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Weer aan de slag 

 
Voor veel mensen is de zomervakantie een periode die gebruikt 
wordt voor bezinning: hoe komen we de crisis door, ontsnappen 
we aan de Mexicaanse griep, kunnen we ons huis verkopen, hou-
den we ons werk? 
Na de vakantie zijn deze gevoelens het sterkst, maar helaas, we 
moeten door. Het valt niet mee om je weer in het dagelijkse 
keurslijf te persen. Er ontstaat een lijfelijke weerstand om hier aan 
mee te werken, maar na verloop van tijd is de geest weer getrans-
formeerd tot het dagelijkse ritme. De gedachte ‘niks moet en alles 
mag’ is weer voorbij. Nou ja, voorbij?  
De vakantie-uitrusting kan weer de kast in… tijd om aan de slag te 
gaan. Een nieuw (werk)jaar gaat van start! 
 
In Tongelre doen we ons best om het leven van de wijkbewoners 
te veraangenamen door allerlei activiteiten te organiseren en te 
promoten. 
Zoals het op 5 september geopende prachtige nieuwe sportpark 
van voetbalvereniging Tongelre of het tennispark van tennisvereni-
ging De Doornakkers. Ook zijn er veel kleinschalige activiteiten, 
bijvoorbeeld georganiseerd door Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis of 
Groendomein Wasven. En wat te denken van het kermisschieten 
voor de Tongelrese bevolking om de titel van ‘kermiskoning’ van 
Oud-Tongelre op 27 september bij het St. Catharina-gilde?  
 
Nee, in Tongelre is genoeg te beleven om de geest en het lichaam 
te plezieren. En als dit alles niet genoeg is, denk dan positief: ten-
slotte is het over tien maanden wéér vakantie! 
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In het vorige nummer van Rond ’t Hofke heeft Pe-
ter van Kuijen een stuk geschreven, ik ben zijn 
dochter; Minke van Kuijen, 24 jaar, en heb de 
eer om dit keer een stuk te schrijven voor deze ru-
briek. 
 
Voor zolang ik me kan herinneren ben ik een 
‘knutselfrutsel’ geweest. Altijd bezig met papier en 
schaar of een andere hobby, veel zakgeld is bij Pi-
poos geëindigd. Voor mijn verjaardag kreeg ik 
standaard een zak strijkkralen, vouwblaadjes, vilt-
stiften en vooral ook veel plak. Als het mooi weer 
was en alle kinderen waren buiten aan het ravot-
ten in de speeltuintjes in onze omgeving, dan  
was de kans groot dat ik in onze achtertuin alsnog 
zat te knippen en te plakken. Ook ging ik elke 
week trouw op woensdagmiddag naar de hobby-
club van Diny de Bruin in het Oude Raadhuis, sa-
men met mijn beste vriendinnetjes Kristel en Ta-
mara.  

Dit hield niet op toen ik naar de middelbare school 
ging, want als mijn huiswerk af was ging ik alsnog 
aan de knutsel en tijdens de lessen was ik altijd 
aan het schrijven. Dat is misschien wel een ander 
soort creativiteit, maar nog steeds kon ik mezelf 
verliezen in de droomwerelden die ik zelf verzon, 
al denk ik niet dat ze echt geschikt zijn om aan an-
deren te laten lezen. De knutselactiviteiten werden 
wat meer naar de vakantie perioden ‘verbannen’ 

maar dan was het ook een hele vakantie fimo klei-
en, pergamano tekenen of schilderen.  
 
Mijn opleiding 
Daarom denk ik dat iedereen ook zo raar opkeek 
toen ik na de middelbare school een opleiding 
schoonheidsspecialiste ging doen, in plaats van 
een wat meer creatieve studie. Op deze opleiding 
was mijn favoriete vak dan ook visagie, want ook 
daarmee kon ik mijn creatieve geest laten spre-
ken. Voor deze opleiding heb ik bij parfumerie 
Yves Rocher gewerkt en ook daar vond ik veel ple-
zier in de wat meer creatieve activiteiten, de etala-
ge aankleden of cadeaupakketjes maken met 
kerst. Toen ik na het afronden van de studie geen 
werk kon vinden als schoonheidsspecialiste, kwam 
ons mam dan ook met het idee om bij een school 
in Tilburg te gaan kijken. De Rooi Pannen had toen 
ook een opleiding die te maken had met creatief 
bezig zijn. Etaleren en winkelinrichting was waar 
de opleiding zich vooral op richtte. Ik zou bij de 
derde lichting horen, het gedeelte dat onze oplei-
ding in het gebouw van handel innam was klein; 3 
praktijkruimtes: 1 computerruimte en de theorielo-
kalen moesten met handel worden gedeeld. Als je 
weet dat de school nu een heel gebouw gaat krij-
gen, dan is wel duidelijk hoe de opleiding in 4 jaar 
is gegroeid! 

Minke als ‘knutselfrutsel’ 
 
Op deze opleiding, die officieel Vormgever Recla-
me, Presentatie en Communicatie heet, heb ik mij-
zelf goed kunnen ontplooien. Ik heb geleerd wat ik 
graag doe en wat ik minder graag doe, etalages 
ontwerpen op school is namelijk leuk. Je mag alles 
uit de kast halen en de kosten maken niet uit, 
maar in de praktijk werk je vaak alleen met vaste 
onderdelen en dat is een stuk minder spannend. In 
beursstands en displays kan ik veel meer van mijn 
creativiteit laten zien, maar dan nog moet je na-

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. 
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tuurlijk op de kosten letten. In juli van dit jaar heb 
ik deze opleiding met succes afgerond en ik ben 
heel erg trots op dit diploma, meer dan bij de MA-
VO en schoonheidsspecialiste heb ik echt het ge-
voel dat ik bevestiging heb dat ik het kan. Dat 
komt ook omdat de leraren jou zelf moeten 
‘goedkeuren’, het is niet zo dat je vragen met goed 
of fout moet beantwoorden, maar je bent afhanke-
lijk van de ‘mening’ van een leraar.  
Nu is het weer vakantie periode, sterker nog nu ik 
dit schrijf zit ik lekker in Zeeland. Het is heerlijk 
weer, maar met mij zijn de dozen met knutselspul-
len meegekomen want ja dat is nu eenmaal mijn 
traditie. Ik ben druk bezig om handgemaakte sie-
raden en hebbedingetjes te maken om te verkopen 
op mijn webshop, want naast het zoeken naar een 
leuke, geschikte baan ben ik vooral bezig met het 
opzetten van mijn eigen weblog en shop. De blog 
is te vinden op minkeltje.blogspot.com. Op deze 
manier kan ik mijn grafische creativiteit en mijn 
handvaardigheid met elkaar combineren. Tegelij-
kertijd kan ik aan anderen laten zien wat ik doe.  
 
Op de markt op ’t Hofke, 20 september zal ik er 
ook staan met een kraampje waar ik mijn creaties 
verkoop. Ik ben in mijn hoofd steeds bezig om er 
een leuk kraampje van te maken, want dat is toch 
wel mijn beroep. Ik hoop er dan ook snel professi-
oneel mee bezig te kunnen gaan en een geschikte 
baan te vinden, dus ga ik na deze welverdiende 
vakantie weer hard aan het solliciteren.  
 
De volgende Wisselpen wordt geschreven 
door Marianne Brackel 

 

 
 
 

PRINSES, PIRAAT OF  
BALLONNEN OP DE MUUR? 

 
 
 
 
 

Wilt u de muur van de kinderkamer verfraaien met 
mooie applicaties? 
 
Haal van internet leuke afbeeldingen, print ze op 
een transparante sheet, huur bij ons een over-
headprojector en projecteer de afbeelding op de 
muur. Een kwastje verf maakt het af. 
 
Huurprijs van de projector inclusief  enkele sheets: 
€ 20,00 per dag. 
De borgsom van € 30,00 krijgt u bij inlevering te-
rug. 
  
De opbrengst is bestemd voor een schoolpro-
ject in het Afrikaanse Gambia. 
Reserveren: 

via e:mail info@seig.nl of  
telefonisch 040 248 1107 
adres: Tongelresestraat 532. 
 
Voor meer  informatie over onze projecten kunt u 
kijken op www.Seig.nl  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dahliaclub Sint Martinus 

 
 
 
 
 

JAARLIJKSE DAHLIASHOW  
IN BASISSCHOOL DE BOOG  

AAN DE KOUDENHOVENSEWEG ZUID 202 
EINDHOVEN 

 
19 september 

van17.00 uur tot 20.30 uur 
 

20 september  
van 11.00 uur tot 18.00 uur 

 
De show wordt feestelijk afgesloten met de  
bekendmaking van de winnaars van de loterij. 
 
Open dag op onze tuin aan de Loostraat 
Op 4 oktober staan de koffie en de thee klaar 
van 12.00 - 16.00 uur. 

Leer van een van onze leden hoe je een  
bloemstukje kunt maken en doe ook mee aan 
de verkiezing van de mooiste dahlia van 2009. 
Iedere bezoeker gaat naar huis met een  
prachtig boeketje dahlia's. 
 
Bezoekt u eens onze show waar vele duizenden 
dahlia’s tot bloemcreaties zijn verwerkt of maak 
eens een wandeling in onze tuin waar meer dan 
honderd soorten dahlia’s in volle bloei staan. 
 
Wij willen u graag laten meegenieten van al dit 
moois, dus graag tot ziens. 
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Prachtig weer was het op deze avond om weer eens heerlijk met de Wasvenvriendjes en -vriendinnetjes 
naar buiten te gaan. 
Wat zijn er toch veel soorten en vormen van bladeren en wat zijn ze belangrijk. Ze maken voor ons 
zuurstof en ze filteren de lucht. Even van te voren in de schuur konden we zien, dat bladeren echte 
mondjes hebben waar ze mee ademen. 
Dat hebben we door een microscoop gezien en dat zag er mooi uit, je zag heel veel huidmondjes. 
We hebben bladeren gevonden van eikenbomen, beuken ,acacia`s en van de plataan, de grootste boom 
van het Wasvenbos. Maar ook van de linde- en tulpenboom. 
En van de bladeren hebben we een mooi kunstwerkje gemaakt. 
Het spatten ging niet helemaal lekker, maar de stempelafdrukken waren fantastisch.  
Ik zie dat er al echte kunstenaars tussen onze natuurvriendjes zitten. 
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September en oktober zijn echt de maanden van  
spinnen. In de ochtendzon zien hun webben er 
fantastisch uit. De dauwdruppeltjes versieren als 
kristallen pareltjes die de regelmatige patronen. 
Niet elke spin vangt insecten met een web. Maar 
de spinnen die een web aanleggen doen dat alle-
maal met spinrag. Dit produceren ze zelf met  be-
paalde klieren. 
Dit orgaan beslaat het grootste gedeelte van de 
buikzijde. Het spinsel wordt naar buiten geperst 
via buisjes van uiteenlopende vorm, die uitmon-
den in spinmondjes. Dit zijn beweegbare trechter-
tjes die de spin toelaten de draad te variëren. De 
spin past de draad aan, wat de dikte betreft, voor 
dat deel van het web, waar ze de draad voor no-
dig heeft. 
Je snapt wel dat zo`n web ons verlost van heel 
wat vliegjes en andere kleine insecten. 

Een spin heeft acht poten. Een insect maar zes.  
De kruisspin is bij ons zeer algemeen en iedereen 
kent wel haar grote web; het is een beetje kleve-
rig. Soms zit de spin in het midden, maar het kan 
ook aan de rand zijn, verborgen onder een blad. 
Ze heeft dan een signaaldraad die het web met 
deze verblijfplaats verbindt. Vliegt er een insect in 
het web, dan zal deze draad de trillingen doorge-
ven. De spin kan daarna de prooi doden met een 
giftige beet en vervolgens leegzuigen. Als er ge-
noeg gevangen is kan ze de prooi ook nog inpak-
ken met spinsel en dus bewaren voor later. 
 
Na de paring komt het wel eens voor dat het 
vrouwtje de kleinere mannetjesspin opeet. Ze legt 
heel veel eitjes verstopt onder een blad of achter 
schors en zal deze goed bewaken tot ze diep in de 
herfst dood zal gaan . In het voorjaar komen de 
jonge kruisspinnetjes tevoorschijn. 
 
Als je deze herfst op pad gaat of gaat kijken in de 
tuin, probeer dan eens die prachtige 
creaties van een spin te ontdekken. 
Laat ze verder met rust want ze zijn zo nuttig. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek  
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Tuintip voor september:  
kalk– en zuurminnende planten 

Door Jeroen Soontiëns 
 
Veel mensen weten dat er een verschil is tussen plan-
ten die van zure grond houden en planten die een hoge 
zuurgraad prefereren. Wat er vervolgens mee te doen 
is vaak niet helemaal duidelijk. Daarom zet ik in deze 
tuintip de verschillen tussen kalk- en zuurminnend nog 
eens op een rijtje. 
 
De zuurgraad (ofwel pH) van de bodem heeft invloed 
op de groei van de planten. Bij een geschikte zuur-
graad verloopt de opname van voedingsstoffen uit de 
bodem optimaal en is de bodemstructuur in orde. In de 
natuur loopt de pH van verschillende bodems uiteen en 
er zijn planten die zich het beste ontwikkelen bij een 
bepaalde zuurgraad. Zo is zandgrond over het alge-
meen licht zuur (pH 4,5 tot 6) en heeft kleigrond een 
hogere pH (6,5 tot 7). 
 
De meeste planten gedijen het beste bij een neutrale 
zuurgraad en hiervoor hoeft u dus geen speciale maat-
regelen te treffen. Om de zuurgraad op peil te houden 
kunt u wel een onderhoudsbekalking uitvoeren. Hier-
voor strooit u in de periode november-maart een kalk-
meststof (± 100g/m²).  
 
Zuurminnende plantensoorten zijn gebonden aan een 
bodem met een lage pH waarde. Voor een goede groei 
van deze planten moet u de grond verzuren. Dit kan 
door middel van zure tuinplantengrond (turf), die u 
rondom de planten aanbrengt. Bij aanplant mengt u 
turf door de bestaande tuingrond. Wanneer de grond 
niet zuur genoeg is, treedt meestal een geelverkleuring 
van de bladeren op als gevolg van ijzergebrek. De 
groei stagneert dan. Typische zuurminnende tuinplan-
ten zijn Rhodendron, Azalea, Pieris, heidesoorten 
(Calluna en Erica) en Skimmia. 
 
Kalkminnende soorten gedijen het beste bij een hogere 
zuurgraad. De planten verbruiken kalk tijdens het 
groeiseizoen. Bij een te lage zuurgraad stopt de groei 
en kan het blad verkleuren (bij Buxus bijvoorbeeld 
zichtbaar als een gele bladrand). Zeker op zandgrond 
dient u jaarlijks kalk te strooien om de bodem geschikt 
te houden voor kalkminnende soorten. Dit kan het ge-
hele jaar door (150-200g/m²). Veel voorkomende tuin-
planten die kalk behoeven zijn buxus, lavendel, blauwe 
regen, rozemarijn en rozen. 

Foto: MJB 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 
De kerkdienst van de Jozef en Mariakerk wordt gehou-
den in de tijdelijke recreatieruimte van het woonzorg-
centrum Berckelhof. De dienst is zowel bestemd voor 
de bewoners van het woonzorgcentrum alswel voor de 
wijkbewoners van de Jozef+Maria kerkwijk 
(Doornakkers). 
Wijkbewoners kunnen de ruimte bereiken via de hoofd-
ingang aan de Molijnstraat 1. Via de receptie volgt u de 
lange gang naar achter en halverwege vindt u aan uw 
linkerhand de tijdelijke ruimte. 
 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoni-
uskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst ge-
houden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ont-
moeting in de zijzaal onder het genot van een kopje 
koffie of thee. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
Overledenen: 
Corrie Lindenman-van Schooten, 91 jr., Herman Gor-
terlaan 
Adrie van Gastel, 80 jr., Picushof 
Mammie Poll-Rusminah, 78 jr., Kaartmakersring 
Henri Scheepers, 66 jr., Bagelaarstraat 
Piet van der Sanden, 86 jr., Molijnstraat 
 
Dopen: 
Suze Michiels 
Viënne Yzer 
Luc Bergsma 
Matthijs Bergsma 
Dyvano Aarts 
 

EEN NIEUW WERKJAAR 2009-2010 
 
Al 25 jaar beginnen we als parochie elk jaar met een 
opening van het nieuwe werkjaar. 
In de beginjaren was de vorm steevast een woord- en 
communiedienst, later zijn we naar andere vormen 
gaan zoeken en openden we het werkjaar in het inloop-
huis “Op de Bres” en zelfs in een café. Sinds vorig jaar 
ontmoeten we elkaar aan het begin van het nieuwe sei-
zoen in de Antoniuskerk en ook dit jaar willen we op 
deze plaats het nieuwe jaar beginnen. 
Iedereen is van harte welkom. 
 

Ter inspiratie kiezen we ook elk jaar een nieuw jaarthe-
ma. 
Vorig jaar was dat “Ga mee op tocht…”. Dit jaar luidt 
het thema: “Tochtgenoten” d.w.z. ons leven als een 
pelgrimstocht (zie artikel elders in dit parochienieuws). 
 
Een dergelijk jaarthema kan ons als parochiegemeen-
schap geweldig stimuleren en creatief maken. Het is 
vaak ook een goede weg om het parochieleven te ver-
diepen en ook daadwerkelijk tot nieuwe initiatieven te 
komen. Zo leidde de bezinning op het jaarthema 
“Barmhartigheid” in het werkjaar 1999-2000 tot de op-
richting van het inloophuis: “Op de Bres”. 
 
Dit jaar wordt voor mij persoonlijk een heel kort werk-
jaar. Ik zal het werkjaar zelfs niet meer af kunnen ma-
ken, daar ik met pensioen ga. Ik zal zondag 10 januari 
2010, op mijn 65ste verjaardag, afscheid van de paro-
chie Tongelre nemen. 
 
Door telkens voor een jaarthema te kiezen, de keus 
voor richting in verdieping, hebben we als gemeen-
schap de afgelopen vijfentwintig jaar veel gezaaid in 
Tongelre. 
Het is mijn overtuiging dat we voldoende 
”mosterdzaadjes“ gezaaid hebben, opdat het evangelie 
zijn weg mag vervolgen in Tongelre. 
 
Het is aan ons, de gemeenschap van Tongelre om te 
bidden dat God wasdom en rijpheid mag geven aan ons 
mensenwerk. 
 
Pastor Theo van den Elzen 
 

TOCHTGENOTEN (JAARTHEMA) 
 
Pelgrimstochten zijn weer helemaal ‘in’. Kijk bijvoor-
beeld maar eens hoeveel mensen meedoen aan de 
jaarlijkse bedevaart naar Handel of het erop wagen lo-
pend of fietsend naar Santiago de Compostella te gaan. 
Een dergelijke tocht haalt je weg uit de dagelijkse sleur 
en leert je vanuit een ander perspectief te kijken. Zo’n 
tocht is ook een hele onderneming. Je moet je goed 
voorbereiden: wat neem je mee op reis, welke route 
kies je uit, wat zijn je oriëntatiepunten? 
Elke dag stippelt de route zich uit, met de dagelijkse 
portie aan mogelijkheden, hindernissen en meevallers 
onderweg. En het maakt niet uit of je alleen gaat of 
met anderen vertrekt; onderweg kom je elkaar toch 
wel tegen. Onderweg is de beste plaats om mensen te 
ontmoeten, met elkaar te praten, samen te zijn en op 
ontdekking te gaan. 
 
Het leven van alledag is ook te beschouwen als een 
pelgrimstocht. Alle dingen die je in een “echte” tocht 
tegenkomt, zijn te vertalen in symbolen op onze weg 
door het leven. 
De ‘rugzak’ waarmee je op tocht gaat, bevat funda-
mentele zaken die je meeneemt: het nest waaruit je 
komt, ervaringen uit je jeugd, ontplooiingskansen, op-
leiding, ontmoetingen. 
Je komt dezelfde vragen tegen: welke weg kies ik bij 
dit kruispunt in mijn leven, welke ervaringen neem ik 
mee en welke laat ik liggen, met wie wil ik mijn leven 
delen, welke woorden en waarden wijzen mij de weg? 
Je kunt samen met anderen zoeken naar antwoorden 
op de vragen: waar haal ik “voeding” vandaan om mijn 
leven zin en perspectief te geven, waar vind ik hoop, 

Parochiecentrum Tongelre 
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl 
 

Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur 

Normale 
diensten 

Martinus Jozef en Ma-
ria 

Antonius 

Eucharistievie-
ring of woord- en 
communiedienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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dak van een schuur, rolde door de dakgoot en door de 
regenpijp weer terug op de golfbaan in de richting van 
de hierboven genoemde vijver. Op weg naar de vijver 
raakte de bal een kleine steen, stuiterde tot hij op een 
lelieblad landde en daar rustig bleef liggen. Plotseling 
sprong er een grote kikker op het lelieblad, en hapte 
de bal op. Op dat moment dook er een reiger naar be-
neden, greep de kikker, en vloog er mee vandoor. Van 
pure schrik kwaakte de kikker luid en liet de bal los, 
die precies in de hole viel.  
Waarop Mozes tegen Jezus zei: Daarom heb ik er zo'n 
hekel aan om met je vader te golfen...! 

inspiratie en liefde, hoe ga ik om met mijn mogelijkhe-
den en beperkingen? 
Zo kunnen we elkaars tochtgenoot zijn op de reis van 
ons leven: 
 

sluit je niet op 
sluit je niet af 

je mag opnieuw beginnen 
ontsluit je hart 
stel het open 

je mag blijven hopen 
op mensen die met jou 

de lange weg willen gaan 
tochtgenoten willen zijn 

 
Als parochie maken we ook een tocht in ‘zoekend gelo-
ven’, als ‘Gods volk onderweg’. 
De opdracht van Jezus is duidelijk: “Ga op tocht. Trek 
er op uit, maak werk van het goede nieuws dat je ge-
hoord hebt en zorg ervoor dat Gods koninkrijk dichter-
bij komt”. 
We kunnen samen zoeken naar woorden en beelden 
die recht doen aan het Evangelie en tegelijk verstaan-
baar zijn voor mensen zoals jij en ik. Zoeken naar ma-
nieren van kerk-zijn waarin de bevrijdende boodschap 
van Jezus zichtbaar en tastbaar wordt. 
Als tochtgenoot kunnen we aandacht hebben voor el-
kaar, de vraag stellen naar wat de ander ten diepste 
bezighoudt. We hoeven geen ‘supergelovigen’ te zijn 
om met elkaar te praten en zo de eigen ideeën en ge-
voelens beter leren te begrijpen, verwoorden, en voor-
al dieper te beleven. 
Zo met elkaar onderweg zijn, is belangrijker dan “de 
aankomst”. En onderweg gebeurt het wonder…. zelden 
spectaculair, meestal gaandeweg. 
Wie oren heeft, die hore… 
 
 
 

KERK OP HET WEB 
 
Voor de zomervakantie is de Gouden Webfish Award 
2009 uitgereikt voor de beste christelijke site in het 
Nederlandse taalgebied. De winnaar in de categorie 
'overige christelijke websites' is het Isidorusweb – por-
tal voor surfende katholieken: www.isidorusweb.nl 
De Webfish is een initiatief van de IKON, de Protes-
tantse Kerk in Nederland, het Nederlands Bijbelge-
nootschap en Stichting Leve de Kerk.  
Het is de moeite waard eens een kijkje te nemen op 
deze site!  
Onderstaand mopje heb ik daar gevonden:  
 
Mozes zwaaide zijn golfclub, en sloeg de bal een heel 
eind weg; het balletje rolde over het gras, maar in de 
richting van een vijver. Snel hief Mozes zijn club, 
strekte die uit in de richting van het water, waarop het 
water vaneen scheidde, en de bal door het droge veilig 
naar de andere kant rolde. 
Vervolgens sloeg Jezus met een machtige zwaai van 
de golfclub de bal een heel eind in dezelfde richting. 
De bal landde midden in de vijver, en stuiterde over 
het water. Rustig stapte Jezus op het water, en gaf de 
bal een tikje, zodat die weer op het gras landde.  
De derde speler stond op en leek de bal met een wille-
keurige zwaai weg te slaan. De bal vloog over het hek 
de weg naast de golfbaan op, raakte een passerende 
vrachtwagen, vloog tegen een boom, stuiterde op het 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 45 

dag datum tijd predikant 

Zondag 20 sept 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 27 sept 10.00 uur Ds. Stoker 

Zondag 4 okt 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 11 okt 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 18 okt 10.00 uur Ds. Van Pijkeren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ‘t Oude Raadhuis. 
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. 
U bent van harte welkom! 
 
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond. 
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze 
wijk, onze stad, ons land en andere zaken. 
adres: Hattingastraat 1, Eindhoven 
aanvang: 20.00 uur. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 
 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

 Elke dinsdagavond 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
 

Entree € 1,00 
 
 Elke woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 
 Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken 
 
⌚ Dinsdagmorgen 
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 wijkcen-
trum. 
 

⌚ 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 zondagmiddag 

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
 
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, dar-
ten en …. buurten.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

 
 

IN DE SCHIJNWERPER 
 

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS 
 

heeft, naast het bestuur, nog 17 werkgroepen. 
Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen taak 
binnen de activiteiten die er worden georgani-
seerd. 
Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle pu-
bliciteit, nog steeds mensen zijn in ons oude Ton-
gelre die niet weten wat er zoal in en om het wijk-
centrum, HET BUURTHUIS VOOR DEZE WIJK, aan 
activiteiten plaatsvindt. 
Dat is de reden waarom is besloten om in Rond ’t 
Hofke en op de website van ‘t Raadhuis één van 
de werkgroepen extra te belichten in de rubriek: 
IN DE SCHIJNWERPER 
 

ZWEMGROEP 
 
De zwemgroep is een van de oudste werkgroepen  
binnen ’t Oude Raadhuis. De werkgroep bestaat al 
28 jaar en dateert dus nog uit de tijd dat Buurt-
werk Eindhoven de scepter zwaaide. 
Met de verzelfstandiging in 1987 is ook de zwem-
groep zelfstandig verder gegaan als vrijwilligers-
groep. 
 
Elke woensdagmorgen wordt er (tegen een gere-
duceerde prijs!) gezwommen in het Laco Zwem-
bad De Drietip in Nuenen. Gemiddeld zwemt de 
helft van de 50 leden wekelijks mee.  
Na afloop van het zwemmen drinken de leden, 
vaak ook de niet-zwemmers, gezamenlijk hun 
kopje koffie/thee in het wijkcentrum en vergeten 
daarbij de sfeervolle buurt natuurlijk niet. 
 
Jaarlijks worden feestjes georganiseerd: St. Nico-
laas met cadeautjes, de Nieuwjaarsreceptie en 
een gezellige feestavond, veelal met een buffet. 
Drie vrijwilligers zetten zich hiervoor wekelijks in. 
 
 
 

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 
 

Is het weer BURENDAG 
 

De deuren van ‘t Oude Raadhuis zijn dan open 
van 14.00 tot 18.00 uur om u te laten zien wat 

er allemaal te doen is. 
 

Goed om aan het begin van het nieuwe seizoen te 
weten. 

 
Noteer alvast op uw prikbord  

of in uw agenda!! 
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Natuurthema-avond: dierendag in aantocht 
Het is bijna dierendag en daarom staat deze thema
-avond in het teken van, hoe kan het ook anders, 
dieren. Je eigen huisdier, waarover je mag vertel-
len, mag je, als je wilt, meenemen naar de Schop. 
Maar ook de dieren in het bos komen aan bod. Na-
tuurlijk is er speciaal voor deze avond ook een 
knuffelhoek. Dit alles vindt plaats op 25 september 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Schop van de 
boerderij. De entree bedraagt € 1,50 per kind. Het 
is voor de jeugd van 6 tot 12 jaar.  
 
Tot dan, de natuurwerkgroep. 
 

Wandelstokken op de overloop 
Al zo’n veertig jaar houdt Thijs Stoppelenburg zich 
bezig met het maken van wandelstokken. Het be-
gon na het zien van een mooie zelf gesneden stok 
van een boer tijdens een vakantie in Duitsland, 
waarna hij zelf ook stokken is gaan snijden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hij zoekt bij voorkeur naar stokken waarbij de 
wortel door de groei een vorm of ‘n mooie hoe-
veelheid hout heeft gevormd. De stokken worden 
gesneden met een scherp zakmes. In de loop der 
jaren ontaardde dit in een constante zoektocht 
naar geschikte stokken. De gemiddelde productie 
is twee stokken per jaar. Ze worden tijdens de va-
kanties worden gemaakt. Alleen al vanwege de 
voorraad stokken die wachten op afwerking moet 
Thijs meer dan 100 jaar oud worden… Naast wan-
delstokken is het snijden van ‘werkjes’ waarin, 
soms na het nodige speurwerk, meerdere afbeel-
dingen te vinden zijn, een afgeleide hobby. In het 
begin was het alleen hout en afwerking, in een la-

ter stadium heeft Thijs ook andere materialen zo-
als, hoorn, gewei, metaal, been en andere hout-
soorten verwerkt in zijn stokken. Mocht je nieuws-
gierigheid zijn gewekt kom dan vanaf 3 oktober 
een kijkje nemen op de overloop van de Wasven-
boerderij. Thijs zal er regelmatig zijn om vragen te 
beantwoorden. 
 

Opening rollatorpad 
In de week van de toegankelijkheid, die dit jaar in 
het teken staat van Kunst en Cultuur, zal het rolla-
torpad door het Kasteelbos van het Groendomein 
Wasven feestelijk worden geopend. Op woensdag-
avond 14 oktober zal, in samenwerking met de 
VVV Eindhoven en het Platform Gehandicaptenbe-
leid Eindhoven, een verrassend optreden worden 
verzorgd in het groendomein. Welk optreden en 
hoe laat houden we nog even geheim: kijk goed 
naar de raamposters die begin oktober zullen op-
duiken. Uiteraard zijn alle rolstoelen, kinderwa-
gens, rollators en brekebeenwagens van harte wel-
kom.  

 
Wereldboomdagen 

Onlangs is er een stichting opgericht die tot doel 
heeft om monumentale bomen te laten uitgroeien 
tot veteranenbomen van meer dan 1000 jaar oud 
door ze te koppelen aan een gemeenschap. En je 
raadt het al: de plataan in het Wasven is zo'n 
boom. Vandaar dat op 17, 18 en 19 oktober in het 
groendomein Wasven de wereldboomdagen wor-
den georganiseerd, een primeur voor Nederland! 
Op zaterdag worden alle boomspecialisten en -
klimmers van Nederland verwacht en op maandag 
alle groene projectontwikkelaars en gemeenteamb-

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl 

Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30,5641 AG Eindhoven 
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tenaren. Op zondag 18 oktober is de publieksdag 
voor Tongelre en wijde omgeving met een uitge-
breid programma. Er zijn demonstraties boomklim-
men en snoeien, muziek optredens in het groen en 
een spectaculair optreden van ‘Dancing with the 
Trees’. Voor de kinderen is een speciaal program-
ma met boomklimmen, een reuzeboomschommel, 
opdrachten over bomen en een optreden van ‘een 
boom van een vent met z’n takkenwijf’.Het wordt 
een hele happening met veel leuke en interessante 
activiteiten. Ook wordt er een bijzonder record ge-
broken voor het Guiness Book of Records. Het vol-
ledige programma vind je op onze website. 
 

Alléén voor Tongelrenaren!!! 
Ondanks dat de publieksdag op 18 oktober is, mo-
gen Tongelrenaren 17 oktober 2009 tussen 16.00 
en 17.00 uur aanwezig zijn bij de recordpoging 
voor het Guinessbook of records: zoveel mogelijk 
volwassenen in één boom. De schatting is dat zo’n 
80 boomklimmers uit heel Nederland en België in 
de plataan zullen klimmen en daarmee laten zien 
wat een boom kan hebben,zonder dat één tak af-
breekt 
 

Seizoenswandeling voor Gambia 
We gaan weer een flinke natuurwandeling maken 
door Tongelre met als thema herfst. Dit keer is 
het een sponsortocht onder het motto “houd de 
schooltruck op de weg”. Dorothé en Wim van Dijke 
uit de Tongelresestraat werken aan schoolprojec-
ten in Gambia. Voor kinderen die verder dan 6 km 
van school wonen hebben zij een schooltruck kun-
nen regelen die de kinderen thuis ophaalt en na 
school weer thuis brengt. 130 kinderen per dag, uit 
maar liefst 12 dorpjes. Maar voor het onderhoud is 
geld nodig. Vandaar dat op zondag 25 oktober drie 
loopafstanden georganiseerd worden, onder leiding 
van een gids. ‘t Tongers Ommetje van 3 km, voor 
de minder geoefende wandelaars en de school-
jeugd, gaat door het Wasven, de Tongerse Om van 
10 en 16 km door de mooie natuurgebieden van 
Tongelre. Stevige wandelschoenen zijn wel aan te 
raden. Aan het einde van de tocht volgt in de 
groenwerkplaats een toelichtende film en zijn 
Dorothé en Wim aanwezig met informatie. Zij kun-
nen heel enthousiast vertellen!  

De starttijden voor de afstanden zijn: 
16 km: 
 Start 9.00 uur; koffie/film 14.30 – 15.00 uur 
10 km: 
 start 10.30 uur; koffie/film 14.00 – 14.30 uur 
3 km: 
 start 12.00 uur; koffie/film 13.30 – 14.00 uur. 
 
De kosten van deelname zijn € 6,00 p.p. en tot 12 
jaar € 4,00 p.p. (inclusief koffie, thee of limonade 
en naar wens een zoet of hartig hapje). De op-
brengst gaat nagenoeg geheel naar de schooltruck. 
Hoe meer mensen er mee lopen, des te meer kin-
deren in Gambia naar school kunnen. Voor meer 
info over de projecten: www.Seig.nl  
 

 
Op woensdag 14 oktober vertoont natuurfotograaf 
en zeer ervaren natuurkenner Jan Bos een schitte-
rende dialezing met als titel:  
 

De schoonheid van de paddenstoelen. 
 
Het is herfst, dus het is  paddenstoelentijd en er 
zijn zoveel verschillende soorten en kleuren. Wilt u 
ze ook leren kennen? 
 
Dan bent van harte welkom in de Gasterij van 
Groendomein Wasven.  
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om on-
geveer 22.00 uur. De zaal is open om 19.30 uur.  
 
De entree bedraagt € 3,00 per persoon en is incl. 
koffie of thee. 
 
Het belooft weer een interessante en natuurlijk ge-
zellige avond te worden. 
 
We hopen u weer te mogen begroeten, 
de natuurwerkgroep 
 
 

Foto’s: MJB 
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NIEUWE WEBSITE VAN WELZIJN EINDHOVEN 

SPECIAAL VOOR JONGEREN! 
 

www.jongerenineindhoven.nl 
Vanaf 20 mei is de spiksplinternieuwe website van 
Welzijn Eindhoven voor jongeren online! Een site 
speciaal voor jongeren waarop alle activiteiten per 
wijk, nieuwtjes en projecten vanuit Jongerenwerk 
van Welzijn Eindhoven te vinden zijn. Naast infor-
matie over activiteiten en evenementen binnen de 
jongerencentra in de stad, is er tevens aandacht 
voor vragen, advies en ondersteuning speciaal 
voor jongeren. Neem dus snel een kijkje op 
www.jongerenineindhoven.nl!   
 
Er is onder andere informatie te vinden over ver-
schillende activiteiten die voor en door jongeren 
georganiseerd zijn op het gebied van sport, cul-
tuur, ontmoeting en vrije tijd. Elk jongerencentrum 
heeft een eigen pagina op de website en is per wijk 
te vinden. Daarnaast is er ruimte voor vragen, in-
formatie, advies en ondersteuning, onder andere 

met betrekking tot vrijwilligerswerk 
(www.vrijwilligerspunteindhoven.nl), (school)
maatschappelijk werk, dak- en thuislozen en jonge 
moeders. Kortom, een complete website voor jon-
geren in Eindhoven! 
 

 
 

VOORTGANG PLANNEN HUIZE IGNATIUS 
 
De afgelopen maanden hebben verschillende werk-
groepen zich beziggehouden met de verdere ont-
wikkeling van de plannen voor Huize Ignatius. Bij 
diverse werkgroepen zijn vertegenwoordigers uit 
de buurt betrokken. 
 
Zoals afgesproken tijdens de bijeenkomsten op 17 
maart van dit jaar willen wij omwonenden en ove-
rige belangstellenden graag informeren over de 
voortgang. Hiertoe nodigen wij u uit voor een bij-
eenkomst op  
 

dinsdag 27 oktober 2009  
in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.  

Aanvang 19.30 uur. 
 
U bent van harte welkom.  
Graag tot dan! 
 
Ad van Asseldonk 
Centrummanager GGzE centrum woonbegeleiding 
 

17 

 
In memoriam. 

 
Onlangs ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van 
Jan van Berlo. 
Jan was een bekende Tongelrenaar. Als derde kind in een gezin van 
tien kinderen werd hij geboren in Strijp op 8 april 1923. Vanaf de 
kleuterleeftijd woonde hij in Tongelre.  
Tijdens de oorlogsjaren was Jan actief in het verzet. In 1944-1945 
was hij als militair strijdend aan de Maas en Waal. Na een opleiding 
in Engeland werd hij uitgezonden als oorlogsvrijwilliger naar Indië. 
Bij zijn thuiskomst in 1948 werd hij feestelijk verwelkomd door de 
Wolvendijkbewoners. In het najaar 1948 ging hij bij de Bataafse Pe-
troleum Mij. (nu Shell) op Borneo werken. In 1952 keerde hij terug 
naar Nederland. 
In 1955 trouwde hij met Lies Kosterman en verhuisde naar Acht, zij 
kregen twee zonen. Ook daarna was hij regelmatig op de Wolven-

dijk, zijn ouders hebben daar nog tot op hoge leeftijd gewoond. 
Ook al woonde Jan niet meer in onze wijk, toch was hij altijd erg geïnteresseerd in het wel en wee 
van Tongelre. 
Dinsdag 14 juli 2009 overleed Jan op 86 jarige leeftijd. 
Wij wensen zijn vrouw Lies, zijn kinderen en familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies.  
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Urkhovenseweg 27  
tel. 040-281 12 75  
 
 
 

OPEN DAG EN VLOOIENMARKT BIJ SCOUTING 
DOORNAKKERS 

4 OKTOBER  
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR 

 
Elk jaar op de 1e zondag in oktober organiseert 
Scouting Doornakkers haar traditionele Open Dag 
aan de Urkhovenseweg 27. Dit jaar voor de eenen-
twintigste keer.  
Zondag 4 oktober is het weer zover! De Open 
Dag houden wij voor alle kinderen van 5 t/m 15 
jaar. Je kunt meedoen aan allerlei scoutingactivi-
teiten in elke leeftijdscategorie. 
 
Net zoals andere jaren hebben we weer verschil-
lende verrassingen voor iedere jeugdige deelne-
mer! En in de tijd dat uw kind(eren) meedoen aan 
allerlei activiteiten kunt u als ouder zelf rustig 
rondneuzen op onze GRANDIOZE GROTE VLOOI-
ENMARKT en/of genieten van een hapje en een 
drankje. We hopen jullie allemaal weer op zondag 
4 oktober te zien. 

Zou dit niet aanbranden? 
 
De vlooienmarkt begint om 11.00 uur. Tussen 
11.00 en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt een 
toegangsprijs van slechts  € 1. Vanaf 12.00 uur 
gaat de open dag van start en kan iedereen gratis 
naar binnen. 
 
Scouting DOORNAKKERS is al 49 jaar een scou-
tinggroep in Tongelre en één van de grootste in 
Eindhoven. Voorheen gevestigd in de wijk Doorn-
akkers, heeft de groep sinds eind 1987, nu al weer 
bijna 22 jaar, haar basis aan de Urkhovenseweg. 
Een blokhut waar wekelijks op zaterdag ca. 185 
leden en 50 leidinggevenden bij elkaar komen: een 
drukke, maar leuke bedoening!! 
 
U kunt met uw kind(eren) ook altijd op zaterdag 
langskomen in de blokhut. Tussen 10.00 en 17.00 

uur is er altijd wel iemand aanwezig om u te infor-
meren. 
Of u kunt ook kijken op onze website 
www.doornakkers.com en mailen kan ook naar: 
info@doornakkers.com.  
 

In volle actie op het water! 

Computerclub De Doorstart 
 
Wij geven computerles voor beginners. 
De lessen worden gegeven in het  
computerlokaal van de Brede School  
Tafelbergplein 8 op: 
- maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en 
- maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. 
 
De kosten voor 9 lessen zijn €50,- incl. boek en koffie of 
thee. 
Inlichtingen en opgeven bij: Marga Joosten  
tel.040-2815442. 
 
Tot ziens,  
Vrijwilligers c.c. De Doorstart 
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EINDHOVENSE HART TRIM STICHTING     
 
Deze stichting opgericht in 1980 heeft ten doel het 
bevorderen van de fysieke gezondheid van perso-
nen die een hart- of vaatprobleem hebben doorge-
maakt, personen met een longaandoening, diabe-
tes, maar ook van 50-plussers die hun conditie wil-
len behouden dan wel verbeteren. 
 
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a: 

- onder deskundige leiding wekelijks een 
sport- en spelmiddag/avond te organiseren 

- voorlichting- en reanimatiecursussen te 
verzorgen 

- contacten te leggen met organisaties en 
instellingen met gelijke doelen 

- adviezen in te winnen bij de van toepassing 
zijnde specialismen in ziekenhuizen, 
revalidatiecentra e.d. 
 

Hiertoe is de stichting aangesloten bij de overkoe-
pelende organisatie ”Hart in beweging” en heeft zij 
nauwe contacten met ”De Hart&Vaatgroep”. 
Zij staan voor gezond, veilig en verantwoord be-
wegen in groepsverband waarbij de 
begeleiding sterk toeziet dat geen overbelasting 
plaatsvindt en dat eenieder afhankelijk van zijn/
haar kunnen de rust krijgt of kan nemen die hij/zij 
nodig acht. 
Het uit te voeren programma bestaande uit rek-, 
strek-, en speloefeningen is gevarieerd en laat alle 
spieren en gewrichten, die moeten zorgdragen 
voor een gezond lichaam, optimaal functioneren. 
Juist nu het accent in de gezondheidszorg op be-
wegen ligt, biedt de E.H.T.S. voor u een optimaal 
recept. 
 
Op 10 september is het nieuwe seizoen gestart in 
het Spilcentrum ‘De Toeloop’,  
Jozef Israëlslaan 2, 5642 KA, Eindhoven 
(Tongelre). Op donderdagavonden tussen 17.30 en 
20.30 uur wordt er gewerkt in  2 groepen.  
 
Heeft u interesse of bent u benieuwd hoe e.e.a. 
verloopt, breng dan vrijblijvend eens een bezoek.  
 
Voor meer informatie: secretariaat van E.H.T.S,  
telefoon 040-2815633 of kijk op onze website 
www.ehts.nl. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
WEEKENDJE WEG VOOR MANTELZORGERS. 

 
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke 
partner, kind, familielid of andere naaste kan 
erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor 
de mantelzorger geen of te weinig tijd over 
voor hobby, ontspanning, sociale contacten of 
vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om af 
en toe eens even de zorg los te kunnen laten. 
Even afstand nemen, even nieuwe energie 
opdoen, even wat tijd voor jezelf nemen. 
 
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking 
met Mezzo een ontspanningsweekend op 30, en 31 
oktober en 1 november in Hotel Conferentiecen-
trum Boschoord in Oisterwijk.  
 
Ontspanning, ontmoeting en tips 
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen mantelzor-
gers genieten van een prachtige omgeving, heer-
lijk verzorgde maaltijden en lekker veel vrije tijd. 
Er worden ook drie groepsbijeenkomsten georgani-
seerd waarin mantelzorgers tips krijgen om de 
zorg beter vol te houden. Alles is erop gericht hen 
even uit de dagelijkse zorgsituatie te halen, zodat 
ze bij thuiskomst met hernieuwde energie de zorg-
taak weer op zich kunnen nemen. 
Ex-deelnemers spreken over “fantastisch fijne da-
gen”, “tot in de puntjes verzorgd”, “fijne gesprek-
ken met lotgenoten” en “heerlijk om zelf eens aan-
dacht te krijgen”. 
 
Informatie en aanmelding 
Het ‘Even de mantel los’- weekend is exclusief voor 
deelnemers van PuntExtra.  
Wanneer iemand per direct lid deelnemer wordt, 
kan hij/zij ook deelnemen aan het weekend. 
De deelnemersbijdrage voor 2009 bedraagt  
€ 17,00 per machtiging en € 18,50 per acceptgiro. 
Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend 
wordt een eigen bijdrage van € 65,- gevraagd. Dit 
is een all-in prijs, alleen drankjes zijn voor eigen 
rekening. Aanmelden kan t/m 10 oktober; deelna-
me geschiedt op volgorde van inschrijving. Rea-
geer snel en bel met PuntExtra,  
tel. 040 – 23 08 538.  
Meer informatie is ook te vinden op 
www.puntextra.nl  
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ATELIERROUTE 2009  
 

In het weekend van 3 en 4 oktober a.s. zijn de 
ateliers weer geopend voor publiek. U bent van 
harte welkom vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur. 
Door deze Atelierroute te houden is het wat ge-
makkelijker voor het publiek om eens vrijblijvend 
een atelier binnen te gaan en kennis te maken met 
de kunstenaar en zijn werk. Tijdens dit weekend 
zullen atelierdichters hun woordkunst ten gehore 
brengen en komen onverwacht in een van de ate-
liers om het geheel op te luisteren. 
 
In Tongelre bent u van harte welkom bij: 

 Marti de Greef, ’t Hofke 111,  
5641 AK Eindhoven 

 Frans Dekkers, ’t Hofke 111,  
5641 AK Eindhoven 

 Mia Koeneman, Gen. Bothastraat 7,  
5642 NJ Eindhoven 

 Marit Strooij, Jan Cellierstraat 14,  
5642 NS Eindhoven 

 Thea van der Hout, Krommenbeemd 8, 
5641 JX Eindhoven 

 Lennie van Vugt, Gen. Bothastraat 5A, 
5642 NJ Eindhoven 

 Renate Vulling, Kluizenaarstraat 1,  
5641 HE Eindhoven 

 
Voor meer informatie over de deelnemende kun-
stenaars in Tongelre of elders in Eindhoven kijk 
hiervoor op www.atelierroute@dse.nl of neem tele-
fonisch contact met ons op via nummer  
040- 242 37 38. 
 
Wij hopen op een geslaagd weekend met prachtig 
weer zodat er weer veel mensen een ‘kunstzinnige’ 
route plannen. 
 
Namens de organisatie:  
Lennie van Vugt en Leonie Maréchal. 
 

BRANDWONDENCOLLECTE 
 

In de week van 11 tot en met 17 oktober komen er 
weer collectanten bij u aan de deur om een bijdra-
ge te vragen voor de Brandwondenstichting. 
Deze collecte heeft in deze wijk een warme plaats 
gekregen aangezien de geweldige opbrengsten van 
afgelopen jaren. Met dit geld kan de Stichting zijn 
onderzoeken voortzetten op het gebied van het 
voorkomen en behandelen van brandwonden. Voor 
meer informatie www.brandwonden.nl Wij hopen 
ook dit jaar weer op uw steun te kunnen rekenen. 
 
Mocht u in die week een paar uurtjes willen collec-
teren dan kunt u zich aanmelden bij:  
Lineke Zandee, Apollovlinderlaan 17, 
5641 BJ Eindhoven, 
telefoon 040- 2 817 440. 
Er kunnen dan nog meer mensen bereikt worden! 

 
 
 
 
 
 
 

OUD KATHOLIEKE 
PAROCHIE EINDHOVEN  

 
De Eindhovense Oud-Katholieke parochie  
H. Maria Magdalena gedenkt bij de viering 
van de H. Mis op zondag 4 oktober 2009 het 
feit dat al 65 jaar een gemeenschap van Oud 
Katholieken in Eindhoven de H. Mis viert. 
 
Tijdens de kerstdagen van het oorlogsjaar 1944 
ging de eerwaarde Anglikaanse legeraalmoezenier 
C.H. Butler voor in de eerste Oud-Katholieke vie-
ring in Eindhoven. Omdat de Anglikaanse kerk van 
Engeland en de Oud-Katholieke kerk van Neder-
land een zogenaamde intercommunion hebben, 
(men kan bij elkaar te communie gaan!), was het 
mogelijk een Oud-Katholieke dienst te organiseren 
en te vieren. 
 
Omdat wij de Eindhovense gemeenschap, ter gele-
genheid van de 65 jarig jubileum, willen informe-
ren over de geloofstraditie en de geschiedenis van 
de Oud-Katholieke kerk in Nederland, hebben wij 
een lezingavond georganiseerd 8 oktober, die 
verzorgd wordt door Drs. Wietze van der Velde, 
pastoor van de Oud-Katholieke parochie in Den 
Haag, docent Oud-Katholieke kerkgeschiedenis aan 
het Oud-Katholiek seminarie en de theologisch fa-
culteit van de universiteit van Utrecht. 
 
De lezing begint om 19.30 uur en duurt onge-
veer tot 21.00 uur. Na een koffiepauze is er 
gelegenheid voor vragen en discussie. De 
avond eindigt om 22.00 uur.  
 
De plaats van handeling is de  
Kerk van de H. Antonius van Padua,  
Fazantlaan 17,  
5613 CB Eindhoven.  
 
 
U kunt zich opgeven bij 
pastoor P Coemans,  
Tel 06-28176930 of  
 0032-12456935 
 
of via e-mailadres  
 piet.coemans@skynet.be of 
 p.drie@onsbrabantnet.nl  
 
 

22 
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Sint Nicolaasvereniging "Sint Martinus" 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Het is weer zover! St. Nicolaas zal met zijn Pieten 
ook dit jaar weer een bezoek brengen aan onze 
wijk. 
In de 3 laatste weken van oktober zullen onze col-
lectanten bij u langs komen voor een donatie. De 
collectanten zijn in het bezit van een door de ge-
meente afgegeven vergunning, die zij op verzoek 
graag tonen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw financiële steun, de kin-
deren zijn er blij mee! 
 
H.v.Dijk, 
Voorzitter Sint Nicolaasvereniging. 

Een Tongerick is een Tongelrese limerick 
 
Un boerke uit ons Tongers land 
Ging us jutten in ut Kootwijkerzand 
Maar da war zo`n uitgestrekt gebied 
T war alleen, dreuge hei wa ge daor ziet. 
Dus volgende keer, gatie gewoon wir naor het 
strand. 
 
Nelis. 

23 

 
 
 
 

Ingrediënten:  
 2 diepvries pangafilets 

 2 diepvries zalmfilets 

 2 zakjes roerbakmix ( 600gram) 

 100 gram peultjes 

 2 pakjes champignonroomsaus 

 1 zakje krielaardappelen 

 
Bereiding: 
* Snij de vis in stukjes van ± 5 cm. 

* Maak de peultjes schoon, kook ze 2 minuten 

en laat ze even uitlekken. 

* Bereid de champignonroomsaus volgens re-

cept op de verpakking. 

* Kook de krielaardappelen. 

* Bak de vis en voeg na 3 minuten de roer-

bakmix en peultjes toe. 

* Dit alles nog even doorbakken tot de vis 

gaar is. 

* Nu het gerecht van de warmtebron halen en 

de saus er door roeren. 

* Eventueel op smaak brengen met peper en 

zout. 

 

 
 

Recept van de maand september : 
zalm-panga  

roerbakgerecht voor 4 personen  

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 
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Babysithoek 

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. 

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

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, advies en info, kunt u bij 
ons terecht. 
 

 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579 
 Mob: 06-18211671 

't Hofke 15 
5641 AH Eindhoven 
tel: 040-2811737 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURING  
VOOR OUDEREN 

 
In ons wijkcentrum ’t Oude raadhuis kunnen 70-
plussers voordelig worden gekeurd voor de ver-
lenging van hun rijbewijs. 
De kosten zijn € 30,00 in plaats van normaal 
€76,60. 
Aanmelden kan via telefoon 040-2811737 
De keuringsdata zijn 5 oktober, 2 november en 7 
december. 
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BUDOSPORTEN ELHATRI  
EEN SPORTSCHOOL WAAR JE JE THUISVOELT 
 
Omdat Budosporten Elhatri na tientallen jaren 
op de oude locatie uit haar jasje begon te 
groeien, kon een verhuizing niet uitblijven. 
Een prachtige locatie is na lang zoeken gevon-
den. Aan de Visserstraat bevindt zich het pand 
waar de sportschool, die gespecialiseerd is in 
oosterse sporten en krijgskunsten, recentelijk 
is gevestigd.  
 
Het grote voordeel van de nieuwe sportschool 
is de ruime opzet. Door de prettige sfeer voel 
je je meteen op je gemak als je binnenloopt. 
“Ik heb heel wat gebouwen bezocht op mijn 
zoektocht naar het perfecte pand, maar dit 
was het enige met een heus ‘wauw’-factor” 
zegt de trotse sportschoolhouder Appie El-
hatri. “Mensen die voor het eerst hier de 
sportschool komen bekijken, laten zich letter-
lijk als eerste een bewonderend “Wauw!” ont-
vallen.” 
 
Maar niet alleen de locatie is een pluspunt. 
Budosporten Elhatri biedt een indrukwekkend 
assortiment sporten aan: Karate, Thaiboksen, 
Kobudo, Tai chi, Yoga, Judo, Jiu-jitsu, Aikido 
maar ook Tae-bo, Pilates, Fitness, Zelfverde-
diging voor vrouwen en Jeugdfitness. Zo is er 
voor iedereen een sport. Alle sporten worden 
aangeboden onder deskundige begeleiding. 
Het ledenbestand bij Elhatri bestaat uit kinde-
ren, jongeren, dames en heren van alle leeftij-
den. De jongste sportertjes zijn 6 jaar en de 
oudste deelnemer is 72 jaar, kortom sporten 
voor de hele familie.  
 
Wat heel prettig is, is dat indien men nog 
geen idee heeft welke sport bij je past, je alle 
sporten een keer gratis en vrijblijvend kunt 
uitproberen. In deze dure tijden is het  ook 
heel positief dat je bij Budosporten Elhatri niet 
automatisch vast zit aan een langdurig con-
tract. Hoewel veel clubs een zomerstop ken-
nen, zijn de deuren van deze sportschool wel 
geopend in de maand augustus volgens een 
speciaal zomerrooster. 
 
“Ik kan je van alles vertellen, maar het beste 
is het natuurlijk om het zelf te ervaren! Ik no-
dig geïnteresseerden van harte uit een keer 
binnen te lopen voor extra informatie, een 
rondleiding of een gratis kennismakingsles”, 
aldus de sportschoolhouder. 
 
Meer informatie staat ook op www.elhatri.nl 

 

Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bevindt? 
 
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een 
kaartje of een e-mail met een nauwkeurige 
plaatsbepaling van het object, samen met uw 
naam, adres en telefoonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 

Onder de goede inzendingen wordt een prijs ver-
loot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad. 
 
Oplossing Wie Weet Waar augustus:  
 
Dit mooie monumentale pand is te vinden aan de 
Collseweg 1,’t Huys te Coll 
 
Vorige maand kwam het goede antwoord van  
Carla Tops 
Boxhornpad 10 
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SINT MARTINUS PAROCHIE 
VEERTIG JAAR LATER 

 
Begin dit jaar rinkelde mijn telefoon. Leden 
van het voormalige Jongerenkoor van de Mar-
tinusparochie vertelden me dat er een reünie 
in november zou worden gehouden en of ik 
daaraan mijn medewerking wilde geven. Na-
tuurlijk, zei ik spontaan. 
 
De wijk Oud-Tongelre, de parochie van St. Marti-
nus op ‘t Hofke is voor mij geschiedenis. Ruim 
veertig jaar geleden belde ik aan bij de pastorie 
van pastoor Vogels. Bisschop Bluijssen had mij be-
noemd als kapelaan van de St. Martinus. 
Het was een roerige tijd eind zestiger jaren. Als 
pater was ik docent van Christus Koning geweest, 
een internaat voor priesterstudenten van de Pries-
ters van het Heilig Hart in Helmond. Ik gaf gods-
dienst en handenarbeid. In die tijd sloten in Neder-
land ruim tachtig kleinseminaries hun deuren, om-
dat de keuze, die twaalfjarige jongens voor een 

celibatair priesterschap moes-ten maken steeds 
twijfelachtiger werd.  
Zoals gezegd waren het bewogen tijden. Het 
Tweede Vaticaans Concilie had een reeks verande-
ringen gebracht. Priesterkleding werd vervangen 
door gewone kleding, het altaar werd omgedraaid 
en de volkstaal werd ingevoerd. Ethische kwesties 
als geboorteregeling, abortus, euthanasie en ge-
mengde huwelijken werden bespreekbaar.  Paro-
chies kregen een Parochie-raad, zodat naast het 
Kerkbestuur meer inspraak van de gelovigen 
kwam. In Oud-Tongerle werd een nieuwe wijk ge-
bouwd rond het Karregat. Hoewel in Tongelre nog 
tien priesters in de vier parochies waren, kwam er 
een nieuw verschijnsel op: priesters gingen trou-
wen. Het Vaticaans Concilie had de suggestie ge-
wekt dat de combinatie huwelijk en priesterschap 
mogelijk zou worden. 
Mijn taak was in die tijd veelzijdig. De gewone 
diensten in de kerk, bij de zusters en in het Karre-
gat. Dopen, huwelijken en uitvaarten. Katechese 
op de lagere school. Aalmoezenier bij de scouting, 
contact met de KPJ, oecumenische diensten in de 
Catharinakerk in het centrum en in de protestantse 
Ontmoetingskerk . De jongerendiensten in de Mar-
tinus waren hoogtepunten. 
Daarnaast gaf ik één dag handenarbeidles op de 
Pabo en studeerde doctoraal Liturgie in Tilburg. 
Moeilijke, maar ook spannende tijden, die veel 
emoties meebrachten, en niet te vergeten soms 
ook scherpe tegenstellingen veroorzaakten. 
Toen ging ik op een Bijbelreis naar Israel en ont-
moette daar mijn vrouw. Een totale ommekeer. We 
trouwden en kregen twee kinderen die nu al in de 
dertig zijn. Mijn docentschap op de Pabo werd uit-
gebreid met kunstgeschiedenis, filosofie en natuur-
lijk katechese. In 1995 ben ik met pensioen ge-
gaan. 
De laatste periode ben ik bezig met allerlei be-
stuurstaken op maatschappelijk en cultureel ge-
bied. Als redacteur van een progressief religieus 
blad ijver ik nog steeds voor een verandering in 
het priesterambt. Dat het toegankelijk wordt voor 
gehuwden uiteraard en ook voor vrouwen. Mijn 
dochter is als theoloog werkzaam, dus het verhaal 
gaat door.  
 
Ik was verrast toen ik de uitnodiging voor de reü-
nie kreeg en vooral dat op mij een beroep werd 
gedaan om na zoveel jaren weer als voorganger de 
dienst te leiden. Ik ontmoet na zoveel jaren weer 
oude bekenden. Een verrassing om de, toen vijfen-
twintig jarigen, als zestigers terug te zien. De vie-
ring ziet er nu al goed uit. De liederen zijn uit het 
oude repertoire gekozen. De lezingen zijn door een 
groep uitgezocht. We verheugen ons op de aan-
staande dienst. 
 
Leo Le Large 
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Door Francis en Riet 
 

In Wok Dragon City Oriëntaals Restaurant 
bent u te gast bij Xiao Wei en He Miao. 

 
Wok, wokken, woorden en begrippen die tien jaar 
geleden niet in ons vocabulaire voorkwamen en nu 
algemeen gangbaar zijn. In iedere keuken vind je 
tegenwoordig een wok.  
“Een wok, synoniem voor wadjan, is ‘n soort 
braadpan voor het bakken, braden of stomen van 
vooral Indische en Chinese gerechten”, zo om-
schrijft de dikke van Dale deze begrippen. 
Tongelre beschikt over een gespecialiseerd Wok 
Restaurant:  
Wok Dragon City!  
 
Maar voordat we u wat meer gaan vertellen over 
dit Oriëntaals Restaurant aan de Tongelresestraat, 
laten we u eerst kennis maken met de eigenaren: 
Xiao Wei en He Miao en hun achtergrond. 
 
He Miao en Xiao Wei zijn geboren in China, in de 
plaats Wenzhou in de buurt van Shanghai. 
 
Over Wenzhou 

kaart provincie Zhejiang met de plaats Wenzhou 
 
Wenzhou is een grote havenstad in de oostelijke 
provincie Zhejiang in de Volksrepubliek China. Veel 
Chinese Nederlanders, maar ook vele Chinezen uit 
andere EU landen, komen uit deze Chinese stad en 
omringende dorpen. 

De mensen uit Wenzhou spreken het Wenzhouhua. 
De officiële spreektaal in China is het Standaard-
mandarijn. 
 
De autochtone Wenzhounezen staan in China be-
kend om hun handelsgeest. De economische ont-
wikkeling verschilt hier met die van andere Chine-
se steden, zoals Sjanghai, vanwege het ontbreken 
van subsidies van de staat en het ontbreken van 
directe buitenlandse investeringen. Ondanks dit 
feit, heeft de stad Wenzhou zich ontwikkeld tot een 
van China’s rijkste steden. Wenzhou wordt ook wel 
de geboorteplaats van China’s vrije markt econo-
mie genoemd. 
 
Via Breda naar Eindhoven 
He Miao kwam 25 jaar geleden naar Nederland. Hij 
was uitgenodigd om hier als kok te komen werken. 
He Miao komt uit een echte koksfamilie. Vele fami-
lieleden zijn hem gevolgd en zijn nu ook hier als 
kok werkzaam. Hij weet zich dus omringd door ve-
le familieleden. 
 
De eerste 10 jaar van zijn verblijf hier was He Miao 
kok in Breda. Daarna begon hij -samen met zijn 
vrouw- een Chinees Indisch Restaurant op de hoek 
Tongelresestraat/Insulindelaan. 
Xiao Wei, zijn echtgenote, is nu 20 jaar in Neder-
land. Zij is geboren in 1975 en leerde haar man 
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hier kennen. Achteraf bleek dat zij in China buren 
waren geweest. Inmiddels hebben zij twee zonen, 
Kevin en Melvin, 10 en 8 jaar.  
 
Wij vragen Xiao wat ze zich van haar eerste 
jaren in Nederland herinnert. 
“De eerste jaren van mijn verblijf hier waren niet 
eenvoudig. Vooral de taal was erg moeilijk. Ik ben 
een paar jaar naar school geweest om Nederlands 
te leren. Nu is dat alles geen enkel probleem meer. 
Ik ben volledig ingeburgerd en voel me hier na al 
die jaren helemaal thuis”, vertelt Xiao ons. “Ik ga 
nog wel eens naar China, maar niet vaak. Het is 
daar zo warm, 45 graden, ik ben die hitte helemaal 
ontwend. Mijn ouders komen wel vaak over, zij 
vinden het weer hier heerlijk, de wat lagere tem-
peraturen hier bevallen hen prima.” 
 
Spreken de kinderen Chinees? 
“Ja, de kinderen gaan iedere zaterdag naar het 
Eckart College, daar wordt dan Chinese les gege-
ven. Er komen daar veel leerlingen, ze komen vaak 
van heinde en verre om die lessen te volgen. De 
Chinese taal is voor onze kinderen niet alleen be-
langrijk voor de familie- contacten, ook voor later 
kan de beheersing van deze taal hen goed van pas 
komen. China gaat immers een steeds grotere rol 
spelen in de wereldeconomie.  
Op de scholen in China wordt naast het Chinees 
ook Engels onderwezen.” 

Je kent Nederland en je kent China, wat valt 
je op? 
“De Chinezen zijn zuinige mensen -kopen niet op 
krediet- en werken hard voor weinig geld. Ze pak-
ken alles aan, ook als het werk niet aansluit bij 
hun opleiding. Zij doen dat mindere werk’’  totdat 
zich werk aandient dat beter bij hun achtergrond 
past. De Nederlanders doen dat niet, zij zijn wat 
dat betreft verwend. 

Wat ook opvalt is, dat de Chinezen sparen, er zijn 
minder verzekeringen en geen pensioenvoorzienin-
gen. Als je er zeker van wilt zijn dat je op je oude 
dag goed verzorgd wordt, dan is sparen een 
must.” 
  
De nieuwjaarsfestiviteiten 

viering van het Chinese Nieuwjaar 
 
“Wat écht anders is zijn de Nieuwjaarsfestiviteiten.  
Het Chinese Nieuwjaar is niet gelijk aan dat van de 
rest van de wereld. De datum waarop het Chinese 
Nieuwjaar wordt gevierd wordt vastgesteld volgens 
de Chinese maankalender. Deze kalender bestaat 
uit een cyclus van 12 maanden. De kalender 
maakt gebruik van een dierenriem, wat inhoudt 
dat ieder jaar een specifiek dier heeft met een be-
paalde betekenis voor de mensen die in dat jaar 
geboren zijn. Verjaardagen worden in China niet 

chinees vuurwerk 
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gevierd, iedereen wordt met het Chinese Nieuw-
jaar een jaar ouder. Daarom is dit feest ook een 
gigantisch volksfeest met grote optochten en heel 
veel voedsel. Bij alle Chinese feesten speelt voed-
sel een belangrijke rol. En bij ieder feest vergeten 
de Chinezen het vuurwerk niet. Dat is bij uitstek 
het symbool van welvaart en geluk en bescher-
ming tegen het kwaad.” 

Jullie zijn hier samen dit restaurant begon-
nen? 
“Ja, onze zaak hier op de hoek van de Tongelre-
sestraat en Insulindelaan zijn wij 15 jaar geleden 
samen gestart. Het was aanvankelijk een Chinees 
Indisch Restaurant. Sinds zes jaar bieden wij ook 
het Wokbuffet aan. Dit is een buffet met kwaliteit 
en grote verscheidenheid. 
In de beste Oosterse traditie wordt er op spectacu-
laire wijze voor de gast gekookt/gebakken. Je kiest 
zelf de verse ingrediënten uit een zeer ruim keuze-
buffet. Grote garnalen, runderhaas, varkenshaas, 
tong, inktvis, kuikenfilet, de beste groenten en 
fruitsoorten, het is te veel om op te noemen. De 
uitgezochte gerechten worden door de kok eerst 
gekookt in bouillon, en daarna met een saus naar 
keuze afgebakken in de Wok. 
 
Het is de bedoeling dat je zelf je maaltijden sa-
menstelt en je eigen keuzes maakt. Als er vragen 
zijn of je een drankje wilt bestellen dan kun je de 
bediening bij je roepen door middel van de ronde 
drankkaart die op de tafel staat. Wil je de aan-

dacht van de bediening dan draai je de ronde kaart 
om met de rode zijde naar boven en de bediening 
komt naar je tafel. 
Naast dit alles verzorgen wij ook afhaalmenu’s. 
Heb je geen tijd of zin om zelf te koken dan is een 
voedzame maaltijd voor een redelijke prijs binnen 
circa vijf minuten klaar. Onze nieuwste specialiteit 
wok-to-go is inmiddels een groot succes geble-
ken.” 

Hoeveel gasten kunnen jullie hier ontvangen? 
“Wij hebben in totaal 110 zitplaatsen.  
Naast de tafeltjes hier aan de straat hebben we 
ook nog een zaal. Deze zaal is vooral geschikt voor 
grotere gezelschappen, bijvoorbeeld om een  
jubileum of een verjaardag te vieren.”  

Jullie hebben ook een zaak aan de St. Wi-
rostraat 2? 
“Drie jaar geleden zijn we daar een tweede zaak 
begonnen. Mijn man heeft de zorg voor deze 
‘nieuwe’ zaak. Ik ben meestal hier aan de Tongel-
resestraat te vinden.” 
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Zijn dit twee soortgelijke restaurants? 
“Nee, Wiro Wok is een wok restaurant met diverse 
Japanse, Chinese, Nederlandse en Franse gerech-
ten. De Wiro Wok arrangementen zijn inclusief fris-
dranken, diverse vruchtensappen, koffie, thee, di-
verse bieren en wijnen (exclusief sterke drank). Er 
wordt gewerkt volgens het ‘all-in’ principe en volle-
dige zelfbediening met als voordeel dat je nooit 
hoeft te wachten en nooit iets te kort komt.  
Dit restaurant is vooral berekend op grotere groe-
pen, je moet daarbij denken aan vergaderingen, 
conferenties, personeelsfeesten enz. 
 
Uiteraard zijn ook kleinere groepen en families 
welkom in Wiro wok. Ook met kinderen is het ge-
zellig om te wokken. Zijn de kinderen klaar met 
eten dan kunnen zij zich prima vermaken in onze 
speciale kinderhoek met verschillende computer-
spellen en spelletjes.” 

Jullie zijn iedere dag open is dat niet erg 
zwaar? 
“Ja, zeven dagen in de week staan we vanaf 16.00 
uur tot 22.30 uur klaar om onze gasten te ontvan-
gen. Dat wil niet zeggen dat wij nooit een vrije dag 
hebben. Wij hebben fijn personeel waarmee het 
prettig samenwerken is, het voelt als vrienden. Zij 
zetten zich voor 100 % in en voelen zich ook ver-
antwoordelijk. Wij kunnen dus best een dag weg 
en ons werk aan hen overlaten en toevertrouwen.” 
 
Tot slot 
We bedanken Xiao Wei voor de gastvrije ont-
vangst. We wensen haar en He Miao heel veel suc-
ces met hun restaurants waar je gezond en gevari-
eerd kunt eten voor een redelijke prijs. 
 
 

Op zoek naar een leuke vrijwilligersklus in 
Tongelre? 

 
Medewerker concert promotieteam Muziekcen-

trum  
  
Coördinator Jongerenactie voor Amnesty In-

ternational  
 
Taalcoach voor Vluchtelingen 
 
Barmedewerker/ster bij spiritueel centrum  
 
Voorzitter commissie publiciteit van een groot 

evenement 
 
Medewerker voor het maken van radiopro-

gramma’s  
 
Logistiek coördinator bij de Voedselbank  
 
Medewerkers bij de Kindertelefoon   
 
Medewerkers voor de duurzame weekmarkt  
 
Activiteitenbegeleider Natuur en Milieu voor 

scholieren 
 
Assistent bloemschikcursus 

 
Maak het verschil en kom bij ons langs! 
 
Tongelre  

Piuslaan 74a 
5614 HR Eindhoven 
telefoon: 040-219 37 43 
e-mail:  
bemiddelingpiuslaan@vrijwilligerspunteindhoven.nl 
 
Openingstijden: 
maandag: 13.00 - 16.00 uur 
donderdag: 13.00 – 16.00 uur  
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DE ZWEEPSLAG 
 
Bijna iedereen die het een keer heeft gevoeld, kan het zich nog herinneren: een korte, scherpe stekende 
pijn alsof er iemand tegen je kuit trapt, of, zoals de term zegt, alsof er met een zweep wordt geslagen. 
Een zweepslag (coup de fouêt) is een spierscheuring die plotseling ontstaat, meestal in een kuitspier, 
maar in principe kan iedere spier hiervoor in aanmerking komen.  
Vaak scheuren er met de spiervezels ook kleine bloedvaatjes, waardoor een bloeduitstorting ontstaat. De 
hierdoor gevormde blauwe plek zit vaak lager dan de pijnlijke plek, doordat het vrij stromende bloed met 
de zwaartekracht tussen de weefsels door naar beneden zakt. De spier scheurt binnenin, maar scheurt 
niet af. 
Oorzaak voor de scheur zit in een overbelasting door te veel kracht te zetten op de spier (bijv. met 
springen of een verre uitvalspas bij tennis), of ontstaat door een verminderde belastbaarheid door 
vermoeidheid, nog niet opgewarmde spieren aan het begin van training of wedstrijd, een koude/vochtige 
omgeving of soms ook door een wat stijvere motoriek op hogere leeftijd. 
 
Zweepslagen zijn er in soorten en maten, met weinig pijn en met heel veel pijn. In eerste instantie geldt 
voor iedere zweepslag: wees voorzichtig! Voorkom dat de schade verergert! 
Dit betekent: start zo snel mogelijk met koelen (koud water, coldpack, ijsklontjes, spinazie uit de diep-
vries, alles wat maar koud is) en koel minstens 20 minuten. 
Vooral de eerste 2 dagen is omhoog leggen van het been belangrijk voor rust en ter voorkoming van 
extra zwelling. 
Probeer weinig te belasten, geef het gescheurde spierweefsel daarmee rust en ondersteun de spier 
eventueel met een zwachtel voor wat tegendruk.  
Wat goed helpt is een kleine hakverhoging in de schoen; leg een stukje vilt of stukken van een biervilt-
je of een opgevouwen zakdoek onder de hak in de schoen. Dit zorgt er voor dat er bij een zweepslag in 
de kuitspier minder rek op de kuit komt bij het naar voren zetten van de voet. 
 
GEEN WARMTE! 
Leg bij een acute beschadiging nooit iets warms tegen de pijnlijke plek. Hierdoor ontstaat meer zwelling, 
wordt een bloeduitstorting erger en kan een ontstekingsreactie ontstaan. Gebruik ook geen warmtezalf, 
neem geen warm bad en masseer de plek ook niet. 
De eerste dagen (tot weken) zal de ontstane wond in de spier de kans moeten krijgen om nieuwe vezels 
aan te maken die het ‘gat’ moeten dichten. Is de spierwond dicht, dan gaat het lichaam daarna andere, 
trekvaste vezels aanmaken. Pas als deze fase voltooid is, is de spier weer goed belastbaar. 
 
Fysiotherapie 
De fysiotherapeut  kan een hulp zijn om te bepalen hoe groot de schade is en welke maatregelen getrof-
fen moeten worden om de spierscheur zo snel en goed mogelijk te laten genezen. Na dit consult is ver-
dere therapie lang niet altijd nodig. Een goede instructie wat wel en wat niet te doen is vaak afdoende. 
In ernstiger gevallen wordt de patiënt begeleid bij het herstel van de plek zelf en bij oefentherapie om de 
belastbaarheid op te bouwen. De fysiotherapeut kan ook aangeven wanneer er bijvoorbeeld weer mag 
worden gerekt en wanneer de spieren weer versterkt kunnen worden.  

Centrum voor 
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’ 
Ceramlaan 10 
5641 GD Eindhoven 
Tel: 040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@orange.nl 

Hennie Cox, manueel therapeut 
Bart van Houten, manueel therapeut 
Janny Gudden, manueel therapeut 
Frank Delemarre, manueel therapeut 
Monique Webb  
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ZuidZorg start binnenkort, bij voldoende aanmel-
dingen, met een Drieluik Masseren in Eindhoven. 
 
Het drieluik bestaat uit 3 bijeenkomsten en vindt 
plaats in Le Sage ten Broeklaan 9 te Eindhoven De 
2e en 3e startdata zijn: woensdag 30 september 
en 14 oktober 2009 van 20.00 – 22.00 uur. 
 
In het aanbod van ZuidZorg zitten al jaren de cur-
sussen Leren Masseren (klassieke massage), 
Voetreflexmassage en Shiatsu (drukpuntmassage). 
Stuk voor stuk toppers in het cursusprogramma. 
Ieder uniek door de specifieke aanpak en allemaal 
even interessant om te volgen. Na afloop van het 
drieluik kunt u inschrijven op uw favoriete massa-
gecursus. 
 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u te-
recht bij Cursusbureau ZuidZorg. 
Telefoonnummer: 040-2308545 of op 
www.zuidzorg.nl 
 
 
 
 
 

CURSUS ‘ANDERS LEREN DENKEN’ 
 
ZuidZorg start bij voldoende aanmeldingen op 
donderdag 1 oktober 2009 in Eindhoven een cur-
sus ‘Anders leren denken’. 
 
In totaal bestaat de cursus uit 8 bijeenkomsten. 
De cursusdagen zijn: 1, 8, 15 en 22 oktober, 5, 12 
19 en 26 november 2009. Tijdstip: 20.00-22.00 
uur. De cursus vindt plaats in het gebouw van 
ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 in Eindhoven. 
 
Beter omgaan met de ‘ups’ en ‘downs’ in ons le-
ven, heeft alles te maken met de eigen manier van 
denken. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de 
vraag hoe iedereen via zijn gedachten invloed uit 
kan oefenen op gedrag, gezondheid en welbevin-
den. 
Er wordt geleerd hoe je in de praktijk van het alle-
daagse leven kunt omgaan met spanningen en 
emoties zoals angst, woede en verdriet. 
 
Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg 
telefoonnummer: 040-2 308 545 of op 
www.zuidzorg.nl 
 

LEKKER BEWEGEN VOOR SENIOREN  
IN TONGELRE! 

 
Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze schitteren-
de zomer weer zin om in beweging te komen? Dan 
nodigt Welzijn Eindhoven u uit om een gratis 
proefles te komen nemen bij één of meer van de 
hieronder genoemde 55+FIT! groepen bij u in de 
buurt.  
 
In Tongelre: 
Gymnastiek  kosten €18,45 per kwartaal 
Dinsdag van 13.45 tot 14.30 uur in De Ronde, 

Tongelresestr.146 
Woensdag van 9.00 tot 9.45 uur en van 10.00 tot 

10.45 uur in de dependance van  
 ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128 
 
Werelddans  kosten €18,45 per kwartaal 
Donderdag van 11.00 tot 11.45 uur in de Toeloop,  

Jozef Israëlslaan 2a 
Vrijdag van 11.00 tot 11.45 uur in de dependance 

van ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128 
 
Swinggym  (Vanaf 50 jaar) kosten €20,75 per 
kwartaal 
Dinsdag van 13.45 tot 14.30 uur in de dependance 

van ’t Oude Raadhuis. ’t Hofke 128 
 
Seniorfit  kosten €27,45 per kwartaal 
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur (inclusief pauze) 

in de Toeloop, Jozef Israëlslaan 2a 
Donderdag van 9.15 tot 11.15 uur (inclusief pau-

ze) in Sporthal Haagdijk. 
 
Hatha Yoga  kosten €27,45  per kwartaal 
Woensdag van 16.00 tot 16.45 uur in de depen-

dance v.h. Oude Raadhuis,  
 ’t Hofke 128 
 
Seniorfit     kosten €26,40 per kwartaal 
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur (inclusief pauze) 

in Sporthal Karregat 
 
Gymnastiek voor allochtone vrouwen  kosten 
€18,10 per kwartaal 
Donderdag van 13.15 tot 14.00 uur in de Fontein, 

Bloemfonteinstraat 64 
 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar 
219.36.61 en vragen naar Anja Alink. 
 

 
U wilt de onderkant van uw deur schilderen. Pak 
een stukje vloerbedekking en breng er verf op aan 
en schuif het tapijtstukje over de onderkant van de 
deur heen en weer. 
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VRIJWILLIGERS MAKEN HET VERSCHIL! 
 

Vrijwilligerswerk is er voor iedereen, voor mensen 
van jong tot oud. En alle organisaties en verenigin-
gen kunnen wel wat enthousiaste en gemotiveerde 
extra handen gebruiken, voor eenvoudige tot inge-
wikkelde klussen. En voor langdurige of juist een-
malige werkzaamheden. Vrijwilligerspunt brengt de 
klussen en de vrijwillige handen bij elkaar. 
 
Digitale vacaturebank 
Een belangrijk onderdeel bij vrijwilligersbemidde-
ling is de digitale vacaturebank die u kunt vinden 
op www.vrijwilligerspunteindhoven.nl. Op deze 
website kunnen vrijwilligers, organisaties en vere-
nigingen elkaar vinden en een perfecte match vor-
men. 
Door vacatures te bekijken en te reageren, of door 
vacatures voor vrijwilligerswerk online aan te mel-
den. 
 
Bemiddelingsgesprekken 
Als vrijwilligers zich aanmelden of nog op zoek zijn 
naar wat het beste bij hen past, dan voeren wij 
bemiddelingsgesprekken met hen. Tijdens deze 
gesprekken verhelderen we de wensen en zoeken 
we een baan die het beste aansluit bij die wensen. 
Maatwerk dus. 
Ook als iemand elke maand iets anders wil doen, 
of nooit op een vaste dag beschikbaar is zoeken 
wij naar een passende klus. 
 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? 
Voor bemiddeling kunt u terecht bij de centrale 
locatie van Vrijwilligerspunt maar ook in uw wijk. 
 
Vrijwilligerspunt 
Hoogstraat 1 
5611 JP Eindhoven  
telefoon: 040- 219 3399 
e-mail: info@vrijwilligerspunteindhoven.nl 

Openingstijden: 
Maandag: 13.30 - 20.30 uur 
Dinsdag: 13.30 - 17.30 uur 
Woensdag:   9.30 -  17.30 uur 
Donderdag: 13.30 – 17.30 uur 
Vrijdag: 13.30 - 17.30 uur 

Vrijwilligerspunt Tongelre  
Piuslaan 74a 
5614 HR Eindhoven 
telefoon: 040-219 37 43 
e-mail:  
bemiddelingpiuslaan@vrijwilligerspunteindhoven.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden: 
maandag: 13.00 - 16.00 uur 
donderdag: 13.00 – 16.00 uur  
 
Maak het verschil en kom bij ons langs! 
 

KOM HELPEN, WIJ HEBBEN JE NODIG! 
 
Een aantal gezinnen staat op de wachtlijst van Ho-
me-Start en Doorstart! 
Daarom hebben wij dringend nieuwe vrijwilligers 
nodig. 
 
Home-Start en Doorstart zijn projecten waarin 
eenmaal per week steun en praktische hulp aan 
ouders en kinderen van 0 tot 6 jaar of van 6 tot 14 
jaar wordt geboden.  
 
De ondersteuning, door de vrijwilliger, kan bestaan 
uit een luisterend oor, samen bezig zijn met de 
kinderen en helpen bij praktische zaken. 
Wij bieden een voorbereidende cursus van 7 à 8 
dagdelen, die in oktober van start gaat.  
Ook tijdens het werken in de gezinnen wordt des-
kundige begeleiding geboden. 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact op-
nemen met Humanitas afd.Eindhoven 
telefoonnummer: 040-206 53 50 of  
 
Home-Start: Ria van Bakkum/Anneke Sriman   
e-mail: home-start.ehv@humanitas.nl  
 
Doorstart: Lucie Nijskens.  
e-mail: doorstart.ehv@humanitas.nl  
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) 
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl 

 

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 2009 in het bezit 
te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Ans Verheijen neemt contact met u op om de 
prijs te overhandigen. 

Oplossing van vorige maand is: 
‘Reseau Jean Bernard’ 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Luuk Hoevenaars 
Vlinderplein 10 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 FDC Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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AFGEHOLD 
AFKOPEN 
AFTAPMES 
ALAAF 
ALCOHOLICA 
BEUGBAK 
BUREAUZAAK 
CONTACT 
DANSEUSE 
DESTRUCTIE 
DRAAIMOLEN 
EXCUUS 
FILIAAL 
GENEVE 
GEORDEND 

GESTUIF 
GITAAR 
HECTOGRAAF 
INZONDERHEID 
JUMBO 
KARWEI 
KATROL 
KOPER 
LIASPEN 
MINUS 
NAFTA 
NICARAGUA 
PLUTONISCH 
RENBAAN 
ROERIG 

SLOEPTUIG 
SPATTEN 
SPORTSTUUR 
STICHTING 
STUTPLANK 
UITVLAKKEN 
VAKBEURS 
VERSLAG 
VILTPEN 
VOOREIND 
VRAAGJE 
WRAAKBAAR 
 

S L O E P T U I G E O R D E N D N 

R I E W R A K F A A L A R K N E E 

U N P E B U R E A U Z A A K E S P 

E Z P L E K E C I A N T A O P T O 

B O B M U J N T V I R I I N S R K 

K N W T G T V A C O C G M P A U F 

A D R A B L O A L C O H O L I C A 

V E A R A N R N F P N R L T L T F 

E R A K K A E V I L T P E N C I G 

V H K M G A X T U S A U N I L E E 

E E B U I B C S T I C H T I N G H 

N I A A B N U U S A T H A S A D O 

E D A N S E U S E M P A T F A N L 

G I R E O R S S G A L S R E V S D 

De overgebleven letters vormen een muziekinstrument. 


