
Wapen van Tongelre woonde en ook import Tongelrese
was. Je kunt niet alles hebben, ik mocht tenslotte al in
Tongelre wonen. In 1973 zijn we getrouwd en even gevlucht naar een flat in Woensel, om zo’n beetje om de dag
naar Tongelre te fietsen, om te kijken of alles nog hetzelfde was.
Eind 1974, een dik jaar later zijn we weer terug verhuisd
naar Tongelre, naar de Hofstraat. Het laatste blokje van
vier, net voor het toenmalige bruidsatelier. We kochten het
van opa en oma Rutten. Die hadden het huis zelf zo‘n tien
jaar eerder gekocht en hadden daarvoor in het oude post-
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kantoor aan de
Tongelresestraat
500 gewoond!
Dat pand moest
toen eigenlijk al
tegen de vlakte!
Nu zult u misschien denken:
“Is dat dan hetzelfde pand dat
in januari 2008
in het Groot
Eindhoven bij de
gemeenteberichten stond om
alweer gesloopt
te worden?” Ja,
dat is nog steeds
datzelfde huis!
Ons huis in de
Hofstraat, een oud huis, een verbouwing, die nooit leek te
eindigen, een groentetuin, groot genoeg voor een klein
weeshuis en wat kippen, waar alleen maar hanen bij leken
te komen. Heel anders dan op de flat, een gezellige tijd
waar onze eerste twee dochters, Astrid en Linda geboren
werden. Helaas woonden er erg weinig mensen van onze
leeftijd met kinderen en werd het huis ook iets te klein.
Zo moesten we ook nog steeds veel te veel groente eten
om de tuin leeg te krijgen. Verhuizen dan maar, geen probleem want in 1984 kwam ons nieuwe huis aan de
Merckthoef gereed. Eerst wilden ze de straat nog Dennespannerlaan (vlinder) noemen, maar wat toepasselijker
werd de straat naar de Merckthoeve genoemd! Op de Merckthoef werd al snel onze derde (en laatste) dochter Evelien geboren.

de mensen wat dichter bij elkaar blijven staan. Buurtaangelegenheden en probleempjes worden wat makkelijker
besproken en je weet ook wat je aan elkaar hebt. Zo wordt
er nu samen bekeken wat ons standpunt is betreffende de
bebouwing op de punt Merckthoef en de geluidswering bij
het spoor.
Ondertussen woon ik nog maar alleen met mijn Anneke op
de Merckthoef. Ik zonder werk, maar misschien dat deze
lange “sollicitatiebrief” nog iets oplevert en anders ga ik
mij nog verder verdiepen in de kookkunst, waar ik volgens mijn vrouw net de eerste stappen in aan het nemen
ben!We wandelen veel, houden van de Bogten, de Karpendonk, de Zeggen en natuurlijk ons Beukenlaantje met een
weer heel mooie boerderij en de dikke boom. Waar vind je
dat allemaal binnen “voetbereik”?
Met dit artikel in mijn achterhoofd, heb ik vorige week de
auto eens op de Hoogstraat in Gestel geparkeerd voor een
rondje Bennekel. Mijn jeugdbuurt. Het leek er allemaal
wat kleiner uit te zien dan vroeger. Het enige grote, de
Maria Middelares kerk, is enige jaren geleden al afgebroken. Ik liep mijn ouderlijk huis in de Verdistraat eigenlijkzonder het me te realiseren- ineens voorbij. De boom die
voor in de tuin stond was weg! De mooie jeugdherinneringen blijven, maar we blijven toch maar in Tongelre wonen.
Mieke Peters, onze oudste (niet qua leeftijd hoor!) vriendin, en ondertussen toch ook wel bekende Tongelrese, veel
plezier met het volgende wisseltoetsenbord, uhh sorry wisselpen.
Norbert van Esdonk

Nu hebben er vorig jaar al twee bewoners van de Merckthoef deze zelfde wisselpen (wisseltoetsenbord zou volgens
mij beter zijn, maar waarschijnlijk niet erkend door de
Dikke van Dale, dus zal ik maar niet uitweiden) over hoe
gezellig en rustig het wonen hier is, met uitzondering van
de treinen natuurlijk! Maar waarschijnlijk krijgen we binnen afzienbare tijd geluidsschermen en misschien wel ter
”compensatie” daarvan weer een groot pand op de Merckthoefpunt tegenover het Medisch Centrum. Hoewel niet
duidelijk is of de plannen doorgaan, wil de gemeente
eventueel de nieuwe bibliotheek (nu Karregat), een sportschool en appartementen op deze tip gaan bouwen. Past
allemaal makkelijk, verkeersoverlast nauwelijks -zeggen
ze bij de gemeente- een probleem. Of wij dat ook vinden??
Wat ik nog wel over ons pleintje wil zeggen is dat we gewoon een heel hechte groep mensen hebben die onder andere middels een buurtcomité jaarlijks dingen organiseren.
Bijvoorbeeld een pleinfeest, dat druk bezocht wordt, een
vrijblijvende borrel met oudjaar en Nieuwjaar. Hier ontstaat altijd wel weer een nieuw groepje dat vol goede
voornemens gezamenlijk het nieuwe jaar in gaat om elkaar
te steunen. Een van de grootste voordelen van de aanwezigheid van een buurtcomité en de feesten vind ikzelf dat
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In memoriam: Frans van Kemenade
De St.Nicolaasvereniging “ St.Martinus” verliest aan Frans van Kemenade
een trouw en gewaardeerd lid.
Hij was meer dan 50 jaar lid van onze vereniging wat op zichzelf al een
unicum is. In 2006 hebben wij dit jubileum dan ook groots gevierd en hem
benoemd tot Erelid van onze vereniging.
Hij was ook degene die de paarden regelde en er op toezag dat deze er altijd netjes en verzorgd uitzagen.
Hij heeft meer dan 33 jaar op het paard gezeten, dus heeft hij veel kinderen en ook daarvan opnieuw de kleinkinderen op het paard gehad.
Daarna, toen het tijdperk Sint Nicolaas voorbij was, heeft hij nog jarenlang tijdens de rondgangen
met de geluidswagen rondgereden.
Omdat hij veel voor de vereniging heeft betekend is hem, toen hij 40 jaar bij de vereniging was,
een Oorkonde met de daarbij behorende Vrijwilligerspenning van de Gemeente Eindhoven overhandigd.
Wij zullen hem als lid heel erg missen en hopen dat hij zijn welverdiende rust mag vinden.
Het Bestuur.

Uitnodiging

Exploitatie-overzicht 2007
Wijkblad “Rond ‘t Hofke”
Inkom sten
Adv ertentiegelden

Uitgaven
€ 9.587.05 Drukkosten

€ 13.077.14

Wijkbijdragen

€ 7.471.81 Lay -out kst+materialen

€

404.44

Subsidies

€

372.00 Afschrijv ing

€

750.00

Kasgeld (v .l.rek.)

€

300.00 Kosten opr. Stichting

€

441.10

Abonnementen

€

154.50 Redactiekosten

€

257.00

Jubileumuitgav e

€

290.00 Div . kosten

€

48.95

€

897.86

Verspreidingskosten

€

118.80

Reserv ering

€ 7.500.00

Attenties jubilea/zieken

€

62.95

Kerstattenties

€

302.60

Saldo

€

874.52

Reserv ering (n.l.rek.) € 6.560.00 Bezorgersav ond

TOTALEN

€ 24.735.36

Praat mee en geef uw mening over de zorgverlening van GSE tijdens de:

Openbare vergadering Cliëntenraad
29 februari a.s. om 15.00 uur
Vitalis Conferentie Centrum Imkerzaal
Imkerstraat 6
De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan
van Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Zij
wordt geacht de belangen te behartigen van alle
patiënten. Omdat uw mening telt, nodigt de cliëntenraad u graag uit om mee te praten over de
zorgverlening.

€ 24.735.36

Zoals u uit bovenstaand exploitatieoverzicht over
2007 kunt zien, hebben we de jaarrekening van het
wijkblad “Rond ‘t Hofke” met een positief saldo af
kunnen sluiten. Dit hebben we te danken aan onze
adverteerders en aan alle lezers die een financiële
bijdrage hebben gegeven. Zij hebben het mogelijk
gemaakt om het wijkblad uit te geven. Wij willen
hen hartelijk danken. Zonder de financiële bijdrage
van lezers en inkomsten van adverteerders is de
uitgave van dit wijkblad niet haalbaar.
Ook in 2008 zal in de maand april weer een actie
worden gehouden en aan u, als lezer van het wijkblad, weer een bijdrage worden gevraagd. Gezien
het resultaat van het afgelopen jaar hebben wij er
alle vertrouwen in dat u ons ook dít jaar weer financieel zult steunen.

Agenda openbare vergadering
(15.00-16.30 uur)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kennismaking SGE en leden cliëntenraad
Verslag over voorgaande jaren
Communicatie tussen raad en cliënt
Ontwikkelingen in de eerstelijnszorg
Gasten aan het woord: opmerkingen & vragen!
Rondvraag en sluiting.

De vergadering heeft een interactief karakter:
U kunt dus in ruime mate deelnemen!

Stichting

Gezondheidscentra

Eindhoven
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Het is alweer eind februari en de eerste kieviten zijn alweer gesignaleerd. Op onze natte graslandjes in het buitengebied broeden elk jaar verschillende paartjes. In het
voorjaar zijn de mannetjes het eerste terug van het overwinteringsadres. Zij laten dan fantastische luchtshows
zien met veel acrobatiek. Deze mannetjes zoeken alvast
een goed plekje uit om straks een nest te bouwen, en er
wordt zelfs om gevochten met andere mannetjes. En als
de vrouwtjes terugkomen, kunnen ze de kievitman met de
beste weide-woning uitkiezen. De mannetjes hebben hun
best gedaan een nest te bouwen met strootjes en grassprieten, maar de vrouwtjes vinden dat dat veel te veel op
valt. Zij hebben liever een kuiltje in het zand, dat is veel
minder opvallend en biedt niet alleen betere bescherming
tegen roofdieren maar ook tegen de mens.
Na het boerenbaltsen van het mannetje, paren de kieviten,
en het vrouwtje legt vier goed gecamoufleerde gespikkelde eieren. Vaak gaat zo’n eerste legsel mislukken omdat
het te koud is of door andere oorzaken. Maar de kieviten
gaan gewoon door tot het wel lukt.

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige
plekje 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.
De kuikentjes van de kievit zijn zo schattig. Ze hebben
een donsjasje aan en hebben veel te grote poten. Een uur
nadat ze uit het ei zijn gekomen lopen ze al rond. Het is
een zogenaamde nestvlieder. Ze pikken naar vliegjes en
torretjes. Na twee weken eten de kleintjes ook al regenwormen. Kieviten trommelen met hun pootjes, dan komt
de regenworm kijken en de kievit trekt hem zachtjes uit
de grond. Ze eten allerlei insecten en ook graszaden. Bij
gevaar komen de kievitvader en -moeder in actie. Zij vallen alles aan dat te dicht bij hun kuikens of eieren komt.
Soms doen ze alsof ze gewond zijn en strompelen van het
nest weg met een lamme vleugel, om de vijand, bijvoorbeeld een wezel weg te lokken van het nest. Als ze daar
ver genoeg vandaan is, vliegen ze op. Een kievit is een
echte weidevogel. Zwart, wit
en glanzend groen met een
mooie spriet op zijn kop. Als
u een wandeling gaat maken,
vergeet niet de Loovelden
aan de Loostraat aan te doen.
De kans dat u hier kieviten
aan zult treffen is groot.
Met groengroet ,
Kees van Grevenbroek

Oplossing Wie Weet Waar januari:
Het oude torentje van de oude pastorie, Hofke 22. De
juiste oplossing kwam deze maand van A. Plasman,
Ambonplein 16.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
De Molijn en andere tehuizen
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke”
te ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor
belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als
volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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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
De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Veertigdagentijd
Pasen valt dit jaar zo vroeg als maar mogelijk is en daarmee ook de veertigdagentijd. Aswoensdag, begin van de
vastentijd, traditioneel de periode waarin we ons bezinnen
op onze relatie met God, viel al op 6 februari .
Doorgaans denk ik, zijn we niet zo intens bezig met God.
De drukte van de daagse dag, de organisatie van ons leven en werk vraagt veel aandacht. Daarom is het geen
luxe, maar noodzaak om in de veertigdagentijd rust te nemen voor onze binnenkant, onze ziel.
Dat geldt ook voor een parochiegemeenschap. Wanneer
we ons alleen maar druk zouden maken over de organisatie, gebouwen, de liturgie etc is dat niet goed. Zeker een
parochie heeft doeners en bidders nodig maar uiteindelijk
gaat het erom dat we voldoende lef tonen, moed ontvangen om onze “zelforganisatie” los te laten. Als we dat durven kunnen we gaan ervaren dat de Geestkracht Gods
van de andere kant komt. Dan pas….

In het weekend van
15 en 16 maart
wordt Palmzondag
gevierd: de dienst
op zondag in de Antoniuskerk (om 9.30
uur) is een kindvriendelijke woorden communiedienst.
Op dinsdag 18 maart wordt in de Jozef en Mariakerk om
19 uur een boeteviering gehouden: een viering van vergeving en verzoening.
Op Witte donderdag (20 maart) wordt om 19.00 uur in de
Antoniuskerk een eucharistieviering gehouden, met zang
van Cantemus Domino.
De rest van de vieringen ziet u in het volgende nummer.
Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10.00 uur.
In 2008 zijn de data: 5 maart, 2 april, 7 mei, 4 juni, 2 juli, 3
september, 1 oktober, 5 november, 3 december.
Eerste communie
Er zijn ruim 20 kinderen die dit jaar hun eerste communie
gaan doen in onze parochie, tijdens de weekendvieringen
in de maanden april t/m juni. Ter voorbereiding komen zij
naar de maandelijkse kindvriendelijke viering en de kindercatechese. Ook zijn er ouders die thuis met hun kind met
de projectmap werken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kaya
van Heiningen,
281 13 24 of mailen naar
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

God zit niet in een gebouw, niet in de organisatie, zelfs
niet in de liturgie waarin we alleen maar met de vorm bezig zijn en niet met de binnenkant van de liturgie. In de
cursus “Martha en Maria” zijn we bezig om in onszelf het
hart van een Maria en de handen en voeten van een Martha te ontdekken. Het beste deel waar Jezus in dit verhaal
naar verwijst, ligt noch bij de doeners noch bij de bidders.
Je denkt b.v. in je gebedsleven met God bezig te zijn,
maar als je goed kijkt ben je met jezelf bezig i.p.v. met
God. Het beste deel het ontbrekende deel, zegt Jezus in
het beeldverhaal van Martha en Maria. Wat is dat het ontbrekende deel? Dat is God.

Actie Kerkbalans
De kerken waren met kerstmis goed bezet en dat is fijn,
want dat geeft sfeer. Maar het is wel verbazingwekkend
dat er in de kerstnacht anno 2007 nog steeds zoveel kerken beschikbaar zijn. Probeer de schouwburg of het PSV
stadion maar eens af te huren en kijk wat dan de entreeprijzen zijn. De parochie hoeft gelukkig nog steeds niet
commercieel te werken. Dat zou ze ook niet goed kunnen.
Want wat moet je rekenen voor het gebruik van een kerk
waar veel parochianen gedoopt zijn, waar hun huwelijk is
ingezegend, hun kinderen gedoopt, uitvaartmissen van
ouders zijn gehouden? Niet voor niets is het motto van de
Actie Kerkbalans: Een kerk is van blijvende waarde. Kerken zijn meer dan stenen gebouwen. En gelukkig beginnen steeds meer mensen zich dat te realiseren.

In deze veertigdagentijd zijn er in onze parochie twee concrete mogelijkheden om met die binnenkant van ons geloof bezig te zijn c.q. de weg naar binnen te ontdekken:
De cursus Martha en Maria die ik zojuist al noemde.
De cursus “Opnieuw beginnen”, een unieke cursus als je
op grond van je doop ervoor kiest langs de weg van geloofservaring i.p.v. via de leer, Jezus Christus te ontmoeten. 12 februari is de cursus al gestart.

De Actie Kerkbalans is er juist voor bedoeld om iedereen
er op te wijzen dat ook een parochie geen gebouwen en
pastores kan onderhouden wanneer daar geen inkomsten
tegenover staan. Wanneer alle katholieke bewoners – ook
degenen die niet zo kerkelijk zijn maar die toch de kerk
niet zouden willen missen – meedoen met de kerkbijdrage, dan is er voor de parochie geen probleem. En doet u
al mee, dan zit er misschien wel een kleine verhoging in.

Een goede veertigdagentijd wens ik eenieder toe.
Pastor Theo v.d. Elzen

Kerkbijdrage parochie, Banknummer 1513.00.755, Postbank 37.42.462
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Erepenning
De nieuwjaarsbijeenkomst is elk jaar weer een feestelijk
gebeuren. Je ontmoet elkaar als parochianen even op een
andere manier, je hoort verhalen van elkaar, je kunt nog
wat napraten over de vieringen met Kerstmis – wist u dat
er met Kerstmis meer dan 1600 mensen in de vieringen
zijn geweest? – en je kunt zelfs als daar aanleiding toe is
iemand in de bloemetjes zetten. Het parochiebestuur heeft
voor dit laatste indertijd de erepenning van de parochie in
het leven geroepen. Deze erepenning wordt toegekend
aan parochianen die een bijzondere staat van dienst hebben.
Toen Paul Batenburg de aandacht vroeg was dat natuurlijk allereerst om alle aanwezigen een gezegend 2008 toe
te wensen en hen te bedanken voor hun inzet voor de parochie. Maar die dank richtte hij daarna snel op een van
de aanwezigen, namelijk op mevr. Renée van Vugt. Zolang zij in de parochie woont is ze actief bezig geweest op
allerlei fronten. Van voorganger in de liturgie tot koffieschenken in het zorgcentrum en wijze Sara zijn bij de
voorbereiding van de vormelingen.
Voor Renée was de verrassing compleet, maar het applaus en de felicitaties maakten duidelijk dat iedereen
vond dat zij de erepenning verdiend heeft.
Renée, nogmaals van harte proficiat met deze zeer verdiende erepenning.
F. Verhoeven, pastor.
Speciale vieringen in de Vastentijd
In de komende Veertigdagentijd zullen er in de drie Tongelrese kerken enkele speciale vieringen plaatsvinden.
Inspiratie voor deze vieringen is opgedaan in de kloosterkerk van de Kapucijnen in Velp, waar pater Werenfried,
die jarenlang in onze parochie heeft geassisteerd, overste
is. Daar in Velp werkt een projectgroep al een aantal jaren
aan een reeks vieringen voor de vastentijd, gebaseerd op
een oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen. Dat
doen ze met zoveel enthousiasme, inzet en kwaliteit dat
de kloosterkerk gedurende zeven achtereenvolgende weken bezet is door mensen die overal vandaan komen, om
geïnspireerd te raken voor het Paasgebeuren.
Wij beginnen in onze parochie wat voorzichtiger. In elke
kerk willen we een viering doen. Er is een werkgroepje in
het leven geroepen dat zich met deze vieringen bezighoudt. Ties van den Berge heeft zangers en zangeressen
benaderd voor een projectkoor. Zij zijn al druk bezig met
de repetities.
In een volgend nummer van het Parochienieuws zullen we
u verder informeren over dagen en tijden.
Let op: het gaat hier niet om een eucharistieviering of
woord- en communiedienst. Het is een bezinnende viering
van lezing, zang en gebed.
U hoort er nog meer van!
Paul Peters, pastor

Op zondag 9 maart wordt in de Antoniuskerk en de Martinuskerk een speciale dienst “de Graankorrel” gevierd. Zie
het hiernavolgende speciale artikel!

Speciale viering 40-dagentijd
Als de graankorrel niet in de aarde valt…
Sinds eind december van het afgelopen jaar is een
projectgroep bezig een viering op te zetten voor de
40-dagentijd.
Gebaseerd op een gelijknamig Nederlandstalig oratorium heeft een werkgroep in Velp bij Grave in de
kloosterkerk van de Kapucijnen, waar de bekende
pater Werenfried overste is, al enkele jaren een cyclus van vastenvieringen met veel succes uitgevoerd. Van heinde en verre komen mensen toegestroomd om mee te doen aan deze voorbereiding
voor Pasen.
De schrijver van dit stukje is er meerdere malen zelf
getuige van geweest en er door gegrepen, want de
vieringen worden werkelijk door de hele gemeenschap samen gedaan. De muziek en de teksten en
de gelegenheid voor de mensen om echt mee te
doen zijn alle van een uitstekend niveau. Reden dus
om dat hier in Tongelre ook te proberen.
Tot een reeks vieringen komt het nog niet. De werkgroep stelt één viering samen, die in de drie kerken
van Tongelre zal worden gebracht, zodat iedereen,
die dat wil, kennis kan nemen van en meedoen aan
een mooie eigentijdse liturgie.
Het is geen woord- en communiedienst, maar een
viering met zang, lezers/vertellers en samenzang,
onder het thema: “Licht dat terugkomt, Hoop die niet
sterven wil, Vrede die bij ons blijft”.
In de viering spelen drie symbolen een centrale rol,
namelijk: een kaars voor het licht, graankorrels die
uitgestrooid worden voor de hoop, en een rode roos
voor de vrede.
De liederen en teksten zijn naar mijn mening erg
mooi, ze zijn niet belerend of dogmatisch, maar benaderen ons geloof niet alleen vanuit onzekerheid en
twijfel, maar ook vanuit verwachting en hoop en kunnen daardoor veel mensen aanspreken.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Jan van Mechelen, 72 jr., Rielseheideweg
Marie-Louise Verbeek, 63 jr., Woldragerlaan
Frans van Kemenade, 82 jr., ‘t Hofke
Dopen:
Wesley van de Wiel
Indy Godfried
Jordy Vissers
Guusje van Stratum
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE

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.

dag

datum

tijd

predikant

Zondag

24 feb.

Zondag

2 maart 10.00 uur Ds. J. vd Brink

Zondag

9 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

16 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluis

10.00 uur Ds. E. van Sluis

DonderWitte Donderdag vie20 maart 19.30 uur
dag
ring in de Adventskerk
Goede Vrijdag viering
Vrijdag 21 maart 19.30 uur
in de Adventskerk
Paaswake in de
Zaterdag 22 maart 19.30 uur
Adventskerk
Zondag

23 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluis

De Adventskerk ligt aan de Rondweg, Camphuysenstraat 4

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.
Home-Start en Doorstart, van Humanitas,
zoeken vrijwilligers
Home-Start en Doorstart bieden gezinnen met kinderen ondersteuning. Bij Home-Start zijn de kinderen
in de leeftijd van 0-6 jaar en bij Doorstart in de leeftijd van 6-14 jaar. Deze ondersteuning vindt plaats
op momenten dat het even niet zo lekker loopt in het
gezin. Dit gebeurt door het inzetten van een vrijwilliger die ondersteuning biedt. De ondersteuning, door
de vrijwilliger, kan bestaan uit een luisterend oor,
samen bezig zijn met de kinderen en helpen bij praktische zaken. Omdat de vraag van gezinnen om ondersteuning, groter is dan wij op dit moment kunnen
bieden zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. In februari/maart start er een cursus voor
nieuwe vrijwilligers.
Wij zoeken mensen die ervaring hebben met het opvoeden van kinderen, die het leuk vinden om ouders
te ondersteunen, met kinderen bezig te zijn en goed
kunnen luisteren. Voelt u zich hierdoor aangesproken
en wilt u als vrijwilliger komen werken, neemt u dan
contact met ons op.
Voor meer informatie kunt u bellen met
Ria van Bakkum
Home-Start Eindhoven
Tel. 040-237 63 14
homestart.ehv@humanitaszuid.nl
Lucie Nijskens
Doorstart Eindhoven
Tel.040-206 53 50
doorstart.ehv@humanitaszuid.nl
Hertog Hendrik van Brabantplein 16 b
5611 PE Eindhoven

Cursus voor kinderen ‘Astma ?
O, zit dat zo ?’
In oktober organiseert de ZuidZorg in
samenwerking met het Astma Fonds
de cursus: ‘Astma ? O, zit dat zo’. Deze cursus richt
zich op kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar
met astma. Het doel van de cursus is het verbeteren
van de zelfzorg van kinderen met astma.
De cursus wordt gegeven in het gebouw van de ZuidZorg Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9. De kosten
zijn € 7,50 per deelnemer. De kosten kunnen geheel
of gedeeltelijk gedeclareerd worden bij een aantal
ziektekostenverzekeringen.
Elders is al ervaring opgedaan met deze cursus. Het
blijkt dat de aanpak succesvol is. Men is enthousiast
over de resultaten, die behaald zijn ten aanzien van
de zelfzorg. Kinderen ontdekken dat ze niet de enigen
zijn met astma. Ze praten meer over hun aandoening
en kweken daarmee meer begrip in hun omgeving.
De kinderen ontwikkelen het inzicht en de motivatie
om beter met hun aandoening om te gaan.
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij:
cursusbureau Zuidzorg, telefoonnummer:
040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

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

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

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

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

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

WIJKCENTRUM ’t OUDE RAADHUIS,
UW VRAGENCENTRUM, UW HULPCENTRUM
Zit u ergens mee? Kom er mee! We hebben onlangs het servicepunt
op de maandagmorgen (10.00 – 11.30 uur) geopend om al onze
wijkbewoners terwille te zijn. Dat wil niet zeggen dat we alle problemen zomaar even kunnen oplossen maar wel dat we kunnen helpen
met u op het juiste spoor te zetten.
We zijn begonnen met de mogelijkheid om:
• kleding en schoenen te brengen voor stomen en/of reparatie;
• een klein klusje in huis te helpen oplossen als u geen hulp in de
familie of buurt hebt;
• hulp te bieden bij het invullen van (niet- belasting) formulieren.
Maar er kan meer:
• Als u vragen hebt over activiteiten in en om het wijkcentrum;
• Als u vragen hebt over activiteiten elders;
• Als u zelf wat wilt ondernemen en nog niet weet hoe;
• Als u gezelschap zoekt;
• Als u ……
Komt u maar, wij helpen waar het kan.

Vlooienmarkt
Op zondag 9 maart organiseren we weer onze traditionele
jaarlijkse vlooienmarkt in ’t Oude Raadhuis van 12.00 tot
16.00 uur.
U kunt dan uw overbodige spulletjes bij ons kwijt. Het
gaat hier wel om kleine huishoudelijke cq elektrische artikelen (meubels, koelkasten e.d. kunnen we wegens ruimtegebrek niet accepteren).
Heeft u nog spullen? Vanaf 20 februari kunt u die afgeven bij ’t Oude Raadhuis. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan kunt u vanaf 5 maart de conciërge bellen om met hem een afspraak te maken voor het ophalen
van uw spullen.
Het telefoonnummer is 040-2811737
Toegang vlooienmarkt € 0,50

Het kienen gaat stoppen!
De laatste kienavond is op woensdag 19 maart. Kom, om
voor de laatste maal uw slag te kunnen slaan.

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.

Hebt u nog wat tijd over?
Meldt u dan bij ’t Oude Raadhuis!
Onze bargroep heeft dringend mensen nodig om hen te
komen versterken.
Ook de Crea-kids hebben nog wat mensen nodig die één
keer in de maand op de 3e woensdagmiddag, een handje
kunnen komen helpen.

Zoekt u nog een ruimte voor
uw activiteit?
Misschien hebben wij die voor u. Kom en informeer bij
de conciërge van ’t Oude Raadhuis.
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parante folie. De atmosfeer in de kweekbak blijft nu optimaal warm en vochtig. Het beste kunt u de kweekbak
voor het raam zetten of op een zo licht mogelijke plaats.
Water geven is verder niet meer nodig omdat het door de
deksel niet kan verdampen.

Tuintip voor februari: Bloemen in de dop
Door Jeroen Soontiëns
Voor de echte tuinliefhebber is er zelfs in februari gelegenheid om met bloemen in de tuin bezig te zijn. Dit is
namelijk de geschikte tijd om te beginnen met het zaaien
van allerlei eenjarige bloemen. Veel soorten kunnen binnenshuis worden gezaaid zodat ze in het voorjaar als jonge planten kunnen worden uitgeplant. De meeste eenjarige bloemen zijn zeer uitbundige bloeiers. Ze steken de
vergaarde zonne-energie in felgekleurde en grote bloemen. Er zijn soorten die het beste direct in de volle grond
kunnen worden gezaaid omdat ze zich moeilijk laten verplanten. Zo worden goudsbloem, korenbloem en papaver
(klaprozen) het beste op de plaats van bestemming gezaaid en als kleine plantjes uitgedund zodat ze niet te
dicht staan. Zomerbloeiers zoals begonia, petunia, vlijtig
lies en afrikaantje maar ook veel andere soorten kunnen
wel prima worden voorgezaaid binnenshuis. Dit doet u het
beste in een kweekbak.

Controleer regelmatig of de zaden al ontkiemd zijn. De
kiemduur is zeer verschillend en afhankelijk van de plantensoort. Het kan variëren van enkele dagen tot meerdere
weken. Wanneer het merendeel van de zaden is uitgegroeid tot een klein plantje, kunt u de deksel van de
kweekbak afhalen. Nu moet u het water geven wel in de
gaten gaan houden. Wanneer de plantjes enkele bladeren
hebben kunnen ze worden afgehard. Zet de kweekbak
overdag buiten op een beschutte plaats uit de zon. Na
enkele dagen zijn de plantjes gewend aan het buitenklimaat en kunnen buiten blijven.

Zonnebloeminsigne en erepenning
voor
Jo Paulussen - van den Corput
Op woensdag 30 januari 2008 kreeg Jo Paulussen
het gouden Zonnebloeminsigne opgespeld. Bestuursleden van de regio waren namens de Nationale Vereniging Zonnebloem naar de Wolvendijk
gekomen om haar deze eer te betonen.
Na 25 jaar als vrijwilligster voor de plaatselijke
Zonnebloemafdeling Martinus gewerkt te hebben is
dit een welverdiende beloning. Jo was altijd een
bezielende kracht bij alle Zonnebloem-activiteiten
en zou dat nog zijn, ware het niet, dat haar gezondheid dat niet meer toelaat.
Jarenlang zette zij zich in voor de zieke en gehandicapte medemens. Gedurende acht jaar bezocht
ze de Tongelrese zieken die in het Catharinaziekenhuis lagen. Zij moest daar noodgedwongen
mee stoppen omdat het ziekenhuis geen namen
meer mocht doorgeven.

Zaden hebben bij het ontkiemen geen extra voeding nodig. Het kan zelfs nadelig zijn om te zaaien in bemeste
aarde omdat dit voor een schimmelinfectie kan zorgen.
Het beste gebruikt u daarom speciale zaaigrond. Doe een
laagje van deze grond in een kweekbak en druk de aarde
lichtjes aan en maak het vlak. Alle kleine zaden kunt u
vervolgens uitstrooien. Daarna brengt u een dun laagje
aarde bovenop de zaden aan door een beetje zaaigrond of
scherp zand tussen uw handen fijn te wrijven. Vergeet
niet om een etiket bij de zaden te steken als u meerdere
soorten in één bak zaait. Eenmaal enkele weken verder is
het lastig om de jonge plantjes uit elkaar te houden, die
soms verraderlijk veel op elkaar lijken.
Om de zaden van voldoende vocht te voorzien geeft u
eenmaal water met een fijne broes of plantenspuit. Let
erop dat de zaden niet wegspoelen. Nu kan de kweekbak
worden afgesloten met een bijbehorende deksel of trans-

Zij was bij iedere Zonnebloemvergadering aanwezig en erg betrokken bij het wel en wee van de
Zonnebloemgasten. Zij bezocht hen trouw. 25 Jaar
lang heeft Jo veel werk verzet voor mensen voor
wie persoonlijk contact en deelname aan het
maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend zijn.
Mede namens hen
kwam het bestuur
haar daarvoor heel
hartelijk
danken
en als tastbaar bewijs kreeg zij dit
gouden
insigne
aangeboden.
All een
dan kz i j
mensen zoals Jo
kan
de
Zonnebloem zoveel voor
zieken en gehandicapten betekenen.
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De komende zes maanden kunt u in ons wijkblad kennis maken met enkele mensen die erg betrokken zijn
bij de Philipsboerderij aan de Celebeslaan, het paradepaardje van de Stichting Groendomein Wasven. Als
eerste maakt u kennis met de dagelijkse leiding van
Gasterij in ´t Ven, het eetcafé-restaurant dat in de
boerderij is gehuisvest.
Het dynamisch koppel ROEL EN SIONE OLFERSVAN TONGEREN gaat voor het huiskamergevoel in
Gasterij in ´t Ven

Als het echtpaar Roel en Sione Olfers-van Tongeren
in het Eindhovens Dagblad van 2 oktober 2003 een
artikel leest over een maatschappelijke invulling door
de Tongelrese belangengroep SMS/'De Beuk erin'
voor de Philipsboerderij, zeggen zij direct tegen elkaar: “Daar moet horeca in!”
Lang gekoesterde wens
Bij de feestelijke opening van de boerderij, zo´n vier
jaar later, zien zij hun lang gekoesterde wens om ooit
samen een horeca-bedrijf te runnen in vervulling
gaan. Het idee werd geboren in “De Boschhoeve” in
Nuenen, het restaurant waar zij elkaar niet alleen hebben leren kennen, maar waar zij ook beiden werkten.
Bij afwezigheid van de baas kregen zij de gelegenheid om te ervaren hoe het was om samen de verantwoording te dragen voor de zaak. Het idee heeft hen
nooit losgelaten en werd een toekomstdroom.

Direct na het verschijnen van het bovenstaande krantenartikel hebben zij dan ook contact gezocht met
Alfred van Kempen, die op dat moment echter nog
niet zover was. In die periode woonden zij nog in
Woensel en hadden nog niets met Tongelre. Vanaf dat
moment hebben zij zich in het plan verdiept, veel
door het gebied gewandeld en zelfs een huis gekocht
met uitzicht op de boerderij. Toeval?
Een warme jas
Sione: “Het voelde als een warme jas. Het hele concept met de maatschappelijke invulling, gedragen
door het reeds bestaande burgerinitiatief sprak ons
aan. Ook onze ideeën sloten volledig aan bij die van
de actiegroep. Toen er in het wijkblad een oproep verscheen voor een sociale horeca-ondernemer waren we
er als de kippen bij. Uiteindelijk zijn we uit 13 sollicitanten geselecteerd omdat onze ruime horeca-ervaring
het beste aansloot bij de doelstelling van de Gasterij.”
Huiskamergevoel
Terugkijkend op de afgelopen periode zijn Roel en
Sione zeer tevreden: “Wij hebben de kans gekregen
om onze eigen identiteit in het concept te verwerken
en zijn een laagdrempelig horeca-bedrijf waar mensen
zich direct thuis voelen. Het zogenaamde
’huiskamergevoel’ staat bij ons hoog in het vaandel.
Gasten moeten zich hier zo thuis voelen dat ze niet in
de gaten hebben dat ze ergens anders zijn. We blijven
echter kritisch en staan open voor suggesties van
klanten. Het is fijn als klanten het durven zeggen als
iets beter kan. We zien dat als een groot compliment
omdat het een teken is dat ze zich erg betrokken voelen.
Ook de samenwerking met de begeleiders en cliënten
van Lunet (voorheen Meare), die op werkdagen koken en serveren gaat steeds beter lopen. Hun dikwijls
hartverwarmende inzet wordt door de gasten zeer gewaardeerd. De interesse in de opzet van het Groendomein Wasven als een maatschappelijk verantwoorde
onderneming met een ecologische en sociale doelstelling zonder winstoogmerk is dan ook groot. Een
groeiende groep gasten behoort tot de wat oudere generatie en heeft zich een bewuste manier van leven
aangewend. Zij maken kennis met het concept en komen laaiend enthousiast terug met gelijkgestemden.”
Gerechten met een Tongelres tintje
Er wordt in principe gewerkt met twee verschillende

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 18

menukaarten, een voor de lunch en een voor het diner. Deze worden per seizoen aangepast. De lunchkaart van 10 tot 4 uur bevat vooral de luxere broodjes, soep, salades e.d. De namen van de gerechten
hebben veelal een Tongelres tintje zoals een broodje
Frits, een Kasteeltoren of een ijsje Koudenhoven.
Er wordt hierbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van duurzame* streekproducten. Tot vier uur is het
niet mogelijk om à la carte te bestellen. Bij groepen
op afspraak groter dan tien personen kan hier eventueel een uitzondering op worden gemaakt, dit dient
dan van tevoren te worden afgestemd. Om niemand
teleur te stellen is reserveren in het weekend gewenst.

NATUURTHEMA
NATUURTHEMA--AVONDEN
De eerste natuurthema-avond in de schop van de
Philipsboerderij over uilen was zeer geslaagd. Maar
liefst 32 kinderen en diverse geïnteresseerde ouders
hebben de uilen van Tongelre goed kunnen bekijken. Wie dat durfde mocht zelfs een uil op de hand
laten zitten. In de mediaruimte van de boerderij zijn
verschillende filmpjes over de uilensoorten vertoond
waarna er braakballen konden worden uitgeplozen.
Op de site www.groendomeinwasven kun je de foto`s bekijken.

Toekomstplannen
Op de wat langere termijn zijn er plannen om hier op
het terrein onze eigen producten te gaan verbouwen,
daar waar vroeger de boomgaard lag. Op de korte
termijn denken we aan het organiseren van activiteiten met een thema, bijvoorbeeld per seizoen, zoals
een Paasbrunch of een aspergemaand.
Met deze toekomstplannen in het vizier nemen we
met een licht gevoel van spijt afscheid van dit enthousiaste echtpaar dat de harten van velen al heeft
gestolen in de korte tijd dat zij werkzaam zijn in de
Gasterij.

*Duurzame producten zijn verbouwd of gemaakt
met energie waarover de mensheid in de praktijk
voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door
het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.
Roel Olfers (31) is vanaf de opening van de
boerderij in oktober 2007 werkzaam als kok bij
Gasterij in ´t Ven, het restaurant-eetcafé van
Groendomein Wasven, terwijl de dagelijkse
leiding bij zijn echtgenote Sione Olfers-van
Tongeren (29) berust. Zij beschikken beiden
over een uitgebreide horeca-ervaring en gezamenlijk vormen zij het gezicht van de Gasterij.
Eén van beide is altijd in de buurt om u welkom
te heten. Voorheen woonachtig in Woensel mogen zij zich vanaf de aankoop van hun woning
aan de Koudenhovenseweg in 2004 tot de
“echte” Tongelrenaren rekenen. Zij zijn gehuwd en hebben twee zoontjes, Thijm (2003)
en Felix (2005).

HOLENBROEDERS
De volgende natuurthema-avond is op 29 februari
a.s. en zal gaan over holenbroeders.
Wat zijn dat eigenlijk? Ook gaan we nog een vogelbroedkastje bouwen.
Het is voor de jeugd van 6 tot 16 jaar.
Het begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.
De kosten bedragen € 1,50.
Kom dus ook en beleef de natuur van Tongelre in de
Philipsboerderij.
Met groengroet,
het Wasventje
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NIEUWS VAN PEUTERPLAZA
‘T HOFKE
Hallo lieve mensen,
Mijn naam is Monique Steusfij, getrouwd met Philip en
moeder van Luuk en Len. Mijn zonen zitten op PeuterPlaza ’t Hofke, de peuterspeelzaal van de wijk.
Woensdag 23 januari j.l. was het “de dag van het nationale voorleesontbijt”. Dit wordt landelijk georganiseerd en is bedoeld om het voorlezen aan peuters en
kleuters te stimuleren. Ook Peuterplaza ’t Hofke nam
met alle groepen deel aan het voorleesontbijt. Op
woensdag wordt de zaal door 3-jarige peuters van
alle groepen bezocht. Op de woensdagochtend van
het voorleesontbijt mocht er voor elk kind een ouder
of verzorger bij zijn.
We gingen eerst met z’n allen samen ontbijten. We
hebben lekker gesmikkeld van al die lekkernijen. Als
ouder kun je dan ook wat bijkletsen met de leidsters
en andere ouders. Daarna gingen we gezellig met ons
kind of meerdere kinderen voorlezen uit wat boekjes
van de peuterspeelzaal. De jongens en meisjes genoten met volle teugen. Het was een gezellige, sfeervolle ochtend; een echt succes.

Bovendien is PeuterPlaza ‘t Hofke sowieso een fijne
peuterspeelzaal. De leidsters, assistenten welzijn, stagiaire en vrijwilligsters zijn vakkundige en gezellige
mensen. Dus mocht u voor uw peuter een goede peuterspeelzaal nodig hebben, kunt u gerust eens gaan
kijken. Al vanaf twee jaar zijn de kinderen welkom. Ik
vind het jammer dat mijn zoon Luuk, nu 4 jaar geworden, daar nu moet vertrekken.
Groeten,
Monique Steusfij
P.s. Nog een bericht van het team: op woensdag 5
maart is er een Open Ochtend op de speelzaal, samen met Basisschool de Boog (locatie A). Iedereen is
welkom om te komen kijken, sfeer te proeven, vragen
te stellen, informatie mee te nemen. Voor koffie/
thee/ranja en een koekje wordt gezorgd.
PeuterPlaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven
Tel. 040-2813659

SCHAATSEN VERLOREN
Woensdagavond 19.30 uur heb ik per ongeluk mijn ijshockey schaatsen even onbeheerd op de
stoep laten staan op 't Hofke, vlakbij de kerk, aan de kant van de lange muur.
Toen ik 5 minuten later merkte dat ik ze vergeten was en ging kijken, waren ze weg.
Is er iemand die ze gevonden heeft, of hier meer van weet?
Het zijn zwarte schaatsen (onderkant blauw/wit) maat 8 à 9.
Frans Deckers -tel. 2810070
Hageheldlaan 34
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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

Manuele therapie
Veel mensen die bij ons in de praktijk komen stellen ons de vraag: “Wat is manuele therapie? Is dat hetzelfde
als kraken? Is manuele therapie eng of schadelijk voor je gewrichten als je dit vaker doet?”
Manuele therapie is een vorm van therapie, die toegepast kan worden bij mensen met klachten van het bewegingsapparaat (wervelkolom, armen en benen).
Deze klachten kunnen ontstaan ten gevolge van een beperking in of een overbelasting van de gewrichten.
Door de beperking kunnen de bewegingen niet goed meer verlopen (vergelijk dit met een ketting van een fiets,
waarvan een paar schakels vastgeroest zitten. Je kunt wel fietsen maar je moet veel harder en lomper trappen om de trappers rond te krijgen.) Zo werkt dat ook in het lichaam Als er een paar gewrichten vast zitten, moeten de spieren veel harder werken om een beweging toch tot
stand te laten komen. Ook verloopt die beweging anders dan normaal. Er zal ergens gecompenseerd moeten worden om toch de beweging te kunnen maken. Andere gewrichten
worden daardoor overbelast. Dit uit zich in klachten als een bewegingsbeperking, een stijf
gevoel, spierpijnen of een scheefstand.
De manueel therapeut vraagt de klachten uit en probeert vooral te achterhalen waar de oorspronkelijke klacht
zit. (Je kunt wel water opdweilen, maar als je de kraan niet dicht draait blijf je dweilen). Je kunt bij klachten in
het lichaam wel spieren masseren, maar als je de beperking niet opheft, houd je een overbelasting van de
spieren en gewrichten. Zo kom je na een poosje weer terug bij de fysiotherapeut of huisarts met dezelfde
klachten. Dit is één van de grote verschillen met een “gewone” fysiotherapeut. De fysiotherapeut bestrijdt
meer de symptomen, waar de manueel therapeut juist meer de oorzaak probeert aan te pakken.
De manueel therapeut onderzoekt zeer nauwkeurig. Zo wil de manueel therapeut bijvoorbeeld bij hoofdpijnklachten weten hoe de stand van de nekwervelkolom is, maar de oorzaak van een dergelijke klacht kan heel
goed in de voet, knie, heup of onderrug zitten. Behandeling van alleen de nek helpt dan niet.
Een behandeling bestaat uit mobilisaties, waarbij de gewrichten in een eindstand worden gezet om het kapsel
en de banden “op te rekken” tot een normale lengte. De meest specifieke mobilisatie is de manipulatie: dit is
een korte snelle beweging, waarbij het ene botstuk ten opzichte van het andere bewogen wordt. Dit gaat vaak
gepaard met een kraken of knappend geluid, vandaar de naam kraker/kraken. Er gaat zeker niets kapot, maar
op dat moment wordt het kapsel opgerekt en de gewrichtsstukken ten opzichte van elkaar verplaatst, zodat
het gewricht weer in zijn natuurlijke positie kan schieten. Hierdoor neemt de bewegelijkheid van het gewricht
toe, waardoor iemand weer beter kan bewegen. Wel is het heel belangrijk dat mensen dan ook oefeningen
gaan doen om verzwakte spieren weer sterker te krijgen en verkorte spieren op te rekken Ook het handhaven
van een goede houding is heel belangrijk. Anders willen de gewrichten terug in hun beperkte
stand en komen de klachten weer terug.
Enkele bekenden klachten, waarmee naar een manueel therapeut gegaan kan worden zijn:
Nekklachten, rugklachten, bepaalde vormen van duizeligheid, rib- en borstpijn, kaakklachten
hoofdpijnklachten, heupklachten.
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

ZANGKOOR NOTA BENE
ORGANISEERT FAIR
OUDE AMBACHTEN
Op 9 maart a.s. zal de Philipsboerderij in het teken staan
van het herleven van lang vervlogen tijden! U kunt op
deze dag in en rondom de boerderij terecht voor het volgende programma.
Zang
Nota Bene is een gemengd kamerkoor van 20 leden,
gevestigd in buurthuis De Ronde op de Tongelresestraat. Het repertoire varieert van renaissance tot liederen van hedendaagse componisten. Onder leiding van
dirigent Fred Vonk zal Nota Bene een gedeelte van hun
repertoire ten gehore brengen. Vindt u het leuk om te
zingen? Kom dan kijken naar de concerten. Nota Bene
is nog op zoek naar nieuwe stemmen!
Tijden: 14.30 uur tot 15.00 uur in Gasterij in ’t Ven
15.30 uur tot 16.00 uur in De Schop
Ambachten
Vanaf 14.00 uur start een fair op het erf. Hier kunt u
kramen bezoeken waarin technieken van vroegere ambachten en nijverheid in een nieuw jasje worden gestoken. Bezoek ook de kramen van Tussen de Molens en
Gasterij in ’t Ven voor smakelijke verwijzingen naar
producten van vroeger! Voor kinderen zijn er OudHollandse spelen.
Tijden: 14.00 uur tot 17.00 uur op het erf
Expositie
Beleef Tongelre uit een ver verleden aan de hand van
schilderijen en pentekeningen van boerderijen en huisjes door kunstenaar Anton Nouwens. Misschien dat u
nog boerderijtjes herkent van vroeger! De werken zijn
te koop, maar wees er snel bij, want dit is alweer de
laatste dag van de expositie!
Natuurfilms in de boerderij
In de multimediaruimte vindt om 12.30 uur de aftrap
plaats van een nieuwe serie films: deze zijn van Loek
Ketelaars en Jan Wijn. Toegang: € 0,50.
Film 1: Ze zeggen dat in de Zeggen… (een natuurdocumentaire over onze eigen Zeggen).
Film 2: Ik heb gewerkt aan een watermolen (Vincent
van Gogh schildert de Collse Watermolen en ontmoet
de bewoners van Coll eind mei 1984).
Film 3: De Maasheggen… Moet je mei zien (over de
oude techniek van heggen vlechten en een uniek heggenlandschap in de regio Boxmeer. Naar aanleiding van
deze film zijn bij ons in Tongelre ook heggen gevlochten en nieuwe geplant).

De films zullen tevens worden gedraaid op woensdagmiddag 14.30 uur (speciaal voor de schooljeugd).
Vrijdag 14 maart 19.30 uur.
Zaterdag 22 maart om 16.00 uur
Tenslotte kunt u op zaterdag 23 februari en zondag 24
februari ook nog komen kijken naar de film, TRAVELLING BIRDS, een trektocht van vogels met een Oscarnominatie voor de beste documentaire. Aanvang op beide dagen om 11.00 uur.
UITSLAG EN EXPOSITIE FOTOWEDSTRIJD
TYPISCH TONGELRE
Het is zover: op zondag 16 maart a.s. zal om 11.00 uur
bekend worden gemaakt wie de winnaar is geworden
van de fotowedstrijd Typisch Tongelre. Tevens zal de
jury de winnende foto´s bespreken. En de winnaar
is……?
HANDEN EN HERSENEN
’n Vreemde titel ? Oké ! Maarr… Niet eens zo’n vreemde vraag! Bij het Groendomein Wasven hebben we het
allebei (nog meer) nodig. Nu de boerderij klaar is komt
het er op aan dat we de activiteiten wat meer gestructureerd gestalte geven. We hebben een aantal werkgroepen benoemd en in elk daarvan is nog plaats voor vrijwilligers/-sters.
We noemen in alfabetische volgorde:
De Arrangementengroep: voor het organiseren van
arrangementen voor bedrijven en voor kinderfeestjes,
alles met een educatieve inslag.
De Boerderijgroep: voor het schoon houden en het
(klein) onderhoud van de gebouwen: boerderij, schop,
bakhuis.
De Communicatiegroep: die zich bezig houdt met de
publiciteit vooraf en na afloop van activiteiten.
De Educatiegroep: voor het begeleiden van schoolgroepen die in het gebied voor activiteiten komen.
De Expositiegroep: die tentoonstellingen, films, theater, lezingen e.d. voorbereidt en uitvoert.
De Groengroep: er is van alles te doen in het groen:
onderhoud maar ook van allerhande activiteiten in de
schop en in het Groendomein buiten.
De Januskopgroep: ict-ers kunnen zich uitleven in dit
project dat speciaal voor de jeugd werkt: in relatie met
binnen en buitenactiviteiten.
Wie zich geroepen voelt haar of zijn steentje bij te
dragen aan ons “Tongers” project in het Groendomein Wasven is van harte welkom.
Een telefoontje naar 281 12 14 (Frits) of 281 77 05
(Frans) zorgt voor contact. Via info@wasven.nl kan
een mail ook.
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Nordic Walking

STEEDS GROTER BEWEGINGSAANBOD
VOOR 55-PLUSSERS
Nu ook tai chi, sportief wandelen, swinggym en energiek & weerbaar bij Welzijn
Eindhoven
Ruim aanbod
Speciaal voor mensen van 55 jaar en ouder
had Welzijn Eindhoven al een ruim bewegingsaanbod, met activiteiten als hatha yoga,
een cursus valpreventie, gymnastiek, dans en
een wisselend programma ‘seniorfit’. Ook zijn
er activiteiten die worden aangeboden aan
bijzondere groepen. Bijvoorbeeld gymnastiek
voor chronisch zieken, voor slechtzienden,
voor Spaanse ouderen. Vrouwelijke migranten kunnen samen sporten en ook voor mannen zijn er aparte groepen. Nu het aanbod is
uitgebreid, is er nog meer keus. Alle lessen
worden in groepsverband aangeboden en zijn
gericht op de mogelijkheden en wensen van
mensen van 55 jaar en ouder.
De Bewegingscarrousel
Senioren die nog niet weten welke activiteiten
bij hen passen, krijgen de kans om verschillende vormen van beweging uit te proberen
in de Bewegingscarrousel. Daarmee biedt
Welzijn Eindhoven gedurende vijf weken iedere week een andere bewegingsactiviteit
aan.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het uitgebreide bewegingsaanbod voor senioren? Neem dan contact op met Welzijn Eindhoven, Marianne
Heppenhuis.
Zij is telefonisch te bereiken via telefoonnummer (040) 219 33 00. Een e-mail sturen kan
ook: m.heppenhuis@welzijneindhoven.nl.
Meer informatie over Welzijn Eindhoven vindt
u op www.welzijneindhoven.nl.

Allereerst wil ik mij even voorstellen. Ik ben
Els van der Kruijssen en getrouwd met Wim
Soontiens. We hebben een aantal jaren geleden een cursus Nordic Walking gevolgd. We
vonden het heel leuk om te doen en vonden
het jammer dat er geen vervolg was. Dus ons
voorstel was aan de instructeur om een soort
club op te richten zodat we regelmatig in
groepsverband zouden kunnen wandelen.
Om een lang verhaal kort te maken, in maart
vorig jaar zijn we gestart met ± 15 mensen.
Met zijn allen hebben we afgesproken dat we
€ 24,00 p.p. per half jaar betalen. Dit om een
ervaren instructeur te vergoeden die daarvoor 3 x per maand 2 tot 2 en een half uur
met ons gaat lopen. Meestal gebeurt dit in
het weekeinde. Het programma wordt in samenspraak met de instructeur een half jaar
van tevoren gemaakt en aan de leden doorgemaild.
De instructeur heeft een gecertificeerd diploma Nordic Walking. Hij woont in de buurt van
Oosterhout en geeft daar ook begeleiding aan
een groep wandelaars. Regelmatig organiseren we gezamenlijk activiteiten, zoals Wandelen in the Dark, Dauwtrappen, Limburgdag en
Hutspottenwandeling.
Omdat niet altijd iedereen in staat is om mee
te lopen, wandelen we soms met een kleine
groep en om die reden zijn we op zoek naar
nieuwe leden.
Als je het iets lijkt en je hebt nog geen les
gehad dan kun je je ook aanmelden. Dit zou
dan met genoeg deelname allereerst voor een
clinic kunnen zijn. Tijdens de clinic leer je de
beginselen van Nordic Walking . Om het goed
te beheersen heb je daarna nog wel wat instructielessen nodig.
Ook daar kan (bij voldoende
deelname) voor gezorgd worden.
Heb je zin om te bewegen in
de natuur én in clubverband
of ben je alleen nieuwsgierig
geworden meld je dan bij:
Wim Soontiens en Els van der Kruijssen
Molenbeemd 6
5641 LW Eindhoven
Of via w.soontiens@onsneteindhoven.nl
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F I E T S S P E C I A L I S T V A N D E W I J G E RT V I E R T F E E S T
T!!
Dit jaar bestaat Fietsspecialist Van de Wijgert
vijftig jaar en tevens wordt de nieuwe zaak
feestelijk geopend.
De fietsenzaak werd door Harrie van de Wijgert
opgericht op 2 juni 1954 in Heesch. Maar al na een
paar jaar verhuisde hij in 1958 met zijn bedrijf
naar de Tongelresestraat 33 in Eindhoven. In 1971
kwam de nieuwbouw gereed en werd de zaak heropend.
Nadat Harrie gezondheidsklachten kreeg en het
wat kalmer aan moest doen werd John –zoals in
die jaren gebeurde- van zijn opleiding en stageplek
gehaald om als vijftienjarige knul bij zijn vader in
de zaak te komen. In 1982 begon John zelf een
eigen bedrijf aan de Tongelresestraat 35. Inmiddels is hij alweer 35 jaar werkzaam in de fietsenbranche.
In 1987 kreeg John de kans om het dealerschap
van Jan Kuipers- die inmiddels gestopt was met
zijn bedrijf- over te nemen. Na in 1994 nog eens te
verbouwen begon John in 2000 met het plannen
van het door hem zo begeerde nieuwbouwpand. En
eindelijk- na vele jaren- kreeg hij in 2007 de benodigde vergunningen en kon er gestart worden met
de bouw van de nieuwe zaak.

Eind 2007 was de bouwkundige oplevering van de
nieuwe zaak, die gevestigd is aan de Tongelrestraat 35, voltooid. In dit nieuwe pand treft u een
grote diversiteit van fietsen aan.
Fietsspecialist John van de Wijgert is dealer van de
merkfietsen Batavus en Gazelle. Maar ook voor reparatie kunt u uitstekend terecht bij Van de Wijgert. Hij is de reparateur bij uitstek van alle merken. Gedurende de reparatieperiode kunt u gebruik
maken van een gratis leenfiets.
Op 24 maart 2008 –Tweede Paasdag- wordt
de nieuwe zaak van John van de Wijgert feestelijk geopend. U bent van harte welkom om
tussen 11.00 en 17.00 uur de nieuwe zaak én
het uitgebreide assortiment fietsen, onderdelen en accessoires te bekijken. Dit alles uiteraard onder het genot van een lekker kopje
koffie.
Fietsspecialist John van de Wijgert
Tongelresestraat 35
5631 DA Eindhoven
Telefoon 040 245 25 88

Het Lokaal +
Willem de Rijkelaan 3
5616 JJ Eindhoven
040-2695727

Een ontmoetingsplek, servicepunt
en consultatiebureau voor
senioren vanaf 55 jaar

Activiteitenprogramma februari 2008
Er is natuurlijk elke dag vrije inloop voor een gezellig praatje en
een kopje koffie.
School voor de Zorgsector

SVVE De Archipel

- Het internetcafé is iedere dag open van 13.00 t/m 14.00 uur, (€1,50)
- Bij verhindering activiteit graag even afmelden binnen 24 uur
- Bij creatieve activiteiten betaalt u de 1ste keer € 4,50 daarna € 1,50 tot afronding product
- Let op: Bij de opgave van nekmassage, moet u kiezen tussen de twee data, zodat elke inschrijving één keer per
maand aan de beurt komt.
- De computercursus gaat weer in de 3de week van februari starten. Degenen die zich hiervoor hebben
opgegeven worden telefonisch benaderd.
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Babysithoek
Nieuws van wijkbibliotheek Herzenbroeken

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

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

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
Bij een huis aan de Wolvendijk
Ligt unne hof, mi heul veul bekijk
Niet om de bomen of de struiken
Of as in `t veurjaor de krokuskes ontluiken
Maor om unne kabouter, mi un kruiwagen vol
aard-slijk.

Hallo, mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn
Els, Marie-José, Will en Ria. Sinds 21 januari hebben wij de plaats ingenomen van Karin, Anja, Els
en Annemoon in de bibliotheek. Waarom? Om de
leefbaarheid van de bibliotheek te vergroten heeft
de directie van de bibliotheek besloten tot een grote reorganisatie. Bijna alle medewerk(st)ers van de
filialen zijn op een andere plaats gekomen, zo wij
ook.
We hopen dat we een goede band met U zullen
krijgen, in ieder geval zullen we er alles aan doen.
Dus schroom niet, kom binnen en maak kennis
met ons. Op dit moment is het ook voor ons even
wennen en zoeken, maar we zullen alles ongetwijfeld onder de knie krijgen.
Avondopening!
De mensen die vaak tijdens de avondopening in
het filiaal kwamen zullen ongetwijfeld gemerkt
hebben dat de avondopening verplaatst is van de
vrijdag naar de dinsdag. Wat tot gevolg heeft dat
we ’s avonds alleen maar via de avondingang bereikbaar zijn. De keuze voor de dinsdag is door de
directie gemaakt want alle filialen zijn nu op dezelfde avond open
Vragen? Verwachtingen?
Wij hopen op een leuke tijd in filiaal Herzenbroeken en heeft U vragen laat het ons weten.
Het team van bibliotheek Herzenbroeken

Nelis
DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er
voor de opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, en bieden
ze weer te koop aan. Ook voor tweedehands kooien, voor advies en info, kunt u
bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671
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Recept van de maand februari door Gasterij in ‘t
Ven: Koteletjes in een krokant jasje met rucola
slamix en avocado reepjes.
Ingrediënten voor 4 personen:
• 2 sneetjes wit brood
• 75 gr Grana Padano
• 10 rozemarijnblaadjes
• 2 gedroogde chilipepers (klein)
• 2 eieren
• 8 koteletjes (het liefst ree, vind je dit te duur dan
kan je ook speenvarken pakken)
• Olijfolie
• Rucola slamix
• 2 rijpe avocado’s
• Balsamico azijn
• Sinaasappelsap
• Suiker
• Peper, zout
Bereiding
1. Snijd de korstjes van het brood. Maal het brood
in een keukenmachine fijn met de kaas, rozemarijn, chilipepers en een mespuntje zout. Doe dit
mengsel op een diep bord.
2. Klop de eieren los op een ander bord.
3. Haal de koteletjes eerst door de losgeklopte eieren en daarna door het kaasmengsel.
4. Verhit olijfolie in een ruime koekenpan. Bak de
koteletjes in ±4 minuten rondom bruin en van
binnen rosé.
5. Pureer de helft van een avocado in de keukenmachine tot een glad mengsel samen met 2 el. balsamico azijn, 6 el. olijfolie, een scheutje sinaasappelsap en een beetje suiker. Breng dit op smaak
met peper en zout.
6. Snijd de rest van de avocado’s in plakjes. Verdeel
de Rucola slamix over 4 borden. Giet de dressing
over de slamix, rangschik hierover de plakjes
avocado en leg hier de gebakken koteletjes op.

Ingezonden recept door W. Lensen:
Winterpannetje
Ingrediënten voor 2 personen:
• 400 gr aardappelen
• 80 gr magere spekblokjes
• 30 gr margarine
• 1 prei
• 1 winterwortel
• 1 ui
• 1 rookworst
• 2 á 3 lepels olie
• 3 á 4 augurkjes
• Peper (bieslook)
Bereiding:
1. Bak de spekblokjes knapperig in de margarine
2. Schil en was de aardappelen en snijd in blokjes
3. Snijd de ui in ringen en schep deze bij het spek
4. Voeg de olie toe
5. Schep de aardappelen erbij
6. Bak dit, afgedekt, 10 á 15 minuten. Regelmatig
omscheppen
7. Snijd de prei in ringen, de winterpeen in plakjes
en dit samen blancheren
8. Voeg de geblancheerde groenten toe aan de aardappelblokjes en bak onder voortdurend omscheppen alles nog ongeveer 10 minuten op laag vuur
9. Snijd de augurk in plakjes
10. Snijd de voorverwarmde worst in plakjes
11. Vermeng alles samen en warm nog even goed
door
12. Bestrooi met peper en bieslook.

Tip van de maand: Het neerslaan van bier (dood bier) wordt voorkomen door de glazen af te wassen in water waarin
wat soda is opgelost. Daarna afspoelen met schoon water. Glazen op hun kop zetten en uit laten drogen Nooit uitdrogen
met een handdoek.

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.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 31

PRIJSUITREIKING
BALLONNENWEDSTRIJD
Op zaterdag 19 januari werden de prijswinnaars van de ballonnenwedstrijd in de Philipsboerderij in het zonnetje gezet. Tijdens de officiële opening van de boerderij op 3 november 2007 zijn honderden groene ballonnen opgelaten.
De noordwesten wind blies de ballonnen over de Strabrechtse Heide richting Weert zo de grens over naar Duitsland, waar de verste ballon terecht kwam. Twee ballonnen
hebben waarschijnlijk gezellig samen op de wind gevaren,
want ze kwamen beiden het verst: helemaal in Kreuzau! De
winnende ballonnen hadden maar liefst 141,7 km afgelegd.
Tobias van de Voort en Valerie Keasberry zijn de gelukkige winnaars en gaan een middagje meehelpen en proeven
in bakkerij Tussen de Molens.
Natuurlijk werden er nog meer prijzen uitgedeeld. Vijf
winnaars mogen gratis een pannenkoek gaan eten in Gasterij in ’t Ven en vijf andere winnaars nemen gratis deel aan
een groenactiviteit van Stichting Groendomein Wasven.
Bedankt dat jullie er een gezellige middag van hebben gemaakt, we zien jullie graag weer terug in de boerderij!
Het Wasventje

Een gezellig eetpunt voor senioren
in “’t Oude Raadhuis”
In ‘t Oude Raadhuis aan ’t Hofke 15 in Tongelre
heeft Welzijn Eindhoven een eetpunt voor senioren die het prettiger vinden om samen te eten
en/of zelf niet in staat zijn een verantwoorde
warme maaltijd te bereiden. Een maaltijd kost
€ 5,60 en bestaat uit soep, hoofdgerecht en nagerecht.
Het eetpunt is van maandag t/m vrijdag geopend en om ongeveer 12.00 uur wordt de maaltijd geserveerd. U bepaalt zelf hoe vaak en op
welke dagen u wilt komen.
Het is mogelijk om een keer mee te eten om te
kijken of het eetpunt u bevalt. U moet zich
daarvoor dan wel eerst even aanmelden.
Welzijn Eindhoven heeft in Eindhoven op verschillende locaties eetpunten voor senioren.
Voor informatie en aanmeldingen belt u naar
Anja Alink, telefoon 219.36.61.

Welzijn Eindhoven zoekt een
vrijwilliger voor eetpunt
‘t Oude Raadhuis in Tongelre
Voor senioren die het fijn vinden als voor hen
gekookt wordt, het gezelliger vinden met anderen de maaltijd te gebruiken of niet in staat zijn
een warme maaltijd te bereiden, kan een eetpunt een uitkomst bieden.
Op een eetpunt kan men samen met anderen
tussen de middag een afwisselende maaltijd
gebruiken, mensen ontmoeten en een praatje
maken.
Om deze eetpunten draaiende te houden maken we gebruik van veel vrijwilligers. Voor
‘t Oude Raadhuis zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor de vrijdag.
Je werkt van 11.30 uur tot 13.30 uur samen
met 3 andere vrijwilligers. Het is leuk werk en
een prettige manier om iets voor anderen te
kunnen betekenen.
Wilt u meer informatie hierover, bel dan naar
Anja Alink, telefoon 219.36.61
Foto’s: K. Pesch
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UILENAVOND
Wij gingen naar de uilenavond in de Philipsboerderij.
Het was erg leuk. Er was een meneer die een echte uil
bij zich had, een kerkuil die wij vast mochten houden!
Dat was cool! Er was ook een film over uilen en ze vertelden veel over uilen. We zijn veel te weten gekomen
over uilen. Daarna gingen we uilenballen onderzoeken, daar zaten allemaal botten van muizen en diertjes in. We vonden zelfs een schedeltje met bloederige tandjes. We vonden het keileuk. Volgende keer komen we weer.
Renzo van Happen (9 jaar) en Jim Klein (9 jaar)

Foto’s: Jan Wijn
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AANSCHOUWSTER
ACETON
AFZETPROBLEEM
ALINDA
ANTRACIET
ASREST
BIJGEPLEISTERD
BLOCNOTE
COBRA
DIFFUUS
EDWALD
ERLANGS
ERNAAST
EXCLUSIVISME
HERTOG
KREDIETWET

LANGST
LAXEERMIDDEL
LEGATIE
LETTERHAAK
LIJFGEZEL
MANIFESTANT
MOOIS
NATEELT
OFFICIERSLIJST
OPTOCHT
OUDEHEER
RANDDEEL
RESEDA
ROEPEEND
ROULEREN
SCHEELZIEN

SCHERPRECHTER
SCHOENPOETS
SLUITZEGEL
STAREN
SYNODE
TANKSTATION
TOTDAT
TREES
VALUTAHANDEL
WECKGLAS
WETMATIGHEID
WITGLOEIEND
WRIJFROL
ZUURKIJKER
ZWOLLE

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 maart 2008 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:
Prins Carnaval

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
D. Britsemmer, V/d Helststraat 12.
De prijs is beschikbaar gesteld door:

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