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Beste lezers, 
 
Vorige maand zijn onze bezorgers bij u aan de deur geweest om uw 
vrijwillige bijdrage in ontvangst te nemen. De (voorlopige) opbrengst 
van de vrijwillige bijdrage is €6.597,49. Indien u niet thuis was toen 
onze bezorger aanbelde kunt u de enveloppe afgeven bij ’t Oude 
Raadhuis of uw bijdrage per bank overmaken op banknummer 
17.82.25.983 t.g.v. Rond ’t Hofke. Wij danken onze bezorgers die dit, 
niet altijd even gezellige karwei, weer hebben geklaard. 
Of men voor Rond ’t Hofke, de Zonnebloem, de Hartstichting of wel-
ke organisatie dan ook langs de deur gaat, iedere collectant verdient 
een flinke pluim. Men wordt niet overal even hartelijk ontvangen en 
soms lijkt het erop alsof de mensen denken dat de bezoeker iets voor 
zichzelf vraagt. Wat Rond ’t Hofke betreft kunnen we melden dat bij-
na iedereen die thuis is iets geeft. Onze hartelijke dank voor al uw bij-
dragen! 
Als er wordt aangebeld is dat meestal om iets te vragen, om iets te 
verkopen is tegenwoordig een uitzondering. Het is nog niet zolang 
geleden dat er dagelijks allerlei mensen aan de deur kwamen. De bak-
ker, de melkboer, de schillenboer, de SRV-man, de kaasboer, de ver-
zekeringsagent, het ziekenfonds en de eierboer zijn daar een voor-
beeld van. 
In Tongelre kwamen daar nog bij de vakbond St. Eloy, Piet de vis-
boer, de kruideniers André Korting en de Végé, de kolenbond, de 
boordenman (stomerij), Bernard van den Boomen van de Edah en de 
reizende winkel van Richard Bisschops die met textiel langs de deur 
ging. Bernard van den Boomen kwam de ene dag het boekje ophalen 
en de dag erop de boodschappen brengen. Meestal moest Bernard het 
boekje zelf invullen omdat de huisvrouw er niet aan toe gekomen 
was. 
Bijna allemaal zijn ze verdwenen maar onze bezorgers blijven. En dat 
is maar goed ook want zonder bezorgers krijgt u geen Rond ’t Hofke. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 

Ergonomie in huis 
 

Met ‘dank’ aan mijn zwager Jos de Greef voor de 
Wisselpen, zit ik boven mijn toetsenbord te mijme-
ren wat er nu toch interessant genoeg is om te 
vertellen aan mijn buurtgenoten. Na een bezoek 
van de redactieleden Riet Smulders en Francis 
Stalpers begrijp ik dat het bij de ‘Wisselpen Nieu-
we Stijl’ vooral gaat iets te vertellen over je 
hobby’s, vakanties, sporten en/of beroep. Omdat 
ik, als kleine zelfstandige, de meeste tijd aan ergo-
nomie besteed, zal ik daar maar iets over vertel-
len. 

Na een aantal studies en werkgevers in de gezond-
heidszorg (ziekenhuizen, psychiatrische instellin-
gen, verpleeghuis, ambulancedienst en bedrijfsge-
zondheidsdienst/arbodienst ben ik in 2002 op de 
Wolvendijk gestart als kleine zelfstandige met een 
organisatie-adviesbureau (op het gebied van Ar-
beidsomstandigheden) en gespecialiseerd in be-
drijfsergonomie (het onderzoeken en oplossen van 
problemen omtrent lichamelijke belasting) en ar-
beidshygiëne (onderzoeken en oplossen van pro-
blemen betreffende licht, geluid, trillingen, klimaat 
en chemische stoffen). 
 

In samenwerking met een aantal gespecialiseerde 
bedrijven worden kleinere en grotere organisaties 
ondersteund in de uitvoering van de Arbowet. Er 
wordt externe deskundigheid aan bedrijven gebo-
den; o.a. op het gebied van arbomanagement, er-
gonomie, arbeidshygiëne, veiligheidskunde, ar-
beids- en organisatiekunde en bedrijfshulpverle-
ning. Al deze takken van sport zullen velen van u 
niets zeggen. Daarom zal ik het maar bij het on-
derdeel ‘Ergonomie’ houden en me daarbij richten 
op de thuissituaties bij velen van u. 

‘Ergonomie’ is een wetenschap die zich bezighoudt 
met het aanpassen van de (werk)omgeving aan de 
(individuele) mens en omgekeerd, om fysieke 
overbelasting te voorkomen. Velen van U hebben 
wel eens of vaker, al dan niet voorbijgaand, klach-
ten aan nek, rug, armen, schouders, benen en/of 
voeten (gehad), zonder te weten wat nu de oorza-
ken daarvan zijn. Vaak wordt het aan het werk 
(werkstress, zware fysieke belasting, werkdruk 
e.d.) geweten. Maar ook in de thuissituaties zijn er 
veel, soms dagelijks terugkerende, activiteiten en 
omstandigheden te benoemen die voor onnodige 
belasting van ons lichaam zorgen. Het heeft veelal 
te maken met een combinatie van verkeerde li-
chaamshoudingen, stress, en verkeerd aangeleerd 
gedrag. 
 
Soms zijn kleine aanpassingen voldoende om een 
zware huishoudelijke taak lichter te maken. Er zijn 
vele woorden nodig om omstandigheden te be-
schrijven. Foto’s zeggen vaak meer. Vergelijk uw 
eigen situatie in het huishouden met onderstaande 
foto’s. Investeren in uw gezondheid loont de moei-



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

te. Elke verbetering helpt. Beweeg eens wat meer. 
Bij klachten is o.a. zwemmen een heel goed alter-
natief. 
 
Als U toch al van plan bent iets nieuws te kopen 
(stoelen, keuken, bed, auto, fiets, tuingereedschap 
e.d.) is het een goed moment even stil te staan bij 
wat U koopt.  Soms loont iets meer investeren of 
iets langer zoeken de moeite. Een bank of stoel 
moet niet te hoog, te diep en te glad zijn en goed 
uw onderrug ondersteunen. Bedenk hoeveel uren 
U per dag in stoelen (voor de TV?) doorbrengt.  
Zorg dat U een keuken koopt die in hoogte afge-
stemd is op de persoon die er het meest gebruik 
van maakt. Een goede hoogte is 5 tot 10 cm onder 
ellebooghoogte. Zet bij de waspaal een krukje 
waarop de wasmand kan staan (minder bukken bij 
ophangen en afhalen). 
 
Zet de wasdroger óp de wasmachine. Dat scheelt 
extra bukken. Een speciale opzetrand met afleg-
blad is bij de grote bouwmarkten verkrijgbaar. 
Verleng tuingereedschap, stofzuiger en bezems 
zodat U niet meer gebukt hoeft te werken. Een 
stofzuiger met een hoge zuigkracht scheelt ook in 
het frequent op en neer gaan en het op de grond 
drukken van de zuigmond. Een goed matras (waar 
we 8 uur per dag op liggen te rusten) kost erg wei-
nig in verhouding tot de auto voor de deur (waar 
we maar gemiddeld 10 minuten per dag in zitten). 
Een goede nachtrust, zeker in ons jachtig bestaan, 

zorgt voor een uitgerust lichaam dat de volgende 
dag de belasting weer aankan. Verdeel de bood-
schappen over twee tassen. Hierdoor blijf je recht 
lopen en is de belasting van de rug het minst. 
Voorkom het, met een gedraaid bovenlichaam, 
pakken of tillen van kinderen en voorwerpen. Laat 
een klein kind zoveel mogelijk, als hij/zij het kan, 
zelf iets doen. Voorkom onnodig tillen. Als het kind 
kan lopen, laat het lopen. 
 
Er zijn in ieder huishouden tal van omstandigheden 
die verbeterd kunnen worden. Teveel om allemaal 
hier te benoemen. Ik heb er maar een willekeurig 
aantal beschreven. Pak eens een stuk papier en 
schrijf eens op welke huishoudtaken en handelin-
gen er voorkomen waarmee U - met de uitvoering 
ervan - moeite heeft. Bedenk zelf eens wat er no-
dig zou zijn om het probleem op te lossen. Wees 
creatief of bespreek het eens met anderen. Soms 
is de oplossing erg simpel. ‘Voorkomen is beter 
dan genezen’. Een oud spreekwoord, maar al te 
waar. Met wat aandacht voor uw gezondheid in-
vesteert U in een gezonde toekomst.  
 
De Wisselpen houden we nog even op de 
Wolvendijk en ik stuur hem naar mijn over-
buurman Luc Vermeulen.  
 
Groeten van Erwin Kilsdonk   
(Novarim Arbomanagement) 

Help……duivenoverlast 
in Tongelre! 
 
Van meerdere lezers hebben wij deze 
noodkreet ontvangen. Wat kun je doen 
aan- de op dit moment- heersende 
duivenoverlast? Wie weet raad? 
 
Welke overlast veroorzaken duiven? 
De overlast bestaat uit duivenpoep op de bestrating, vensterban-
ken, zonneschermen, tuinmeubelen, auto’s, wasgoed enz. enz. 
Duivenpoep kan ook gebouwen bevuilen en schade toebrengen 
aan materialen door de bijtende werking of verstopping van water-
afvoeren. 
 
Duivenoverlast is een veelvoorkomend probleem in vooral steden, 
waar veel nestgelegenheden zijn en veel voedselaanbod is. 
 
Wat kunt u doen tegen de overlast? 
• Beperk de zitmogelijkheden voor duiven door het aanbrengen 

van duifwerende voorzieningen. Duifwerende middelen zijn er 
in de vorm van bijvoorbeeld draden of naalden. 

• Beperk de voedselvoorziening door het voorkomen van eetbaar 
zwerfafval, onbeschermd diervoer en vooral door het niet 
voeren van duiven! 
 

Wie weet een afdoend middel om deze overlast te bestrijden? 
Weet u een afdoend middel of heeft u de gouden tip? Laat ons dat 
dan weten via ons emailadres rondhethofke@planet.nl De reacties 
c.q. plaatsen wij in de uitgave van juni a.s. 

Foto-expositie Tongelre in 
Zwart-Wit geopend 
 
Op zondag 4 mei is in de Wasvenboerderij aan de Cele-
beslaan 30 de foto-expositie Tongelre in Zwart-Wit door 
amateurfotograaf Hendrik Bongenaar geopend. Hendrik, 
die zelf in de jury zat van de fotowedstrijd Typisch Ton-
gelre heeft een uitgelezen collectie foto´s samengesteld, 
die een sfeerbeeld scheppen van het leven in Tongelre 
over een periode van pakweg de afgelopen tien jaar. De 
foto´s zijn nog tot 25 mei te bezichtigen.  
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 1,00 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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

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

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 1x per 2 weken. Van 14.00 tot 16.00 uur.  

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 – 10.00 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 14.00 – 
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.  
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SERVICEPUNTSERVICEPUNTSERVICEPUNT   
 
SPREEKUUR POLITIE 
Dat u elke woensdagmorgen in ’t Oude Raadhuis de 
politie kon spreken is alweer even geleden. Nu kan dat 
weer. Echter alleen op afspraak. Met de nieuwe buurt-
brigadier voor ’t Hofke e.o., Anita Dielis, kunt u afspre-
ken dat als u niet naar het bureau aan de Ruijsdaelbaan 
kunt gaan, zij op een bepaalde dag naar ’t Oude Raad-
huis komt. U belt daarvoor naar 0900 8844. 
 
ANDERE SPREEKUREN 
Ook met het Stadsdeelteam Tongelre van de gemeente 
Eindhoven en ook met het Woonbedrijf hebben we een-
zelfde regeling kunnen treffen: als u er niet naar toe 
kunt, komen zij naar u in ’t Oude Raadhuis als u daar-
voor een afspraak maakt. 
 
KLUSJES E.D. 
Het is ons nog niet gelukt om voor het doen van klusjes 
mensen bereid te vinden. U kunt zich daarvoor altijd 
nog opgeven. 
 
RODE KRUIS 
Wel hebben wij met het Rode Kruis contact kunnen leg-
gen. Zij hebben een aantal vrijwilligers, vooral studen-
tes, die bereid zijn om een klusje in huis te doen. Maar 
dat vooral in het teken van het maken van contacten met 
mensen die zich een beetje alleen voelen. Als u daarop 
wilt ingaan dan kunt u ons op maandagmorgen van 
10.00 tot 11.30 uur bellen op 281 17 37. Wij zorgen dan 
voor het contact met het Rode Kruis. 
 
ALLERLEI 
Het servicepunt blijft  overigens ookvoor de eerder aan-
gegeven mogelijkheden bereikbaar op maandagmorgen: 
stomen, kledingherstel, schoenreparatie; en ook als u 
hulp nodig hebt bij het invullen van formulieren (geen 
belastingaangifte). Ook als u zit met vragen waar u zelf 
geen antwoord op weet willen wij proberen om u te hel-
pen. 

AVOND AVOND AVOND FIETSDRIEDAAGSEFIETSDRIEDAAGSEFIETSDRIEDAAGSE   
 
We hebben mooi weer besteld! Fietst u ook mee? 

 
We sluiten het seizoen af met onze traditionele fiets-

driedaagse op 17, 18 en 19 juni. 
We fietsen langs de mooiste plekjes rond 
Eindhoven. Elke avond wordt ongeveer 

20 km afgelegd. 
 

Aan een ieder die alle avonden uitrijdt 
wordt een leuke herinnering uitgereikt. 

 
Start: tussen 18.00 en 19.00 uur bij  

’t Oude Raadhuis. 
Inschrijfgeld inclusief route: € 2,00 per 

avond. Voor drie avonden : € 5,00 
 
 

            Vervolg op pagina 13 
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Tuintip voor mei: Japanse esdoorn 
Door Jeroen Soontiëns 

 

De Japanse esdoorn is een dankbare tuinplant. Door de diver-
se groeivormen is deze plant in veel tuinen toepasbaar. De 
plant wordt gewaardeerd om het fraaie blad, de opvallende 
herfstkleur en het wintersilhouet. Hier volgen een aantal we-
tenswaardigheden over deze groep planten. 
 

Japanse esdoorn is een verzamelnaam voor de esdoornsoorten 
Acer japonicum, Acer palmatum en Acer shirasawanum. Het 
zijn soorten die uitgroeien tot een struik of kleine boom. Van 
de eerst- en laatstgenoemde is maar een enkele cultivar in 
gebruik. De Acer palmatum heeft echter honderden verschil-
lende variëteiten die hun oorsprong voornamelijk in Japan 
hebben. Er bestaan grote verschillen in bladvorm, -kleur en 
hoogte. Er zijn cultivars met een paddestoelvormige kroon 
zoals de A.p. ‘Dissectum’ en A.p. ‘Garnet’. Deze struiken groei-
en traag en bereiken een uiteindelijke hoogte van 150 cm. Het 
blad is zeer fijn ingesneden. Ook een fijn ingesneden blad, 
haast draadvormig, is de A.p. ‘Red Pygmy’. Er zijn ook soorten 
met een groter minder fijn blad. Zij groeien opgaand en berei-
ken een hoogte van ongeveer 4 m. Voorbeelden zijn A.p. 
‘Osakazuki’ (groen blad, spectaculaire herfstkleur), A.p. 
‘Atropurpureum’ (paarsrood blad), A.p. ‘Sangokaku’ (koraal-
rode takken in de winter) en A.p. ‘Bloodgood’ (zwartrood 
blad). Een buitenbeentje is A.p. ‘Shishigashira’ met een zeer 
compacte groei en klein gekroesd groen blad. 
 

De Japanse esdoorn is een plant die het beste gedijt in een 
goed doorlatende grond. De bodem mag in de winter beslist 
niet te nat blijven. Wanneer u deze struik aanplant is het be-
langrijk om de grond te mengen met potgrond, tuinturf of een 
andere grondverbeteraar. De plant houdt van een lichtzure 
bodem, dus een beperkte kalkgift is mogelijk maar niet te 
veel. De Acer palmatum is een goed winterharde plant, maar 
houdt niet van een tochtige standplaats. In het voorjaar kan 
het uitlopende loof wel eens bevriezen met een late nachtvorst 
maar dit herstelt zich over het algemeen vanzelf. In sommige 
gevallen is de Japanse esdoorn gevoelig voor de bekende ver-
welkingsziekte (Verticillium). Wanneer de struik hierdoor wordt 
aangetast verwelken de bladeren van één tak van boven naar 
beneden. Soms sterft de tak helemaal af, soms vindt herstel 
plaats. Er is geen geschikte remedie voor aangezien de schim-
mel de plant via de wortels binnendringt. Vaak is het optreden 
van deze ziekte wel terug te voeren op een te natte stand-
plaats met een verdichte grondstructuur. Een luchtige grond is 
dus van essentieel 
belang. Ook is het 
mogelijk om het 
bodemleven op de 
groeiplaats te ver-
beteren zodat de 
verwelkingschimmel 
minder makkelijk 
kan binnendringen.  
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CRAFTY GARDENS: CRAFTY GARDENS: CRAFTY GARDENS: GEVARIEERDEGEVARIEERDEGEVARIEERDE   
KUNSTKUNSTKUNST---   ENENEN   CRAFTMARKTCRAFTMARKTCRAFTMARKT   

 

EINDHOVEN –  Op zondag 1 juni a.s. zal in het stadsdeel Ton-
gelre op het terrein van Tuincentrum Soontiëns de eerste editie 
van een kunst- en craft markt plaatsvinden: Crafty Gardens. Op 
deze markt presenteren 35 creatieve en artistieke mensen hun 
handgemaakte creaties en kunstwerken, die daar te bezichtigen 
en te koop zullen zijn. De markt is net als het tuincentrum geo-
pend van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
De tweekoppige organisatie van Crafty Gardens bestaat uit 
Mandy van Goeije en Amber Soontiëns. Belangrijke uitgangs-
punten bij de samenstelling van de markt zijn handgemaakt en 
diversiteit geweest. Mandy van Goeije vertelt trots: ‘Het is ons 
gelukt om een verrassende cross-over van kunst en craft bij 
elkaar te brengen met een grote variatie onder de deelnemers. 
Voor het publiek zal er voor elk wat wils zijn. Zo hebben we 
kunstenaars uit Nederland maar ook uit Duitsland bij Crafty Gar-
dens, en ook mensen met hippe kinderkleding en kinderkamer-
kunst. Verder nog sieraden, huisaccessoires, viltwerk, beelden, 
keramiek, knuffeldieren…en nog veel en veel meer.’ 

Er zal door verschillende deelnemers een demonstratie van hun 
vak worden gegeven. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om 
aan een workshop deel te nemen. De locatie van Crafty Gar-
dens, een tuincentrum waar de planten er in dit seizoen op hun 
mooist bij staan, levert op zichzelf al een ultieme entourage 
voor deze bijzondere markt. Ook zal er een vorm van animatie 
aanwezig zijn en is er een koffie-corner. Beide leden van de 
organisatie hebben inmiddels de nodige ervaring opgedaan met 
het onder de aandacht brengen van hun creaties op diverse 
kunst- en craft markten. Als vanzelf ontstond hierdoor in het 
najaar van 2007 het idee om zelf een leuke markt te organise-
ren. ‘Allereerst hebben we ervoor gekozen om een markt te 
organiseren met enkel handgemaakte producten’ zegt Amber. 
‘In oktober waren we op de Craftymarkt in Tilburg aangenaam 
verrast geweest door de sfeer die je krijgt als je allerlei creatieve 
mensen bij elkaar brengt en wat voor geïnteresseerd publiek er 
op zo’n markt af komt’. 
 

Dat er veel animo bestaat onder kunstenaars en artistiekelingen 
om hun werk te presenteren aan het publiek, blijkt wel uit de 
respons op de uitnodigingen om aan de markt mee te doen. Het 
enthousiasme vanuit de kunst- en crafterswereld is zo overwel-
digend, dat de gereserveerde 35 kramen in no-time allemaal 
gevuld waren. Bij de verdeling van de kramen heeft men be-
oogd zoveel mogelijk diversiteit in het aanbod te brengen. Het 
resultaat is een zeer gevarieerde markt met uiteenlopende crea-
ties over het hele spectrum van kunst tot craft. 
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De activiteiten in onze parochie 

 

Er wordt een kindvriendelijke eucharistieviering gehouden 
met Schola Cantorum op zondag 1 juni, 8 juni en 29 juni in 
de Martinuskerk om 11.00 uur. 
 
In de meimaand wordt elke avond om 19.00 uur de rozen-
krans gebeden bij het kapelletje. 
 
Brieven voor Amnesty International 
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Ton-
gelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty 
International. Aanvang steeds om 10.00 uur. 
In 2008 zijn de data: 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 
5 november, 3 december. 
 
Eerste communie tijdens kindvriendelijke vieringen 

 
Kinderen zijn van harte welkom om erbij te zijn als hun 
leeftijds-/klasgenootjes voor het eerst ter communie gaan. 
Het is natuurlijk ook leuk als kinderen hun “tweede” com-
munie kunnen doen tijdens een viering waar andere kinde-
ren hun eerste communie doen… 
 

Agenda mei - juni 

Pastor Cor Peters - vijftig jaar met mensen onderweg. 
 
Ja, wat is pastoraat anders dan optrekken met mensen? 
Optrekken met mensen die je in de parochie tegenkomt, 
hun verhalen horen, hen bemoedigen, hun vreugde delen. 
Mensen serieus nemen zoals zij in het leven staan met 
hun gevoelens en…. met hun geloof. Pastor Cor Peters 
heeft in de vijftig jaar dat hij als priester werkzaam is ge-
weest niet anders gedaan dan zo met mensen optrekken. 
Hij heeft dat gedaan – wat Eindhoven betreft – met paro-
chianen in Woensel Zuid, maar als deken ook met veel 
collega-pastores, met besturen van parochies en instellin-
gen, en als emerituspastor met parochianen in Tongelre 
en Woensel-Oost. Ik mag wel zeggen dat Cor als pastor 
vergroeid is met Eindhoven. 
 
En veel weten is veel begrijpen. Cor Peters heb ik altijd 
met groot respect horen spreken over mensen die in de 
afgelopen vijftig jaren zijn tochtgenoten waren, mensen 
van wie hij als pastor het vertrouwen genoot. Tegelijk 
heeft hij veel relativeringsvermogen en kan hij met de no-
dige humor kijken naar mensen om zich heen. Het is pre-
cies die wijsheid die ook steeds doorklinkt in zijn verkondi-
ging tijdens vieringen. Want het evangelie is geen moeilijk 
verhaal. Je ziet het om je heen gebeuren. Zo optrekken 
met mensen, - Jezus deed niet anders – daar heeft Cor 
altijd zichtbaar van genoten. 
 
Een periode van vijftig jaar heeft in de H.Schrift iets van 
volheid. De oogst van het leven is dan pas goed zichtbaar. 
Nu zal Cor de laatste zijn om zich op die oogst te laten 
voorstaan. Maar ik ben er van overtuigd dat veel mensen 
met mij het pastoraat van Cor als heel zegenrijk hebben 
ervaren. 
 
Een gouden jubileum dus. En ik zou daar als wens aan 
toe willen voegen dat Cor nog een aantal jaren als emeri-
tuspastor in goede gezondheid met ons mag optrekken. 
Cor proficiat. 
 
Pastor Cor Peters viert zijn gouden 
jubileum op zondag 8 juni om 11.00 
uur in de Thomaskerk. Aansluitend op 
de viering is er een receptie in de zij-
zaal van de Thomaskerk. Iedereen is 
daarbij van harte welkom. Feestgave: 
rekening no: 547981929 t.n.v. A. Sen-
gers, Nuenen  onder vermelding van 
Feestgave pastor C. Peters. 
 
Frans Verhoeven, deken. 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr, 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Jozef en 
Maria 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering  
of woord- en  
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Datum Tijd Activiteit 

20 mei 20.00-
22.00 uur 

Huwelijkspastoraat  
in parochiecentrum 

25 mei 9.30-
10.30 uur 

Viering met eerste communie  
in Antoniuskerk 

27 mei 20.00-
22.00 uur 

Huwelijkspastoraat  
in parochiecentrum 

29 mei 20.00-
22.00 uur 

Doopvoorbereiding  
in parochiecentrum (doop in juni) 

3 juni 20.00-
22.00 uur 

Huwelijkspastoraat  
in parochiecentrum 

18 
mei 

Daan Thijssen 
Leonore van 
Uden 
Marieke van Dijk 

Demi van Steen 
Lincy Sanders 
Lisa de Beijer 
Melissa Konings 
Ludeynia Maduro 
Lisse Lumbantobing 

25 
mei 

Louise Verberne 
Olivier en Cecile 
Hannen 
Renate Janssen 
Robert de Vries 
Gwen van Schaik 

  

1 juni   Rosa van der Horst 
Melissa Nguen 

8 juni   Demi Huiskes 
Angelina van Dongen 

15 
juni 

  Marc van Katwijk 
Kamiel Cejmer 

29 
juni 

  Antonie en Jamie Wouters 
Jennifer Denkers 
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Wie van onze le-
zers 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 telefoon-
nummer naar de 
redactie: 
 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
’t Hofke 15 

5641 AH  Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.   

 
Oplossing Wie Weet Waar april: een omgevallen 
beuk bij het Beukenlaantje. 
Helaas is er deze maand geen juiste oplossing bin-
nengekomen. 

TONGELRESE NATUURWIJZERTONGELRESE NATUURWIJZERTONGELRESE NATUURWIJZER   
   

Eindelijk zitten we volop in de lente. Al het groen is 
ontloken en de winterslaap is voor alle dieren achter 
de rug. Veel kleine zangvogels trekken in de herfst 
naar Afrika en keren in het voorjaar weer terug. Ik 
praat nu over rietzangers en karekieten, de fitis of 
een zwartkop. Hoe klein ze ook zijn, het vliegt toch 
maar even een paar duizend kilometer. Heeft u ooit 
een zwartkop gezien? Het is een grijs vogeltje zo 
groot als een mus maar hij heeft een zwart petje op. 
Bij het vrouwtje is het petje bruin. De zwartkop is 
een echte zanger, luidkeels maakt hij vanuit het 
dichte struikgewas zijn melodietje af.  

Het nest zit vaak goed verstopt in een braamstruik of 
een dichte haag, liefst met doorns, aan het zicht ont-
trokken door de bovenste bladeren. 4 Tot 6 eitjes 
worden door beide partners uitgebroed in ongeveer 
12 dagen. Het grappige is dat alle jongen voorzien 
zijn van een bruin petje. Na de rui zal het verschil 
tussen mannetje of vrouwtje duidelijker worden.  
 
In onze tuinen, maar zeker in de buitengebieden van 
Tongelre, is de zwartkop talrijk. Als je weet hoe de 
zang klinkt herken je hem meteen, probeer hem 
maar eens te ontdekken. En vanaf eind augustus tot 
in september vertrekken ze weer naar het tropisch 
Afrika. En zo is het jaar weer om. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek   

FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
 
Overledenen: 
Diels van der Aalst, 76 jr., ‘t Hofke 
Jan van der Zanden, 92 jr., Molijnstraat 
Riet Merk, 94 jr., Molijnstraat 
Tiny Coolen, 93 jr., Jozef Israëlslaan 40 
  
Dopen:   Huwelijk: 
Lieke Ter Horst  Gijs Kivits en Tamara van Boven  
Laura Jungerius 
Fleur Verbakel 

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 bo-
venstaand e-mail- of postadres voldoende om de 
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.  

  
De redactie 
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DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 

 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er 
voor de opvang van dieren, met uitzon-
dering van honden en katten, en bieden 
ze weer te koop aan.  Ook voor tweede-
hands 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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Vervolg van pagina 7 
 
KREA KIDS 
 
Gedurende het lopende activiteitenseizoen hebben 
twee enthousiaste moeders, met behulp van een wis-
selend aantal anderen, in ’t Oude Raadhuis met suc-
ces de maandelijkse creatieve woensdagmiddag voor 
de jeugd verzorgd onder de noemer Krea Kids. 
 
Voor het vol-
gende seizoen 
zijn deze moe-
ders daarvoor 
niet meer be-
schikbaar. We 
vinden het 
jammer als 
zo’n leuke ac-
tiviteit voor de 
jeugd niet kan 
plaatsvinden 
en wij roepen daarom mensen op om zich te melden 
om dit te kunnen laten doorgaan. Met een aantal van 
twee vaste begeleidsters die samen de kar willen en 
kunnen trekken (organiseren en voorbereiden van de 
maandelijkse activiteit en materialen daarvoor rege-
len) en die worden bijgestaan door een aantal ande-
ren die op die woensdag de helpende hand uitsteken 
om de kinderen bezig te houden en te begeleiden, 
moet het lukken om met de activiteit door te kunnen 
gaan. Financieel zijn de zaken goed geregeld: er 
wordt een bijdrage van de ouders gevraagd voor het 
hele seizoen en wij leggen er zelf een bedrag bij. 
 
Graag zien wij de reacties snel tegemoet.  
Een telefoontje (naar 281 17 37),  
mailtje (naar raadhuis@onsneteindhoven.nl)  of  
briefje in de bus van ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15, 
en we nemen contact op om er verder even over te 
praten. 
 
Met dank voor uw welwillende medewerking en 
vriendelijke groet, 
 
Bestuur Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis. 
 
 

DE OVERLEGVERGADERING 
 
In ’t Oude Raadhuis zijn behalve het bestuur van het 
wijkcentrum een 14-tal werkgroepen  actief; samen 
ruim 80 vrijwilligers. Dat zijn groepen die bepaalde 
activiteiten van het wijkcentrum organiseren b.v. de 
wandel/fietsgroep, de zwemgroep, de zondaginloop. 
 
Naast deze werkgroepen zijn er in ’t Raadhuis en in 
de dependance nog eens een 35-tal huurdersgroepen 
actief. Dat zijn groepen als b.v. Engelse en Griekse 
les, handwerk- en hobbygroepen en diverse bewe-
gingsgroepen. Ook zijn er nog de z.g. incidentele 
huurders; groepen die niet wekelijks in het gebouw 
komen maar b.v. slechts een enkele keer per jaar. 
 
De overlegvergadering bestaat uit één of twee verte-
genwoordigers van elk van de groepen en het be-
stuur. Met de overlegvergadering wil het bestuur be-
reiken, dat het met al die groepen goed functioneert 
binnen het wijkcentrum. 
 
Vanuit de groepen wordt verteld wat er zoal binnen 
de groep gebeurt en men is in de gelegenheid om 
eventuele wensen aan het bestuur kenbaar te maken. 
Het bestuur geeft informatie over het reilen en zeilen 
van het wijkcentrum, over de financiële positie en 
over de nabije toekomst, b.v. over de verwachte 
bouwplannen. 
 
Maandag 2 juni is van 20.00 tot 22.00 uur de eerst-
volgende overlegvergadering in ’t Oude Raadhuis, ’t 
Hofke 15. Om 22.00 uur drinken we tot slot nog een 
glaasje op de (hopelijk) goede afloop. Eventuele an-
dere belangstellenden zijn van harte welkom. 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Natuurthema-avond 
 
Bomen in het kasteelbos op 25 april 
 
25 Kinderen waren op de natuurthema avond geko-
men, om te luisteren en te kijken naar wat er verteld 
werd over bomen. Peter Hallman, van de Stichting 
Stadsboom Eindhoven, vertelde het technische ver-
haal, hoe een boom groeit en hout maakt en hoe be-
langrijk een boom is voor onze zuurstof. Want bomen 
zorgen ervoor dat wij zuurstof kunnen inademen. Aan 
de jaarringen kun je zien hoe oud een boom is. Alle 
kinderen hebben een schijfje mee gekregen. Je kunt 
op zo’n schijfje je eigen geboortejaar terugvinden. 
Ook hebben we allerlei rare vergroeiingen van takken 
gezien. Buiten zijn we de bomen gaan bekijken, die 
in het kasteelbos staan. De dikste was wel 5 meter in 
omtrek. Dat was de plataan, maar er staan ook hele 
dikke oude beuken en eiken. 

Vrijdag 30 mei is de volgende natuurthema avond 
met als titel: in mei leggen alle vogels een ei, behal-
ve…. We gaan het dan hebben over vogels en hun 
nesten, we gaan zelf ook eens een nest bouwen, want 
dat lijkt zo eenvoudig. Het begint om 19.00 uur en 
eindigt om 21.00 uur en het is voor de jeugd van 6 tot 
16 jaar in de groenwerkplaats van de Wasvenboerde-
rij Celebeslaan 30. De entree is € 1,50. 
 
Tot dan, het Wasventje  
    
Prik-nick in het Wasven 
 
Het was een prachtige zaterdag 12 april. Met een 
voorjaarszonnetje, 20 volwassenen en 17 kinderen 
hebben we het hele Wasvengebied schoon geprikt. 
Uiteraard gewapend met vuilgrijpers en werkhand-
schoenen is er weer door deze groep enthousiaste 

vrijwilligers een 1.5 m3 zwerfvuil en andere, niet in 
de natuur thuishorende rommel verzameld. Na het 
verzamelen van de rotzooi was het tijd om te verza-
melen aan de tafel waar onze Wasven vrienden en 
vriendinnen getrakteerd werden op broodjes, koffie, 
thee …….. u kent het wel. 
 
Na afloop werd ook nog eens het Gouden Beuken-
nootje uitgereikt, aan niemand minder dan Ellen van 
Rosmalen voor haar inzet voor het Tongelres groen. 
Zij beheert het buitengebied van Tongelre en dat doet 
ze met zorg, waar natuurlijk wij van stg. Groendo-
mein Wasven erg blij mee zijn.  

Laten we hopen dat dit groene deel van Tongelre 
weer voor langere tijd schoon blijft. Dus, voor de rest 
van de Eindhovense mensen, laat zwerfvuil niet slin-
geren. Doe het in je zak en thuis in de bak. 
 
Alle vrijwilligers en het stadsdeelteam Tongelre, be-
dankt voor jullie hulp. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek      
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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 

Foto’s: Jan Wijn 
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Vorige maand heeft u in uw wijkblad kunnen 
lezen over de initiatieven- van Maria van Wees 
en Annie Striekwold- om ’t Oude Raadhuis te 
behouden voor Tongelre. Dit onderwerp stond 
22 april j.l. op de agenda van de gemeenteraad. 
Onderstaand een beknopte versie van de gehou-
den toespraak.  
 

Het heeft wat stof doen opwaaien. “Wat? Wij het 
Oude Raadhuis uit? Echt niet!” U hebt het plan 
opgevat om van Basisschool De Boog een SPILcen-
trum te maken, inclusief een Vrijetijdsaccomodatie. 
Het Oude Raadhuis zou daarbij vrijkomen. De tegen-
stand van De Boog is u bekend. Er blijft geen ruimte 
voor de kinderen over, wanneer er op het speelplein 
ook nog een VTA gebouw gezet wordt. Van de ver-
keersproblematiek op de kruising ‘t Hofke/
Koudenhovenseweg bent u ook op de hoogte. 
 

Het Oude Raadhuis is sinds 1957 een buurthuis, later 
wijkcentrum. Het staat met prachtige letters boven 
de ingang. Het is een druk bezocht centrum. Er zijn 
80 vrijwilligers actief. Het is in zakelijk opzicht een 
goedlopend bedrijf. De gebruikers wonen in de buurt. 
Dat zijn zowel de authentieke Tongelrenaren als de 
nieuwkomelingen. Mevrouw Striekwold en ik wonen 
35 jaar in Tongelre. Wij zijn afnemers, mevrouw 
Striekwold is ook al vijfentwintig jaar vrijwilligster. 
We praten over het cultuurhistorisch erfgoed van de 
Tongelrenaar. Het gaat om gebouwen, hun invulling 
en exploitatie, ingebed in hun omgeving. U kent het 
succes van de Philipsboerderij en Groendomein ’t 
Wasven. 
 

Nu staan de tanden in het behoud van het Oude 
Raadhuis als VTA en verwerving van de daarnaast 
gelegen boerderij ‘t Hofke 13. Het Oude Raadhuis is 
voortgekomen uit de bevolking van Tongelre van vóór 
de annexatie, het is altijd van de burgerij geweest en 
dat moet zo blijven. Het Oude Raadhuis is de Brain-
port van Tongelre. Daar vinden de sociale contacten 
plaats, daar wordt geleerd, geparticipeerd en geïnte-
greerd. Aan de maatschappelijke 
verbondenheid van de Tongelre-
naren moet u niet gaan tornen. 
Die moet u koesteren en belonen.  
 

Tongelre hoeft geen ‘Prachtwijk’ 
te worden, dat is het al. En een 
‘Krachtwijk?’ U maakt nu kennis 
met de kracht van de Tongelrena-
ren. U laat hen in het Oude Raad-
huis hun activiteiten beoefenen 
en wat doet u nog meer? Waar-
mee beloont u hun betrokken-
heid? U gunt hen de pal naast 
gelegen boerderij ‘t Hofke 13. De 
schil is gerestaureerd. Het interi-
eur kan volgen als de bestem-
ming is bepaald. Die bestemming 
is VTA. De dependance op ‘t Hof-
ke 128 is in 1992 voor maximaal. 
vijf jaar neergezet. Het is nu 
2008. Wij maken er gebruik van. 
Hij zou onbewoonbaar verklaard 
moeten worden. Hij is tot op de 

draad versleten. De opvolger staat er. De boerderij is 
een prachtige aanvulling. Er zijn al meerdere gega-
digden die hun activiteit daar zouden willen exploite-
ren. Een bewegingsruimte kan in een nog te bouwen 
schuur achter de boerderij gerealiseerd worden.  
 
U wilt een SPILcentrum? Het Oude Raadhuis is hét 
spilcentrum van de wijk in de klassieke zin van het 
woord. Met de boerderij staat het centraal in de wijk. 
Het is toegankelijk en laagdrempelig. Het is het klop-
pende hart van de wijk. En niemand wil eruit. Wij 
haalden in tien dagen 475 handtekeningen op van 
mensen die betrokken zijn en de VTA-functie van het 
Oude Raadhuis onderstrepen.  
 

Wij nodigen u uit om kennis te komen maken. Op 
donderdagmorgen is het koffie-uurtje en op zondag-
middag vrije inloop. Iedere aanwezige zal u graag 
vertellen over zijn of haar geschiedenis met het Oude 
Raadhuis en boerderij ‘t Hofke 13. 
 

Maria van der Wees en Annie Striekwold 
 

INGEZONDEN INGEZONDEN INGEZONDEN BRIEFBRIEFBRIEF   

ALWEER EEN MOOI INITIATIEF IN TONGELRE 
 
Op 2e paasdag was er in het Oude Raadhuis een paas-
brunch georganiseerd door Andre Robins en Guusje Peij-
nenborg. Het was een groot succes, iedereen was erg 
enthousiast over de feestelijk- in paasstijl- versierde tafel 
en de sfeer was prima. Aan alles was gedacht: lekkere 
koffie, broodjes 
en gezelligheid. 
Kortom, ieder-
een was tevre-
den. 
 
Andre en Guus-
je, hartstikke be-
dankt en een 
dikke pluim voor 
jullie!  
 
Hennie Koch 
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De boerderij aan de Celebeslaan 
Alle wijkbewoners kennen inmiddels de boerderij 
aan de Celebeslaan wel! Wij, de redactie van Rond 
’t Hofke zullen zes maanden op rij telkens een as-
pect van deze bijzondere boerderij toelichten door 
in gesprek te gaan met een of meerdere mensen 
die bij de ontwikkeling van dit project betrokken 
waren óf nog zijn. 
Deze maand zijn we op bezoek gegaan bij de be-
heerders/boerderijmeesters van de boerderij:  
Frans en Ans Langenhuijsen 

 
Wie zijn Frans en Ans Langenhuijsen? 
Frans en Ans zijn de beheerders van de boerderij. 
Zij woonden in de beginjaren van hun huwelijk in 
Geldrop en verhuisden later naar het Hofke. Voor 
Ans was Tongelre bekend terrein omdat haar ou-
ders echte Tongelrenaren zijn.  
 
Frans werkt op dit moment nog 4 dagen per week 
als projectleider bij HVL maar volgend jaar gaat hij 
met pensioen. Op vrijdag is hij vrij en de hele dag 
beschikbaar voor de boerderij. Met zijn technische 
achtergrond en gevoel voor facilitaire dienstverle-
ning is het onderhoud van de boerderij bij hem in 
goede handen. 
 
Ans werkt 20 uur per week in de bibliotheek in 
Geldrop en blijft dit vooralsnog doen. Verder be-
steedt ze uiteraard een aantal uren aan de werk-
zaamheden in de boerderij. 
 
Beiden zijn al jarenlang zeer actief in het vrijwilli-
gerswerk- voorheen ook in Geldrop- en hebben 
altijd in veel werkgroepen gezeten. Frans is mede-
oprichter van de actiegroep “de Beuk erin” en be-
langengroep Groendomein waaruit het boerderij-
project is ontstaan en beiden zien de beheersfunc-
tie van de boerderij als uitdagend vrijwilligerswerk. 
 

Hoe verliep het solliciteren naar deze functie? 
Frans: “Na een sollicitatieprocedure meldden zich 8 
stellen als sollicitant waaronder meerdere goede 
kandidaten. Het bestuur koos uiteindelijk voor ons 
omdat we al wat ouder zijn. Senioriteit was vol-
gens het bestuur een pré om een juiste invulling te 
kunnen geven aan deze functie. Dat wij hiervoor 
zijn uitgekozen geeft ons het gevoel dat we op de-
ze manier beloond worden voor ons jarenlange 
vrijwilligerswerk. Noem het maar de kroon op ons 
werk”. 
 
Sinds wanneer wonen jullie in de boerderij? 
“ Vanaf 15 november 2007 wonen wij in de boer-
derij”, vertelt Ans. “Alles was toen nog niet gereed 
maar geleidelijk aan is alles afgewerkt. Nu wonen 
we in het mooi verbouwde woongedeelte van de 
boerderij en we hebben het hier prima naar onze 
zin”.  
 
Waaruit bestaat het werk van deze beheer-
ders? 
Frans: “Het klein onderhoud regelen of zelf uitvoe-
ren, de agenda bijhouden, boekingen, rondleidin-
gen en presentaties coördineren, maar ook activi-
teiten organiseren en “De Schop (presentatieruim-
te) en de multimediaruimte gereed maken voor de 
gasten. Zeg maar de werkzaamheden van een 
huismeester. 
Ook het overleggen en vergaderen met de vrijwilli-
gers, die hun kennis en kunde beschikbaar hebben 
gesteld om van de boerderij een succes te maken, 
behoort tot ons werk. Dankzij deze 40 á 50 vrijwil-
ligers kunnen projecten- die eerst onhaalbaar le-
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ken- worden gerealiseerd. En last but not least 
zorgen dat de bio-centrale in bedrijf blijft. Deze 
centrale voorziet de gehele boerderij van verwar-
ming en elektriciteit. Wat aan energie overblijft 
wordt teruggeleverd aan EON energiemaatschap-
pij”. 
 
Plannen voor de toekomst? 
Enthousiast vertellen zij verder. “Er moet nog veel 
gedaan worden. Om te beginnen moet de beweg-
wijzering gerealiseerd worden zodat de bezoekers 
weten waar de verschillende onderdelen van de 
boerderij te vinden zijn. Maar ook het parkeerter-
rein is nog niet klaar. 
Voor het hele Wasven-gebied (zo’n 6 ha.) is- on-
der leiding van een landschapsarchitect- een 
groenplan opgezet. Dit is een 4 jarenplan. Er 
wordt nog een moestuin, vlindertuin, kruidentuin 
en een speelterrein voor kinderen aangelegd. Het 
geheel wordt beheerd door het Groendomein in 
samenwerking met de gemeente Eindhoven. De 
samenwerking met de gemeente verloopt overi-
gens prima”.   
 
Tevreden? 
Frans en Ans zijn best tevreden over het functio-
neren van de boerderij. Het begint al aardig een 
laagdrempelige ontmoetingsplaats te worden. Ze 
sluiten het gesprek af met een oproep aan alle 
wijkbewoners om gebruik te maken van de moge-
lijkheden die de boerderij biedt. “Kom naar onze 
bakkerswinkel en naar de knusse “huis-
kamer” van de Gasterij om gezellig te buur-
ten met medewijkbewoners”. 

VRIENDSCHAPSCURSUS VOOR SENIOREN 
 
Het aangaan van vriendschappen en het behouden 
ervan is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Dat is 
jammer, want vriendschappen zijn vaak van grote 
betekenis. Juíst voor wat oudere mensen. Op 7 mei 
start Welzijn Eindhoven daarom een cursus voor se-
nioren met als thema ‘Vriendschap’. 
 
Tijdens deze vriendschapscursus ontdekken senioren 
wat voor hen de beste vorm van vriendschap is door on-
der andere het uitwisselen van eigen ervaringen. Er 
wordt daarnaast gewerkt aan vaardigheden die het hen 
gemakkelijker maken om nieuwe contacten te leggen én 
deze te onderhouden. Zo wordt samen gewerkt aan zelf-
vertrouwen en het verrijken van het sociale leven. 
 
U kunt zich telefonisch aanmelden bij Welzijn Eindhoven, 
via Henri van Beek T 040 219 36 42 of  Rita van Hest     
T 040 2193645. U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen 
naar info@welzijneindhoven.nl. 

PEUTERS IN ZICHT! 
 
Een oudercursus over het op-
voeden van peuters (1-3 jaar) 
 
Peuters in actie 
Voor peuters wordt de wereld steeds groter en zij 
ontwikkelen zich razendsnel. Dat is voor ouders 
boeiend om te zien, maar ook wel eens lastig. 
Door de vele veranderingen gaat het er thuis 
soms stormachtig aan toe. En wat doe je als ou-
der als je kind een driftbui heeft? Of niet wil eten? 
Of niet luistert? Of andere kinderen slaat? 
Alle ouders van peuters komen voor dit soort vra-
gen te staan en zoeken naar oplossingen. Dat kun 
je alleen doen, maar je kunt ook meedoen aan 
een oudercursus, om gezamenlijk over de opvoe-
ding van peuters te praten. 
 
Ouders in actie 
In de oudergroep is veel ruimte om met elkaar te 
praten over het opvoeden van peuters. Op een 
video zie je voorbeelden van hoe andere ouders 
situaties oplossen. Maar je kunt ook je eigen situ-
aties en ervaringen inbrengen. In de oudergroep 
proberen we dan een antwoord te vinden dat bij 
jou, jouw kind en jouw situatie past. 
Zowel vaders als moeders kunnen meedoen. 
 
Praktische informatie 
 
 De oudergroep is bestemd voor ouders van 

kinderen van 1-3 jaar. 
 Er zijn minimaal 5 bijeenkomsten, die elk on-

geveer 2 uur duren. 
 De groep bestaat uit maximaal 12 ouders, va-

ders en moeders. 
 De bijeenkomsten worden geleid door een ge-

trainde cursusleidster. 
 Aanmelden kan via het consultatiebureau of 

rechtstreeks op nummer: 040-2308545 of via 
de website van ZuidZorg (www.zuidzorg.nl) 

 
Deelname aan Peuters in Zicht! is kosteloos. 

ATELIER EXPOSITIE VAN MIA KOENEMAN 
 
In het MK Atelier in Eindhoven bent u op zondag 
29 juni van 11 tot 16 uur hartelijk welkom bij de 
atelier expositie van Mia Koeneman. Aquarellen 
van deze Eindhovense kunstenares kunt u bekijken, 
kopen of huren. Ook kunt u informatie krijgen over 
de schildercursussen en schildervakanties die door 
het MK Atelier worden georganiseerd. MK Atelier, 
Gen. Bothastraat 7, Eindhoven - Tongelre, tel. 040 - 
281 47 89.  
 
U kunt vooraf alvast kennis maken met het werk van 
Mia Koeneman door haar digitale atelier te bezoe-
ken op www.mkatelier.nl 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  20 

Toen wij dat hoorden, was de beslissing gauw geno-
men, met deze wijkbewoonster moeten we eens pra-
ten, zij heeft ons vast en zeker veel te vertellen.  
De meeste lezers kennen haar natuurlijk wel. Als je 
45 jaar lang met je koor kerkdiensten hebt opgeluis-
terd, ben je geen vreemde meer! 
Wij vroegen ons af hoe dat lidmaatschap 45 jaar gele-
den begonnen is en hoe je dat zolang volhoudt.  
Dus wij gingen naar ’t Hofke en belden bij haar aan. 
Mevrouw Verstappen, 87 jaar oud -in september 
wordt ze 88- deed zelf open en verwelkomde ons har-
telijk. Op onze vraag of we haar stoorden tijdens haar 
middagrust, was haar resolute antwoord: ”Nee hoor, 
ik doe nooit een middagdutje!” Daarmee was de toon 
gezet en kon ons gesprek beginnen. 
 
U woont hier heel gezellig. 
“Ja, ik woon hier, inmiddels 51 jaar, op het mooiste 
stukje van Tongelre. Moet je eens naar buiten kijken, 
dan zie je dat ik een heel mooi uitzicht heb op enkele 
schitterende gevels.” 
 
Bent u in Tongelre geboren? 
“Nee, ik kom uit Boxmeer. Wij hadden daar een gro-
te boerderij en ons gezin telde 11 kinderen. 62 Jaar 
geleden ben ik naar Eindhoven gekomen. Mijn man, 
Thieu Verstappen - hij kwam uit Lieshout-  werkte 
bij Philips bij het onderdeel “ontwikkeling van de 
kleuren tv”. Hij is 8 jaar geleden overleden.  

Na 57 jaar getrouwd geweest te zijn kwam ik alleen 
te staan. Dat was niet gemakkelijk.  
Maar eigenlijk mag ik niet zeggen dat ik alleen kwam 
te staan, want ik heb  acht kinderen, twee zonen en 
zes dochters. Ik kan altijd een beroep op hen doen. 
Koken, wassen en strijken, dat alles kan ik zelf.  De 
klusjes, de boodschappen, de tuin, enz. enz. doen de 
kinderen voor me. Ja, als ik hulp nodig heb dan zijn 
ze er. En hebben we iets te vieren of is het een ge-
denkwaardige dag dan komen ze allemaal. Of ze 
dichtbij wonen -twee kinderen wonen in haar directe 
omgeving-  of ver weg, ze zijn er. Ik ben eigenlijk 
rijk, schatrijk!” 
Energiek staat mevrouw Verstappen op en loopt naar 
de fotocollage die aan de muur hangt en vol trots 
wijst zij ons haar 8 kinderen en 14 kleinkinderen aan. 
 
Toch zult u met zo’n groot gezin ook wel vaak zor-
gen hebben gehad. 
“Natuurlijk, we hebben goede tijden gekend, maar 
ook de slechte tijden zijn niet aan onze deur voorbij-
gegaan.  
Ja, in die 87 jaar is er veel gebeurd, ik heb de oorlog 
heel bewust meegemaakt, heb geleerd wat armoe, 
maar ook wat rijkdom is, geef mij dan maar de arme 
tijd, dat zeg ik uit de grond van mijn hart.” 

 
Bij de drukte van zo’n groot gezin had u nog tijd 
om bij het koor te gaan? 
“Ik ben altijd actief geweest in het jeugdwerk, heb de 
KPJ (de Katholieke Plattelands Jongeren) mee “op 

MEVROUW VERSTAPPENMEVROUW VERSTAPPENMEVROUW VERSTAPPEN---BOSCH 45 BOSCH 45 BOSCH 45 JAARJAARJAAR   LIDLIDLID   
VANVANVAN   HETHETHET ST. MARTINUSKOOR ST. MARTINUSKOOR ST. MARTINUSKOOR   
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poten gezet” en ben altijd sportief geweest. De kinde-
ren en kleinkinderen hebben die sportiviteit van geen 
vreemde. Hockeyen, tennissen, paardrijden, voetbal-
len, handballen enz. enz. je kunt het zo gek niet be-
denken of de sport wordt binnen onze familie beoe-
fend. Toen destijds de organist van de kerk, de heer 
van Teefelen, kwam vragen of ik bij het zangkoor 
wilde komen –hij belde bij iedere deur aan-  vonden 
mijn kinderen dat ik dat maar moest doen, dan was ik 
ook eens een avondje weg. Het was toen nog een da-
meskoor, wij repeteerden in de landbouwschool en 
de heer Meys was de dirigent. Veel later zijn het da-
mes- en herenkoor samengevoegd tot het gemengd 
koor dat nu, decennia later, helaas nog maar 22 leden 
telt. Dus als er nog lezers zijn die graag zingen…..! 
Loop dan eens binnen tijdens de repetitie in het Oude 
Raadhuis iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 
22.00 uur.” 
 
Is het een gezellig koor? 
“Ja, het is een gezellige club. De dirigent en tevens 
organist Frank Doomen zorgt voor een goede en pret-
tige sfeer. Tijdens de repetities wordt er ook altijd 
een koffiepauze gehouden en natuurlijk slaan we het  
jaarlijkse St. Ceciliafeest nooit over en als de financi-
en het toelaten –soms krijgen we na een huwelijks-
mis of na een uitvaart een enveloppe-  gaan we ieder 
jaar een dagje uit.” 

En nu gaat u na 45 jaar afscheid nemen? 
“Ja, ’t is mooi geweest. Frank, de dirigent, zei tegen 
me: “Zolang je die hoge tonen nog kunt zingen blijf 
je er gewoon bij.” Maar ik heb het laatste jaar nogal 
wat gezondheidsproblemen gehad en mijn stem wil 
niet meer zo goed. En ook al zijn de koorleden heel 
behulpzaam- ik word voor iedere repetitie door hen 
opgehaald en na afloop weer thuis gebracht- na 45 
jaar is het mooi geweest.  
Het zijn niet alleen de repetities. Tweemaal in de 
maand zingen wij tijdens de zondagsmis en natuur-
lijk ook bij alle begrafenissen. En bij al die gelegen-
heden moet je op tijd en uniform gekleed aanwezig 
zijn. Dat is dan straks voorbij, dat zal toch wel een 
verlichting zijn.” 
 
Als je 87 jaar bent dan mag je met recht zeggen dat 
het mooi geweest is. 
En als er in de toekomst op donderdagavond sport op 
de tv is, dan gaat mevrouw Verstappen niet naar de 
repetitie, maar zit lekker thuis voor de buis te genie-
ten, zeker als haar favoriete club Ajax moet spelen.  
Wij gunnen haar dat genot van harte en hopen dat 
deze tevreden dame, die haar woordje nog goed kan 
doen en weet waarover ze praat, nog vele jaren in 
goede gezondheid in onze wijk “op het mooiste plek-
je van Tongelre”, zoals ze zelf zegt, mag wonen. 
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Twee maanden op rij hebt u in ons wijkblad iets 
kunnen lezen over het dameskoor “Oma’s aan de 
top”. In ons maartnummer vroegen deze dames 
om nieuwe leden en in onze apriluitgave boden zij 
bejaarde en eenzame mensen een muziekmiddag 
aan.  
Wie zijn toch die “Oma’s aan de top”? Wij zijn eens 
op informatie uitgegaan en wat bleek, de opricht-
ster en tevens dirigent van dit koor is mede wijk-
bewoonster Mevrouw Constance Barend Franzani. 
Dus een afspraak was gauw gemaakt en zo waren 
wij op een woensdag in maart te gast bij deze bij-
zondere dame.  
 

Wie is Constance? 
Constance is jarenlang werkzaam geweest in de 
kledingbranche. In ’98 is zij daar om gezondheids-
redenen mee gestopt. “Toen ik daarna weer thuis 
zat begon het toch te kriebelen”, vertelt Constan-
ce. “Ik ben geen type om achter de geraniums te 
zitten, ik moest weer iets gaan ondernemen. Ik 
houd van kinderen en besloot me te gaan inzetten 
voor zieke kinderen. Ik schreef de tekst voor de 
kindermusical “Toekomst in de toekomst” en richt-
te Stichting Futuro op. In 1999 werd deze musical 
opgevoerd. Het werd een geweldig succes. De op-
brengst Fl. 100.000 was ten bate van het Wilhel-
mina Kinderziekenhuis in Utrecht. 
De jaren erna heb ik mooie projecten voor kinde-
ren in Kongo gedaan. Organiseren doe ik graag en 
zeker als ik daarmee anderen een plezier doe.  

Vele artiesten hebben in de gala’s en veilingen die 
ik organiseerde meegedaan. O.a Willeke Alberti, 
Ben Cramer, Lenny Kuhr. Ook Wibi Soerjadi en het 
Rosenberg Trio e.v.a waren  bereid  om op te trede 
voor het goede doel. En nu zet ik mij dan in voor 
eenzame ouderen en mensen die nooit naar het 
theater kunnen omdat het eenvoudig te duur is. 
Tot de oprichting van ons dameskoor in aug. 2005 
heb ik me voor kinderen ingezet.” 
 
Dirigent van een koor zijn is wel iets heel an-
ders. 
“Het lijkt misschien wel iets heel anders maar dat 

is het in feite niet, want wij willen met onze optre-
dens ook vreugde brengen. Wij treden op in be-
jaarden- en verzorgingstehuizen, in ziekenhuizen 
en bij feesten, jubilea, kerstvieringen, festivals 
enz. 
Het weinige geld dat wij voor onze optredens krij-
gen besteden wij aan een muziekmiddag voor ou-
dere mensen die eenzaam zijn of nooit in de gele-
genheid zijn om eens naar een theater te gaan. De 
oma’s bieden dit gratis aan. 
Onze eerste show in dit kader was op zaterdag 3 
mei in de Wintertuin van Cocagne. We konden 400 
plaatsen verdelen waaronder 50 rolstoelplaatsen. 
De dames van “Oma’s aan de top” waren de gast-
vrouwen. Onze gasten werden van het begin tot 
het einde van de show verwend.  
 

Hoe ben je aan de naam: “Oma’s aan de top” 
gekomen?  
“Toen ik op een dag op verzoek van mijn kleinkind 
met haar zong en danste reageerde ze met: “Oma 
je bent top!”. Toen wist ik welke naam ons koor 
zou krijgen: “Oma’s aan de top”.” 
 

Wie zijn de oma’s? 
Onze koorleden zijn dames tussen de 50 en 70 
jaar. Ze komen uit Eindhoven en omgeving. Het 
zijn gezellige vrouwen die graag zingen en het een 
uitdaging vinden om regelmatig voor ouderen en 
zieken op te treden. 
Wij repeteren op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 
16.00 uur in het Oude Raadhuis. Eenmaal per jaar 
gaan we met elkaar iets gezelligs doen. De kleding 
die de dames tijdens het optreden dragen is voor 
iedereen verschillend maar wel in dezelfde kleur-
stelling: in de zomer rood-wit en in de winter rood-
zwart.” 
 

Waaruit bestaat jullie repertoire? 
“Wij zingen liedjes uit de jaren 50, 60 en 70, 
prachtige songs die inmiddels klassiekers zijn ge-
worden zoals: Zomer in Zeeland, De gewoonste 
dingen, Ik zou wel eens willen weten, enz. Daar-
naast bevat ons repertoire ook Spaanse, Afrikaan-
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se en Engelse songs, bijvoorbeeld: Morning has 
broken, Besame mucho, La Spanola, Mocking bird 
hill, Only love, Wispering hope en Danny Boy. Ook 
musicalsongs worden door ons gezongen: Memory, 
Don’t cry Argentina en the Sound of Music. 

Kunnen jullie nog nieuwe leden gebruiken? 
“Nieuwe leden zijn bij ons koor, dat nu 20 leden 
telt, van harte welkom. Als je kunt zingen - je 
hoeft geen fantastisch mooie stem te hebben, 
want al doende leert men - en je vindt zingen leuk, 
loop dan op vrijdagmiddag eens binnen in het Ou-
de Raadhuis, als wij daar repeteren. Telefonisch 
aanmelden kan ook. Ons koor is heel laagdrempe-
lig, een slogan die goed bij ons past is: “Kun je 
zingen, zing dan mee.” “Wil je een optreden van 
ons zien? Donderdag 29 mei tijdens de senioren-
dag in de Genneperparken treden wij op.” 
 

Na deze woorden nemen wij afscheid van Constan-
ce. Wij hebben kennis gemaakt met een wel zeer 
actieve en ondernemende dame, die het organise-
ren in haar vingers heeft en die al haar capacitei-
ten ten dienste stelt van haar medemens. Wij wen-
sen haar en het dameskoor ‘oma’s aan de top’ veel 
succes toe. 
 

Voor meer informatie: Constance Barend Franzani 
                                 Tel: 06- 251 74 334  
                                 www.omasaandetop.dse.nl  

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 
 
Cervicogene  hoofdpijn 
 

Bijna iedereen heeft wel eens hoofd-
pijn. Hoofdpijn is pijn die gelokaliseerd is in het hoofd en 
zich op verschillende manieren kan manifesteren, zoals 
migraine, clusterhoofdpijn en cervicogene (aan de nek 
gerelateerde) hoofdpijn. Een vorm van hoofdpijn die wij 
goed kunnen behandelen is deze cervicogene hoofdpijn. 
Een duidelijke klacht hierbij is pijn in de nek, meestal 
aan een kant van het hoofd (maar het  kan aan beide 
kanten voorkomen). Vaak straalt de pijn vanuit de nek 
naar het voorhoofd. De pijn wordt erger door bewegin-
gen van het hoofd of door langdurig een houding aan te 
nemen. Vaak heeft men het gevoel een stijve nek te 
hebben. Een bewegingsbeperking van de nekwervels ten 
gevolge van slijtage of een eerder ongeval is meestal de 
oorzaak van deze hoofdpijn. 
 

Tijdens het onderzoek vindt de fysio/manueel therapeut 
vaak beperkte bewegingen tussen de bovenste nekwer-
vels. Het hoofd wordt daarbij in een verkeerde houding 
gehouden en de nekspieren zijn dan te gespannen en 
verkort. De therapie bestaat uit het mobiliseren (los-
maken) van de gewrichten tussen de nekwervels, rek-
ken van de nekspieren en het aanleren van een goede 
hoofdhouding (ook tijdens werk, sport en hobby’s). Het 
is tevens belangrijk dat de houding van het hele lichaam 
goed is.  
 

Los van deze mechanische of bewegingsoorzaken spelen 
bij hoofdpijn vaak nog andere factoren een rol, zoals 
stress of een voedselallergie. Het kan daarom belangrijk 
zijn om bij hoofdpijnklachten een dagboekje bij te hou-
den om zelf inzicht te krijgen in de relatie tussen hoofd-
pijn en uitlokkende factoren. In zo’n dagboekje noteer  
je iedere dag of je hoofdpijn hebt. Ook schrijf je op wat 
je eet en drinkt en wat je doet. Gekeken wordt dan of er 
een patroon valt te herkennen in de klachten. De uit-
komsten kunnen helpen de therapie effectiever te ma-
ken. 
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Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennisma-
ken met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit 
een ander land. Deze maand interviewden wij Asia 
en Peter Keasberry. Asia is geboren in Polen en 
Peter heeft in zijn stamboom vertakkingen naar 
Duitsland en Indonesië en groeide op in België. 
 
Achtergrondinformatie over Polen  

Polen ligt in het midden van Europa. Dit gebied 
noem je ook wel Centraal-Europa. Ten noorden van 
Polen ligt de Oostzee. 
Als je vanaf het noor-
den- met de klok 
mee- een rondje 
langs de grenzen zou 
reizen kom je langs 
Rusland, Litouwen, 
Wit-Rusland, Oekraï-
ne, Slowakije, Tsje-
chië en Duitsland. Po-
len is zeven keer zo 
groot als Nederland. 
 
Aan de Oostzee -in het Noorden- vind je brede 
zandstranden. Polen is vrij vlak maar naar het zui-
den toe wordt het landschap steeds heuvelachtiger. 
Aan de zuidelijke grens is het echt bergachtig. Hier 
vind je het Tatragebergte. Polen heeft 23 nationale 
parken waar de natuur beschermd wordt. Het oud-
ste en bekendste nationale park is het Park Bialo-
wieski.  
 

Wie is Asia Keasberry? 
Asia is geboren in Polen 
(1971). Ze komt uit een 
gezin met vier kinderen- 
twee broers en een zus. 
Na de middelbare school 
ging ze in Warschau logo-
pedie studeren. In 1993 
kwam Asia, in het kader 
van een uitwisselingspro-
gramma tijdens de Euro-
pese Week, naar Neder-
land en ontmoette Peter. Voor beiden was het lief-
de op het eerste gezicht.  Na deze eerste ontmoe-
ting gaat Peter in datzelfde jaar -in de zomerva-
kantie- naar Polen. In augustus 1996 trouwen zij in 
Polen. 
 
Dan breekt er voor Asia een moeilijke tijd aan. Ze 
is dan 26 jaar, woont in Nederland, spreekt de taal 
nog niet en kent niemand. Ze heeft veel heimwee 
en mist haar familie heel erg. Tot overmaat van 
ramp heeft ze ook nog problemen met het verkrij-
gen van een verblijfsvergunning, want Peter ver-
dient te weinig. Tot driemaal toe wordt ze gesom-
meerd het land te verlaten. 
 
En haar Peter? 
Peter is in die moeilijke 
tijd haar steun en toe-
verlaat. Hij weet uit er-
varing wat heimwee is. 
Geboren in Den Haag is 
hij als baby verhuisd 
naar België. Zijn vader, 
afkomstig uit Indonesië, 
ging voor zijn werk 
naar Brussel en het ge-
zin verhuisde mee. 
Toen Peter negentien 
jaar was, vestigden ze zich weer in Nederland in 
Breda. Daar miste hij zijn Belgische vrienden erg 
en leerde het heimweegevoel kennen. 
 
In 1987 ging Peter studeren in Eindhoven. Hij ging 
naar de academie voor industriële vormgeving (nu 
de design academie). Inmiddels alweer een aantal 
jaren afgestudeerd werkt Peter nu als industrieel 
vormgever bij Engels bv Eindhoven.  
 
Hoe is het verder met hen gegaan? 
“Als we een jaar getrouwd zijn klaart de lucht op”, 
vertelt Asia enthousiast. “Peter ging meer verdie-
nen en ik kreeg een verblijfsvergunning. Toen 
mocht ik ook een cursus Nederlands gaan volgen.” 
Die cursus en natuurlijk ook de “bijscholing” door 
Peter, heeft ertoe geleid dat Asia perfect Neder-
lands spreekt! 

27 

Hoofdstad: Warschau 
Oppervlakte: 312.685km² 
Inwoners: 38.518.241 
Officiële taal: Pools 
Valuta:  zloty  
Regeringsvorm:Republiek  
Religie:  Roomskatholiek (89%) 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

“Vanaf die tijd kon ik onder de mensen komen en 
contacten maken”, vertelt Asia verder. “Omdat 
mijn Poolse logopediediploma niet geldig is in Ne-
derland, moest ik ander werk zoeken. Ik ben toen 
oppasmoeder geworden.” 

Jullie hebben nu een leuk gezinnetje? 
Peter:“Ja, in 1999 werd onze oudste dochter gebo-
ren en in 2002 werden we de trotse ouders van 
een tweeling. Zeker met de tweelingmeisjes heb-
ben we onze handen vol gehad.” “Maar we hebben 
fantastische buren, die in geval van nood altijd 
voor ons klaar stonden en staan”, vult Asia aan. 
 

Ben je nog steeds oppasmoeder? 
“Nee”, gaat Asia verder, “toen in mei 2006 alles 
wat gestabiliseerd was en in ons gezinnetje alles 
soepel en zonder problemen verliep, ben ik bij lo-
geerhuis “de Roskam” in Veldhoven gaan werken. 
Hier werk ik met meervoudig gehandicapte kinde-
ren en ik heb het daar prima naar mijn zin.” 
 
Gaan jullie vaak naar Polen? 
Asia: “Ik kom uit een hechte familie en blijf mijn 
ouders, broers en zus erg missen. Daarom gaan 
we regelmatig op vakantie in Polen en telkens als 
ik de Poolse grens passeer heb ik het gevoel van 
thuiskomen.”   
Peter: “Ik ga ook altijd met plezier naar Polen, 
vanaf het begin ben ik door mijn schoonfamilie erg 
gastvrij ontvangen en goed geaccepteerd. En onze 
kinderen proberen we tweetalig op te voeden, zo-
dat zij ook gemakkelijk contact kunnen maken en 
houden met hun Poolse familie.” 
 
Polen en Nederland: welke verschillen vallen 
je op? 
Asia: “De Nederlanders zijn oppervlakkiger dan de 
Polen. De familiebanden van Nederlanders zijn ook 
minder hecht. Ook zijn Nederlanders directer, heb-
ben altijd een mening en steken die niet onder 
stoelen of banken. Ze mogen en durven daar ook 
openlijk voor uit te komen. Daardoor treden ze el-
kaar ook meer open en onbevangen tegemoet.”  
 
Na deze woorden nemen wij afscheid van deze 
twee wijkbewoners. Wij bedanken dit sympathieke 
stel voor de gastvrije ontvangst in hun gezellige 
huis en wensen Asia, Peter en hun drie kinderen 
voor de toekomst alle geluk toe!  
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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! 
 

Op woensdagavond zijn er huiskringen. Wij komen 
dan in kleinere groepen bij elkaar, +/- 10 personen. 
Er worden liederen gezongen, de Bijbel wordt bestu-
deerd, of, wat gesprekken met elkaar over het leven 
van alledag. Hier bidden we ook voor elkaar, als men 
dat wil. 
 

Adressen: Peutingerpad 2 en Debussystraat 35 Eind-
hoven. Aanvang: 20.00 uur. 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
 ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 25 mei 10.00 uur  Ds. T. Boekenstijn  

Zondag  1 juni 10.00 uur  Ds. P. Speelman  

Zondag  8 juni 10.00 uur  Ds. T. Boekenstijn  

Zondag  15 juni 10.00 uur  Ds. M. van Nie 
 Heilig avondmaal  

Zondag  22 juni 10.00 uur  Ds. T. Boekenstijn  

Zondag  29 juni 10.00 uur  Ds. B. van Haarlem 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM  
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 
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Tongelre – Scouting Doornakkers en 3 studenten van 
het ROC Eindhoven hebben op 12 april een zeskamp ge-
organiseerd waarin gezondheid & beweging centraal 
stonden. Hierin speelde het project “Gezond in de buurt” 
een initiatief van de GGD Brabant-Zuidoost een belangrij-
ke rol doordat zij de studenten ondersteunde bij de orga-
nisatie van dit evenement.  
 
Buiten de reguliere activiteiten om werden de kinderen 
bewust gemaakt van hun eetpatroon. Het is bekend dat 
niet ieder kind een even gezonde leefstijl heeft. Dit was 
voor Scouting Doornakkers een uitgelezen kans om de 
jeugd er bewuster van te maken.  
 
De kinderen kregen een workshop over het maken van 
gezonde traktatiehapjes die gegeven werd door een erva-
ren chef-kok. Hij ondersteunde de kinderen hierin en in-
formeerde hen over de producten waar zij mee werkten. 
De materialen om deze workshops te organiseren werden 
verzorgd door de GGD Brabant Zuidoost.  
 
Buiten de doelstelling die de groep studenten wilde na-
streven, hadden ze ook een leuk thema gekoppeld aan 
het evenement. Zo stonden alle activiteiten in het teken 
van verschillende landen en waren de activiteiten hierop 
aangepast. Zo moesten de kinderen op een oer-Hollandse 
manier een kaasestafette afleggen en springend als een 
kangoeroe een parcours afleggen.  
 
Alle activiteiten werden in teamverband gedaan en er 
was aan het einde van het evenement een prijsuitreiking 
waarbij het winnende team gepresenteerd werd. Het eve-
nement heeft plaatsgevonden op het grasveld achter de 
flats aan de Urkhovenseweg in ‘t Karregat (stadsdeel 
Tongelre) en is een van de eindexamen opdrachten van 
deze studenten. 
 

SPORTEN SPORTEN SPORTEN OPOPOP   DEDEDE      
ZESKAMPZESKAMPZESKAMP   ENENEN      

LERENLERENLEREN   GEZONDGEZONDGEZOND      
TETETE   LEVENLEVENLEVEN   

INSTALLATIEINSTALLATIEINSTALLATIE BROER  BROER  BROER VANVANVAN   DEDEDE      
NOBELEN NOBELEN NOBELEN TOTTOTTOT KONING   KONING   KONING     

SINT MARTINUSGILDE 2008SINT MARTINUSGILDE 2008SINT MARTINUSGILDE 2008   
 
Op zondagmiddag 4 mei werd Broer van de Nobelen 
tot Koning benoemd van het Sint Martinusgilde. 
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Babysithoek 

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

Sam-Samdag 2008 
 

Zondag 29 juni a.s organiseert Stichting 
Sam-Sam haar jaarlijkse Sam-Samdag. 

 
Ook nu kunt u zich weer inschrijven voor de 

Rommelmarkt en Braderie. 
Wees er snel bij, want er zijn maar een  

beperkt aantal plaatsen. 
Voor inschrijving en inlichtingen bij het  

secretariaat, Franca van Kemenade.  
Tel. 040 281 65 49 

Ook voor demonstraties kunt u zich opgeven 
bij het secretariaat. 

 
Oproep!! Oproep!! Oproep!! 

Welke ondernemer wil op zondag 29 juni op 
Sam-Samdag de barbecue verzorgen? 

Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Voetbalveld  RKVV Tongelre Joseph 

Israëlslaan.  
Inlichtingen: Franca van Kemenade 

Tel: 040 281 65 49 

Recept van de maand mei door Gasterij in ‘t Ven:   
Aspergequiche  
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
• 1 kg asperges 
• 4 à 5 blaadjes bladerdeeg 
• 6 eieren 
• 125 ml koksroom 
• 1 potje pesto 
• (van een grote moot) zalmreepjes 
 
Bereiding:  
• Bakblik beboteren en het ontdooide bladerdeeg 

over de bodem van het bakblik verdelen 
• Over het bladerdeeg de pesto uitsmeren 
• Asperges schillen en over de bodem rangschik-

ken 
• Verdeel de zalmreepjes over de asperges 
• Breek de eieren en doe ze in een mengkom, voeg 

de koksroom hieraan toe 
• Breng het mengsel op smaak met peper en zout 

en giet het geheel over de zalm en asperges 
• Strooi eventueel wat geraspte kaas over de qui-

che 
• Bak de hartige taart in een voorverwarmde oven 

van 200° C in circa 30 minuten gaar (Prik een 
mes in het midden van de taart om te controleren 
of de taart gaar is: wanneer 
er nog eiermengsel aan het 
mes blijft kleven, dan heeft 
de taart nog een iets langere 
gaartijd nodig) 

 
Serveertip:  
Serveren met een frisse  
zomersalade. 
 

Tip van de maand: Leg houten satéstokjes eerst een 
paar uur in koud water voor u er alles aan rijgt. Zo splinte-
ren en verbranden de stokjes minder snel. 

Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch 
lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  

stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kun-
nen profiteren.  

Wij zijn benieuwd naar uw reacties!   
Het origineelste recept wordt aan het eind van het 

jaar beloond met een toepasselijke prijs. 

Zoekertjes inleveren bij de redactie;   
kosten € 2,50 bij vooruitbetaling. 

Hulp gevraagd 
Wij zijn op zoek naar iemand die bereid is tijdens de 

zomermaanden ons gazon te maaien.  
Motormaaier aanwezig. 

Reacties tel: 2815220 (Ministerlaan) 
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Zo jongens en meisjes,  
hier een berichtje van “De Beuk” 
 
Wij zijn met alle vrijwilligers alweer een paar maanden aan het 
vergaderen, plannen maken, bedenken wat wel en niet kan en 
natuurlijk bezig met bouwen. 
We hebben een maand of 3 geleden al bedacht wat het thema moet zijn, en het wordt…………….,  
Eh ja! Wij zouden “De Beuk” niet zijn als we het thema niet nog even voor onszelf houden. 
Voor jullie is het nog even wachten, en gokken natuurlijk. Wat je in ieder geval wel kunt doen, is je va-
der of moeder, verzorgers, of opa en oma vertellen wat “De Beuk” is, en wat zij doen. 

Vertel ze dat jij ook graag mee wilt doen met deze leuke week. Weet je zelf ook nog 
niet wat wij doen, kijk dan eens op onze website www.beukenoot.org  
Wij hopen jullie  van 11 augustus tot en met 15 augustus weer te zien voor een spec-
taculaire week met veel fun. 
Let in de tussentijd goed op want er kunnen hints komen over het thema van dit jaar. 
 
Tot ziens bij “ de Beuk”  

Leesdiploma 
 
Op 26 februari 2008 zijn de kinderen van de groepen 3 (Pinguïns en IJsberen) van 
Salto Basisschool ‘t Karregat met de hele klas naar de bibliotheek in ‘t Karregat ge-
weest. 
 

Op school hebben de kinderen alle letters leren lezen en schrijven en zijn ze zover 
dat ze boeken kunnen lezen. Samen met de bibliotheek heeft de school een leesdi-
ploma gemaakt. Voor dit diploma moeten de kinderen in totaal 20 boeken lezen. Bij 
de eerste 5 boeken mogen ze in de bibliotheek hun foto op een poster plakken. Na 15 boeken mogen ze onder hun 
foto hun naam schrijven en bij 20 boeken krijgen ze aan het eind van het schooljaar hun leesdiploma. Natuurlijk 
stopt het lezen niet bij 20 boeken. Wie de 20 heeft gehaald voordat het diploma wordt uitgereikt, gaat gewoon door 
met lezen. Als de kinderen thuis een boek hebben gelezen nemen ze dat mee naar school om door de juf op het di-
ploma te laten aftekenen. De juf stelt enkele vragen over de inhoud van het verhaal. 
 

In de bibliotheek kregen de kinderen uitleg over het leesdiploma en over de bibliotheek zelf. In de bibliotheek kun je 
meer lenen dan alleen maar boeken. Er zijn ook tijdschriften, luisterboeken, stripboeken, DVD’s, CD’s, puzzels en 
computerspelletjes. Je kunt in de bibliotheek ook gebruik maken van de computer. 
 

Na de uitleg was er een speurtochtje in de bibliotheek. Zo konden de kinderen zelf ontdekken hoe de bibliotheek 
werkt, wat je er allemaal kunt lenen en waar je alle boeken kunt vinden. 
Het was erg leuk en leerzaam. 
En zoals je in de bibliotheek kunt zien wordt er door de kinderen ook veel gelezen. Er hangen al heel wat foto’s met 
namen eronder. 

Een aantal wijkbewoners is kampioen geworden bij EMK C! 
 
Op de laatste wedstrijddag van de voetbalcompetitie is EMK C1 kampioen geworden. In het  Nuenense team spe-
len de Tongelrenaren Britt Boerema, Rens Versantvoort, Roeland Hoefnagels en Robbert van Bussel. Door het 
behaalde kampioenschap speelt EMK C1 volgend seizoen in de tweede klasse. 
 
EMK C1 moest, nadat zij in de herfstcompetitie als eerste 
geëindigd waren, een promotiecompetitie spelen om kans 
te maken op promotie. De eerste wedstrijd tegen RKGSV 
C1 uit Gerwen werd verloren en vervolgens werd tegen 
UNA gelijkgespeeld.  
 
De trainers Bart van Moorsel en Stefan Schepers over-
tuigden de spelers dat zij met hun voetbalkwaliteiten en 
teamgeest een kanshebber waren om kampioen te wor-
den. Een spannende competitie volgde. EMK C1, met 
Britt in de goal, won vervolgens alle wedstrijden. Gedu-
rende de competitie bleek dat er drie clubs aanspraak 
konden maken op het kampioenschap.  
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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 juni 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 ad-
verteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is:  
hamburger 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Mevr. S. Arslan  
 Kluizenaarstraat 39 

  
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 FDC Eindhoven 

(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 
 Dr. Berlagelaan 1 
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B A B B E L P R A A T J E S G I G G B T 

R P E L K D A A L L A S N J G E N S E E 

A A R D S K O L H E B A E N T I H L L R 

N R G A T T E O A E D L I E D N R E E U 

D K H R A N H E R S E N A R B E I D I G 

K E O P O T E G D S O R A S V N W E D M 

A T K M R I A I L W L O E H S I R H S A 

S W L O P D U V O O B E N M N E A O N T 

T A E P E R S C O R R E C T I E R N O C 

S C I R B L S E O N E R E H W T V D T H 

L H K I N A B A S T D R E U T E L A A R 

O T U G C D IJ R T S D E W T H C I L L M 

T E I T A C U D E S I S A B J I T E U S 

E R L E S P I U R K R E D N O E M E N F 

ALBLASSERDAM 
BABBELPRAATJE 
BASISEDUCATIE 
BELEIDSNOTA 
BERGADER 
BERGHOK 
BOARDING 
BRANDKASTSLOT 
BRUIDSDANS 
CASCOWONING 
DOORSLECHT 
DREUTELAAR 
FULLTIMER 
GEHEIM 
HALTE 
HARDLOOPSTER 

HERSENARBEID 
HIPPIE 
HOORNBEEST 
INLEG 
KINABAST 
KLEIKUIL 
LAADKLEP 
LICHTWEDSTRIJD 
LORRETJE 
NOEMEN 
ONDERKRUIPSEL 
ONTWEIEN 
PARKETWACHTER 
PERSCORRECTIE 
POMPRAD 
PRAATAVOND 

RIDDERBLOED 
SALMONELLA 
SEINTJE 
SESSIE 
SLAVENHANDEL 
SLEDEHOND 
STORTKAR 
TERUGMATCH 
VERLET 
WINTER 


