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De behaaglijk warme zomeravonden liggen achter ons. Wat heb-
ben we ervan kunnen genieten en wat zijn we vaak tot laat in de 
avond verwend door een heerlijk temperatuurtje. Er zijn natuur-
lijk ook wel regendagen geweest, die waren een ramp voor de 
kampeerders, maar voor de natuur en voor onze tuinen waren ze 
letterlijk en figuurlijk een zegen.  
 

Nu de wintertijd is begonnen zijn er weer nieuwe mogelijkheden. 
We gaan ons focussen op de knus-
se uurtjes bij de verwarming, ka-
chel of open haard. Laat het buiten 
maar stormen en waaien. Wij zit-
ten lekker binnen en met wat 
sfeerverlichting aan en een span-
nend of romantisch boek genieten 
we van de donkere lange avonden. 
Misschien is deze herfst voor u ook 
hét moment om een cursus te 
gaan volgen of om eindelijk tijd te 
gaan besteden aan die nieuwe 
hobby waar het tot nu toe nog nooit van gekomen is. Er zijn hier 
in Tongelre mogelijkheden genoeg. Wij denken daarbij aan alle 
activiteiten die in het Oude Raadhuis, Groendomein Wasven en in 
Orka plaats vinden. Alle 40-plussers uit de regio Eindhoven die 
niet meer aan het arbeidsproces deelnemen kunnen ook terecht 
in het 55-plus centrum Paul Krügerlaan 55. Daar worden in de 
oude rooms-katholieke meisjesschool, die verscholen ligt achter 
een rij woningen, in de afdeling 55-plus educatief een grote ver-
scheidenheid aan cursussen en lezingen gegeven. In dat school-
gebouw is ook het stadshobbycentrum gevestigd. Voor welke 
hobby’s u daar terecht kunt en welke cursussen en lezingen daar 
gegeven worden is te veel om op te noemen. Als u internet even 
raadpleegt en surft naar www.stadshobbycentrum.nl of naar 
www.55pluseducatief.nl dan krijgt u ze allemaal op uw scherm en 
kunt u kijken of er iets voor u bij is. Alle themabijeenkomsten, 
workshops, cursussen, enz. vinden overdag plaats in de lokalen 
van het gebouw. 
 

Voordat we nu afsluiten, willen wij u eerst nog een heel gezellig 

Sint Nicolaasfeest toewensen. Sinterklaas heeft al 

laten weten dat hij ook dit jaar weer met veel ple-

zier op zijn paard door Tongelre trekt. En als u af-

gelopen jaar weer uw best heeft gedaan, dan heeft 

de goedheiligman ongetwijfeld ook weer een ver-

rassing voor u in petto.  

Veel leesplezier. 
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Hallo bewoners van Tongelre, 
 

Daar kreeg ik zomaar de vraag om de wisselpen over te 
nemen. Eigenlijk ben ik niet zo'n schrijver maar ik heb 
toch ja gezegd en daar gaan we dan! 
  
Ik ben geboren op het mooiste stukje van Tongelre, te-
genover de "ijzeren man" namelijk in de Balistraat. In 
die tijd een heerlijke omgeving voor de jeugd om er op 
te groeien. Veel vrijheid en het zwembad aan de over-
kant. Niet hoeven te wachten aan de kassa, maar zwem-
broek aan, de straat over en met een duik het water in, 
ook nog precies aan de jongenskant want gemengd 
zwemmen was er in die tijd niet bij. Natuurlijk hadden 
we toen al een voetbalclubje "de Balikluivers' en we 
speelden woensdagsmiddags tegen de jongens uit de 
Hofstraat achter hun straat op "Den Bult". Hadden we 
straf dat we ‘s middags terug moesten komen op school, 
dan haalde Meester Claas je persoonlijk van het veld af. 
Daar is mijn carrière voor het voetbal reeds begonnen. 
 

Op mijn 12e mocht ik bij R.K.V.V.Tongelre beginnen, 
eerdere jeugdelftallen waren er toen nog niet. Daar 
kreeg ik ook de bijnaam Balleke. Eigenlijk geen echte 
bijnaam want mijn doopnaam is Balthazar, genoemd 
naar een van de 3-Koningen. Mijn overgrootvader had 
een café in Bergeijk genaamd "In de 3 Koningen". 
Schijnbaar onder invloed van een borrel riep hij: “Als ik 3 
zonen krijg noem ik ze naar de 3 Koningen”. Nu, dat is 
dan ook zo gebeurd. De naam Balthazar komt zodoende 
in de hele familie voor. Ook de doopnamen bij onze ei-
gen zonen. 

Met de voetbalclub heb ik diverse verhuizingen van ons 
veld meegemaakt. Eerst aan de Poeijersstraat. Dat veld 
liep nogal erg af, als je bij het ene doel op de grond lag 

zag je aan de andere kant het doel niet. Daarna aan het 
eind van de Balistraat en als we moesten omkleden ge-
beurde dat bij mij thuis, waar ook de besprekingen 
plaatsvonden. In 1958 naar het nieuwe "Burgemeester 
van Engeland" sportpark. R.K.V.V.Tongelre ging een glo-
rietijd in onder leiding van Huub van Gemert. Hij begon 
zo: “Als we 8 punten uit 5 wedstrijden halen, krijgen jul-
lie een feestavondje”. Wel bij de trainer thuis. Dan had 
hij alles onder controle. Daar is de later veel geroemde 
teamgeest gevormd. 
 

De prestaties werden ook nog gestimuleerd door 
"beloningen" van de Tongelrese Middenstand. Betaald 
werden we nooit, maar ik herinner me nog wel goed dat 
we van slager Jan v.d. Broek een pond verse worst kre-
gen na elke gewonnen wedstrijd en van Kapper Tiny 
v.d.Voort (knipt zoals het hoort) een jaar lang gratis 
knippen bij het behalen van een Kampioenschap. Tiny is 
overigens jarenlang voorzitter geweest van een hechte 
supportersclub. En het kwam meermalen voor dat er met 
6 bussen naar een uitwedstrijd werd gegaan. 3000 Sup-
porters bij een thuiswedstrijd was geen uitzondering. In 
het seizoen 1958-1959 werden we dan ook voor het 
eerst kampioen onder leiding van trainer Wim van Tuyl in 
de derde klasse. We werden ingehaald in landauers via 
de Hefbrug aan de Tongelresestraat naar ons clublokaal 
"de Koppel". We konden er bijna niet door. Duizenden 
mensen omringden ons, we wisten niet wat ons over-
kwam. Een hele week gefeest... dat kon allemaal in Ton-
gelre. 
 

Kampioen betekende echter niet automatisch promove-
ren. Er moesten nog tegen 3 andere kampioenen promo-
tie wedstrijden gespeeld worden. Het ging er nogal heftig 
aan toe, mijn broer Jan liep een schedelbasis op, maar 
desondanks bereikten we toch de 2e klasse. Het seizoen 
daarop weer kampioen en ook gepromoveerd naar de 1e 
klasse. Omdat we toen op (amateur)voetbal gebied toon-
aangevend waren in Eindhoven mochten we met het hele 
elftal naar de Herdenkings- en Bevrijdingsviering in Bay-
eux. Dat was ook alweer een bijzondere belevenis. 
 

Na deze gouden tijd, met nog altijd duizenden suppor-
ters langs de lijn bij thuiswedstrijden volgde helaas de 
teloorgang. De verjonging van het team vond te laat en 
te drastisch plaats. En daardoor verdween ook de team-
geest en een beetje de binding met de supporters. Het 
doet me nog steeds heel veel, als ik ‘s maandags de 
krant opsla en dan moet lezen dat het ook heden ten 
dage maar niet wil lukken om weer eens zo'n glorietijd te 
krijgen als in die jaren. Maar hopelijk komen er in de 
toekomst toch wel weer wat jonge talenten bij de club, 
die ons Tongelrenaren zo na aan het hart lag en waarvan 
de nog overgebleven spelers van toen nog altijd contact 
met elkaar zijn blijven houden. Helaas hebben we al van 
heel wat spelers afscheid moeten nemen, daar we alle-
maal al een hoge leeftijd hebben bereikt. 
 

Met groeten van Bal Verhulst. 
 

De Wisselpen geef ik graag door aan Monica de Haan. 

5 

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. 

Staande: van l.n.r. Lamber Koolen, leider, Wim v.Tuyl trai-
ner, Tjeu. v.Bussel, Jan Verhulst, Willy v.Overbruggen,Koos 
Vonk en Herman Coops Gehurkt: Ties v.Bussel, Jan 
v.Vijfeijken, Ad Hertogh, Bal Verhulst. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  6 

Heeft u ook allemaal weer zo’n zin in de Kerst?    Kom dan alvast in de stemming op Kerstmarkt Ton-

gelre, die gehouden wordt op het buitenterrein van de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 in Tongelre 

(Eindhoven). 
 

Het wordt een kerstmarkt voor jong 

en oud waar iedereen zijn/haar 

(zelfgemaakte) kerstartikelen kan ver-

kopen of laten zien. Het belooft weer 

een zeer gevarieerde en gezellige 

markt te worden. Als u nog cadeautjes 

nodig hebt voor de Kerst, versiering 

voor in de boom of in huis, kom dan 

naar de Kerstmarkt en u zult er zeker 

slagen. 
 

Rondom Kerstmarkt Tongelre is van 

alles te beleven: live muziek, verlichte 

kramen, vuurkorven en een bonte 

verzameling dieren. Dit jaar staat de 

kerststal in en rondom de “Schop” en 

is de kerstgroep opnieuw ‘aangekleed’  

door vrijwilligers. 

 

De jeugd hoeft zich ook niet te verve-

len. In de feestelijk aangeklede kas 

van de Wasvenboerderij kan er, on-

der begeleiding van vrijwilligers, vol-

op geknutseld worden. Om 15.00 

uur wordt er in de kas een kerstver-

haal voorgelezen. Om 15.30 uur is de 

prijsuitreiking van de kleurplatenwed-

strijd. 
 

Voor een hapje en een drankje kunt 

u ook op de Kerstmarkt terecht. Ge-

niet van een lekkere, versgebakken 

oliebol, gebakken door medewerkers 

van ‘t Wasven. De oliebol smaakt 

nog lekkerder met een bekertje chocolademelk of glühwein, verzorgd door vrijwilligers van ’t Oude 

Raadhuis! 
 

Al met al, ook dit jaar is Kerstmarkt Tongelre weer de moeite van een bezoekje waard! 
 

Tot ziens op Kerstmarkt Tongelre!Tot ziens op Kerstmarkt Tongelre!Tot ziens op Kerstmarkt Tongelre!Tot ziens op Kerstmarkt Tongelre!    
 

Wilt u nog een kraam huren dan kan dat. Aanmelden kunt u zich op  

kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com of bel naar Ood Brans 040-2814228. 

Kerstmarkt TongelreKerstmarkt TongelreKerstmarkt TongelreKerstmarkt Tongelre    

12 december 201512 december 201512 december 201512 december 2015    

13.00 13.00 13.00 13.00 ––––    17.30 uur17.30 uur17.30 uur17.30 uur    



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  7 

Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre 
 
De natuurwerkgroep Wasven -Tongelre is onlangs gestart met een eigen Facebook pagina. 
Wij willen hiermee sneller de natuur in ons mooie stadsdeel met jullie kunnen delen en jullie 
vertellen over onze activiteiten. Er is zoveel moois te zien en te beleven in onze nabije na-
tuur, dat wij het belangrijk vinden om iedereen die geïnteresseerd is, dat via dit medium te laten zien 
met onder andere foto`s en korte beschrijvingen. We zullen je van natuurweetjes,  aankondigingen van 
wandelingen en speciaal op natuur gerichte activiteiten op de hoogte houden.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 Kleine parlemoervlinder                 Wandeling in het Wasvengebied 

 
De natuurwerkgroep van het Wasven bestaat momenteel al uit zo’n kleine 20 enthousiaste vrijwilligers. 
Wij zetten ons in voor de natuur in het Wasvengebied en soms ook in andere delen van het Tongelrese 
buitengebied. Elke maandagavond zijn we actief op het domein met klussen en natuurbeheer.  
We organiseren maandelijks een natuurthema avond voor kinderen van de basisschoolleeftijd en daar-
naast een aantal wandelingen per jaar voor groot en klein. Soms houden we lezingen of vertonen we 
een film. En iedere 1ste zaterdag van de maand zijn we op het Groendomein bezig met natuurwerkzaam-
heden, de natuurwerkochtend. Iedereen is dan welkom om mee te helpen. 
We gaan ons komend jaar ook richten op een cursus met betrekking op natuurbeheer. Die gaan we 
aanbieden aan vrijwilligers die zich in willen gaan zetten voor de natuur en die er graag meer over wil-
len leren. Het doel is om deze natuurkennis in Tongelre te gaan gebruiken. 
 

 

 

 

 

 Paddentrek                                                       Albino Kikkervisje ( groene kikker ) 
 
Een aantal leden van onze groep monitort jaarlijks de Tongelrese poelen op amfibieën. Dit als onderdeel 
van de poelenwerkgroep Eindhoven. Op de site van het Groendomein Wasven vind je onder het kopje 
“natuur” meer info over onze groep. Word vriend van onze facebook pagina: Natuurwerkgroep Wasven - 
Tongelre en laat je regelmatig verrassen met al dat moois wat onze lokale natuur te bieden heeft. 
 
Met groengroet,  

Kees van Grevenbroek 

Door Kees van Grevenbroek 
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Info met betrekking tot Kerkberichten 
 

Overzicht diensten: 
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur 
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met kapelaan 
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 

de maand om 19.00 uur met dominee. 
 
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Mar-
tinuskerk). 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is 
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig 
praatje. 
• Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Gee-

len aanwezig. 

• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 

Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:  
040-2811324 
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
 
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:   
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) 
 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl  
  
Verder ben ik nog altijd op zoek naar een medewerk(st)er 
voor het kerkwijkcentrum.  
 
Dank en groetjes, Jan van Zitteren. 

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t 
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerke-
lijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 ,  ziel ziel ziel ziel EN   . 

WIJ  en  ZIJ 
 
Door Wim van de Wiel 
 
De laatste jaren zien we in toenemende mate perso-
nen vanuit Afrika, Midden- en Verre Oosten toestro-
men naar het veilige rijke westen. Met gevaar voor 
eigen leven komen zij Europa binnen op zoek naar 
rust en veiligheid.  
In wrakken van bootjes, overvolle treinen of te voet 
zijn vluchtelingen op weg. We zien deze mensen jui-

chen, wanneer zij de kust van een Grieks eiland berei-
ken, en wij krijgen tranen in de ogen bij het zien van 
kinderlichaampjes op het strand. 
Honderden vrijwilligers en soldaten staan klaar op 
Lampedusa, Lesbos, Kos of in Zuid-Italië om hen op 
te vangen. Toch – en geheel niet onverwacht – zwelt 
het aantal vluchtelingen aan, mede onder invloed van 
de steeds onveiliger wordende situatie in Syrië en in 
het gehele Midden-Oosten. 

Onze reacties over de vele vluchtelingen hebben vaak 
twee gezichten: Allereerst zou je vanuit medeleven 
zorg willen verlenen: Een dak boven hun hoofd, war-
me kleding, een bed om te rusten, brood en tijd en 
ruimte om tot rust te komen. Als tweede overvalt ons 
ook een zekere angst: Waar en hoe kunnen deze men-
sen opgevangen worden. Houden wij en ook vluchte-
lingen in de toekomst uitzicht op werk en huisves-
ting? En hoe moet het straks met de zwakkeren in on-
ze samenleving. Kreten als: “Wir schaffen es!” of 
“Alle grenzen dicht!” lossen niets op, integendeel, ze 
kunnen meer onzekerheid, angst en haat zaaien. 
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DECEMBER ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK 
 

Inzameling Douwe Egberts waardepunten 
Voor elke 600 waardepunten krijgt 

Voedselbank Eindhoven e.o. 1 pak koffie 
 

Heb je punten in de keukenla liggen, bij de buurvrouw of je oma? Verzamel 
ze en stop  ze in de doos bij de supermarkt, op Basisschool de Boog,  

of bij ‘t Oude Raadhuis.  
 

U kunt de bonnen ook inleveren bij Notariskantoor Pigmans, Ras en Janssen, 
Parklaan 64, 5613 BH Eindhoven. 

 

Doe mee en steun de Voedselbank       
 

Hartelijk dank,  
Lionsclubs Eindhoven Wodancella 

Ook wil ik proberen om de huidige stroom van 
vluchtelingen in een breder perspectief te plaatsen: 
Altijd al zijn grote groepen mensen op drift geweest; 

kijk alleen maar naar de laatste vijf eeuwen. Na de 
grote ontdekkingen trekken miljoenen Europeanen 
naar Noord- en Zuid Amerika, naar Australië en 
Nieuw Zeeland. Naast het uitroeien van de oorspron-
kelijke bewoners aldaar, ondervinden we nog steeds 
de gevolgen van de slavenhandel en racisme. Ook de 
volgende vraag houdt mij bezig: In hoeverre zijn wij 
ons bewust van de grote tweedeling in arm en rijk op 
wereldniveau? In de koloniale tijd hebben we wel 
gezondheidszorg en onderwijs naar de ontwikke-
lingslanden gebracht, maar voor de levering van 
grondstoffen en voor de (plantage) productie van ons 
voedsel betalen we een habbekrats. De gewone man 
of vrouw in de Derde Wereld heeft nauwelijks be-
staansmogelijkheden. Vervolgens wil ik ook vragen 
stellen bij de manier waarop het Westen, Europa, 
Rusland, Amerika en ook China zich de laatste tien-
tallen jaren gedraagt om hun “invloedssfeer” veilig te 

stellen. Tweedeling van de wereld in arm en rijk en 
tweedeling binnen landen en economieën wakkert 
onvrede aan èn ondermijnt de gelijkwaardigheid en 
de gelijkheid van mensen en volken.  
 

Wij kiezen en ondersteunen parlementen en rege-
ringsleiders. Zij zullen gezamenlijk hun verantwoor-
delijkheid moeten nemen en vanuit een gewetensvol-
le visie maatregelen moeten nemen voor gesettelde 
bewoners en voor vluchtelingen, voor arm en rijk. 

 

Angst is een slechte raadgever!  
Door de realiteit te nemen zoals die is èn door met 
elkaar in gesprek te gaan, kunnen we de wereldpro-
blemen en de situatie dicht bij huis beter onder ogen 
zien. Vertrouwen in elkaar schept veiligheid en 
vormt een juiste basis om nu en in de toekomst zorg 
te dragen voor de asielzoekers en voor onszelf in ge-
zin, familie, straat of wijk. 

9 

Advertentie  
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www.pkn-eindhoven.nl 
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 
Twitter:  ProtestantEindhoven 
 
www.pkn-eindhoven.nl 
Facebook: Protestantse Wijkgemeente Eindhoven-Zuid 
Twitter:  ProtestantEindhoven 
 
Kerkdiensten  Eindhoven-Zuid 
zondag 22 november: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk 
zondag 29 november: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Ontmoetingskerk 
zondag 6 december: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Adventskerk 
zondag 13 december: 9.00 uur Adventsontbijt met korte viering  in de Adventskerk  
zondag 20 december: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide in de Adventskerk 
 
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Op 22 november en 6 december is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk) in het kerkge-
bouw waar dan de dienst gehouden wordt. 
  
Adventsontbijt 
Op zondagmorgen 13 december om 9.00 uur wordt aan lange tafels het Ad-
ventsontbijt gehouden. Een jarenlange traditie met veel belangstelling. Een uit-
stekende gelegenheid om met grote en kleine mensen samen Advent te vieren. 
Vanwege de voorbereidingen is het wel nodig dat u zich van tevoren opgeeft 
bij Margreet Damsma, E: margreet.damsma@freeler.nl  of tel. 040-2113595.  

 
Agnost, ietsist en kerklid 
In de kerk komen we mensen tegen die voluit en enthousiast kerklid zijn en tegelijker-
tijd zichzelf agnost of ietsist noemen. Hebt u belangstelling om hierover in gesprek te 
gaan? Dan bent u welkom op donderdag 26 november om 20.00 uur. De gesprekslei-
der ds. Elbert Grosheide schrijft: “Het is niet de bedoeling om er allerlei wetenschap-
pelijke informatie op los te laten, het gaat om een ontmoeting vanuit onze ervaringen”. 
De plaats van samenkomst wordt later bekend gemaakt, kijk op de website. Voor op-
gave en lichtingen: ds. Elbert Grosheide. E:  elbertgrosheide@pkn-eindhoven.nl of tel. 
040-8435380. 
 

Instuif – inloopmorgen  
De deuren staan open en iedereen is welkom voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje, of een kort ge-
sprek over een thema. Op 18 november  en 16 december in de Adventskerk en op 2 december in de Ontmoe-
tingskerk. Het is allemaal wat informeel en u kunt gerust in- en uitlopen.  
Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
- 10.30 uur de deuren gaan open voor koffie en thee 
- 11.15 tot 11.45 uur kort gesprek over een thema 
- gesprek, ontmoeting, een spelletje ….. 
- lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee en u krijgt een kopje soep  
- 13.00 uur einde. 
 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact op nemen met:  
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl 
NB. De Ontmoetingskerk staat aan de Meerkollaan 3 en de Adventskerk aan Camphuysenstraat 4 te Eindho-
ven. 

11 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

   
 
 
 

www.ouderaadhuis.dse.nl 
Contact voor evenementen: 

Henri.van.vroenhoven@on.nl 
tel. 06-55182858 
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Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
 
Maandagavond 
De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aanwezig 
van 18.30 tot 19.00 uur . 
 
Maandagmiddag 
Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen: 
1x per 2 weken. 
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint om 
14.00 uur. 
 
Dinsdagmorgen 
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met koffie 
en een gezellig praatje. 
 
Dinsdagavond 
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 1,00 
 
Woensdagmorgen 
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag 
Kreakids  
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 
15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar 
onder begeleiding.  
Deelnamekosten € 1,50 per keer.    
 
Woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 
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. 
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaar-
ten of een ander spel te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoekt u contact met  
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen  

9.00 en 12.00 uur of mail naar: 
 beheerders.raadhuis@on.nl! 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen 
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het 
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorg-
vragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstan-
ties etc. 
 
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsin-
stantie of energieleverancier een brief of een for-
mulier ontvangt, waarmee u door het taalgebruik 
misschien geen raad weet. Wij zijn er dan om u 
daarmee te helpen.  
 
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien 
nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw 
privacy staat hierbij centraal.  
 
Voor wie? 
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden. 
 
Waar en wanneer? 
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur 
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis 
waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we 
telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737. 
 
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u 
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.  
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BROEKAKKERSEWEG 1  5641 PC EINDHOVEN  040-2827777  06-53797337  INFO@ORKACENTRUM.NL   

Sinterklaas bij Orka zondag 29 november 
Zondag 29 november komt Sinterklaas weer naar Orka! Iedereen is welkom van-
af 11.45 uur om Sinterklaas te ontmoeten, ook zijn er leuke activiteiten voor de 
kinderen. Opgeven voor 20 november via  sinterklaasorka@hotmail.com . Entree 
bedraagt 2 euro per kind, graag voldoen voor 20 november bij Orka. Alle kin-
deren mogen een tekening komen inleveren bij Orka voor Sinterklaas!!  

Elke woensdag 12:00-14:00 uur 
 

28 oktober zijn we weer gestart met Orka Ontmoet en kunt u 
gezellig komen lunchen bij Orka. Het lunchmoment is een sa-
menwerking die tot stand is gekomen tussen verschillende maat-
schappelijke partners in de wijk Tongelre, te weten: Activitei-
tencentrum Orka, Rode Kruis, Stichting de Loods 040, GGze 
wijkteam Tongelre en is gericht op het opdoen van nieuwe con-
tacten en het onderhouden daarvan. Voor 2,00 euro kunt u ge-
nieten van een uitgebreide lunch in een warme, gezellige omge-
ving. 

ZONDAG 22 NOVEMBER ZONDAG 22 NOVEMBER ZONDAG 22 NOVEMBER ZONDAG 22 NOVEMBER     

OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG OPEN DAG     

ACTIVITEITENCENTRUM ORKAACTIVITEITENCENTRUM ORKAACTIVITEITENCENTRUM ORKAACTIVITEITENCENTRUM ORKA    
 
Zou jij graag willen weten welke activiteiten er allemaal in Orka zijn? Lijkt het je leuk om van alle activitei-
ten wat te proeven? Kom dan langs op zondag 22 november 2015 tussen 11:00 uur en 16:00 uur. Er zijn al-
lerlei workshops waarvoor inschrijving via actviteiten@orkacentrum.nl gewenst is, maar ook voor een gezel-
lig kopje koffie bent u altijd welkom. Zie voor activiteiten binnenkort de website en/of Facebook, 
www.orkacentrum.nl. 

Vrijdag 20 november                     
19:00-23:00 uur                                     
10-17 jaar entree € 1,00  

Zaterdag 12 december                            
20:30-01:00 uur  

Entree gratis 
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Vrijdagavond 27 november 
in 't Oude Raadhuis 

 

Voor jong en oud  
Gratis toegang 

 

Op vrijdagavond 27 november organiseert  
't Oude Raadhuis voor jong en oud een 

spetterende Karaoke avond waarbij niet het 
zangtalent maar de gezelligheid voorop 

staat. 
 

We gaan er samen een spetterende avond 
van maken waarop niets hoeft,  

maar alles mag. 
We starten om 20.00u en de avond  

eindigen we rond 23.30u. 
Wij zorgen natuurlijk weer voor de nodige 
hapjes. Drankjes zijn voor eigen rekening. 

 

Dit moet je een keer hebben meegemaakt, 

je zult versteld staan van de muzikaliteit van 

de aanwezigen. Je mag alleen, maar ook 

met een groep optreden. We hebben keuze 

uit meer dan 3000 liedjes, waarbij je kunt 

kiezen uit veel Nederlandstalige, maar ook 

uit Engelstalige bekende songs.                                                  

FILMAVONDFILMAVONDFILMAVOND   
 
Op zaterdagavond 19 december  
organiseren we weer een gezellige  
avond in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 20:00 uur, zaal 
open vanaf 19:30 uur. 
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen 
voor lekkere hapjes die passen bij de film.  
 
Dit keer een film die past bij de kersttijd: “The 
Way” (2010) 
 
The Way is een film van Emilio Estevez met in de 
hoofdrollen o.a. Martin Sheen, Deborah Kara Unger, 
Yorick van Wageningen, James Nesbitt en Emilio 
Estevez zelf. 
 
Daniel is de zoon van 
de Amerikaanse arts 
Tom die volledig op-
gaat in zijn werk en 
weinig contact met 
zijn zoon heeft. Dani-
el is een fervente 
wandelaar en loopt de 
pelgrimsroute naar 
Santiago de Compos-
tella. Al op de eerste 
dag komt hij om bij 
een storm. 
Tom vertrekt direct 
naar Frankrijk om de 
stoffelijke resten van zijn zoon op te halen. Gedreven 
door overweldigend verdriet en het verlangen om zijn 
zoon beter te begrijpen besluit Tom  in een opwelling 
om volstrekt onvoorbereid diens tocht af te maken. 
Tijdens de reis ontmoet Tom tal van mensen die stuk 
voor stuk op zoek zijn naar iets in hun leven. 
 
In het echte leven zijn hoofdrolspeler Martin Sheen en 
regisseur Emilio Estevez net als in de film vader en 
zoon. 
 
Kom je ook? 
 
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per per-
soon.  
Koffie en thee € 0,50. Overige consumpties € 1,50 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Fransje Rovers 
Jack Hanssen 
Mieke en Tini Peters 
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Busdagreis naar de kerstmarkt 
in Düsseldorf op dinsdag  

15 december 2015. 
  
Deze keer gaan we naar het in kerstsfeer gedompel-
de centrum van Düsseldorf. Daar aangekomen krijgt 
u de hele dag de tijd om er een fijne 
‘kerstwinkeldag’ van te maken. De kerstmarkt van 
Düsseldorf is zeker één van de leukste van Duits-
land. Oordeel zelf en neem op 15 december a.s. een 
kijkje in Düsseldorf. 
  
Het programma is als volgt: 
09:15 uur: Vertrek van opstapplaats Stationsplein. 
09:30 uur: Vertrek van opstapplaats ‘De Hoek-
steen’ (Gerretsonlaan). 
11:00 uur: Geschatte aankomsttijd in Düsseldorf. De 
dag is verder voor uzelf. 
15:30 uur: Vertrek uit Düsseldorf.  
Ca. 17:00 uur terug in Eindhoven. 
 
Evenals vorig jaar hebben wij bij de kerstreis er 
voor gekozen om geen koffie, lunch of diner in de 
reis op te nemen, maar er zal in Düsseldorf onge-
twijfeld voldoende gelegenheid zijn zelf iets te ge-
bruiken. 
 
Prijs: leden: € 20,00, niet-leden: € 25,00 
 
Aanmelden voor 8 december: 
- via een mail 
naar Hannah Geus seniora@on.nl 
U vermeldt daarin: 
• Dagtocht Düsseldorf, Uw naam en adres + tele-
foonnummer 
• Aantal personen dat meegaat én of men wel of niet 
ANBO-lid is. 
 
- via de post. 
U schrijft dan een briefje en vermeldt daarop dezelf-
de gegevens als hierboven genoemd. 
Briefje sturen naar:  
Hannah Geus, Monarchstraat 42,  
5641 GJ Eindhoven  
(telefonisch aanmelden niet mogelijk). 
 
Bedrag graag voor 8 december 2015  
overboeken op bankrek.nr.: 
NL82 INGB 0002 1514 59  
t.n.v. ANBO afd. Kempenland 

Op woensdag 14 oktober was er weer een crea-
ochtend op school. Vanuit de MR is het idee ont-
staan om hierbij onze buren, voornamelijk 55 
plussers uit te nodigen om een kijkje te komen 
nemen in het kader van de "dag van de ouderen". 
Tijdens de crea ochtend hebben we laten zien hoe 
onze prachtige school er van binnen uitziet en hoe 
creatief onze kinderen zijn. 

Doel was om jong en oud kennis met elkaar te 
laten maken en om te kijken of er nog actieve 
mensen  in onze wijk zijn die, waar nodig, willen 
helpen met de activiteiten op school. 
 

Het was een geslaagde en druk bezochte crea 
ochtend. Onze buren waren onder de indruk van 
de school en vonden het erg leuk om de kinderen 
en alle hulptroepen hard te zien werken. 

Wij hebben warme reacties ontvangen van de be-
zoekers en kijken terug op een zeer geslaagde 
ochtend. We willen zeker doorgaan met het laten 
ontmoeten van jong en oud en ons nog meer pro-
fileren als echte wijkschool. 
 

Groeten namens de MR,  
Esmee Buscop en Hanneke Hanssen. 

19 
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KERSTCONCERT    KERSTCONCERT    KERSTCONCERT                                                                                                                                                                   
 

Een kerstconcert met vertrouwde ingrediën-
ten als muziek  door het orkest van Eindho-
vens Muziekcollectief, zang, traditionele 
meezingers, een kerstverhaal en glühwein 
toe. Op woensdag 16 december vanaf 19.30 
uur zal een gratis toegankelijk kerstconcert 
plaatsvinden in de St.Martinuskerk aan  
‘t Hofke te Eindhoven. 
 

Kerstconcert  
Volgens een oude traditie geeft Eindhovens Mu-
ziekcollectief een gratis toegankelijk kerstconcert 
in de St.Martinuskerk aan ‘t Hofke te Eindhoven. 
In deze sfeervolle entourage speelt het orkest 
van Eindhovens Muziekcollectief en is er zang 
door Marnix Godschalk en 5 seconds of X-mass.  
Vertrouwde ingrediënten zijn aanwezig, zoals de 
muziek, een kerstverhaal, meezingers om in de 
stemming te komen en glühwein en warme cho-
comel toe.  
 
Eindhovens Muziekcollectief nodigt u en uw fami-
lie en vrienden van harte uit om dit concert te 
bezoeken. 
 

waar: St. Martinuskerk aan ‘t Hofke te Eindho-
ven. 
datum: woensdag 16 december 2015 
aanvang: 19.30 uur, kerk open vanaf 19.00 uur.  
entree: gratis!  
 

 
Eindhovens Muziekcollectief 
Eindhovens Muziekcollectief bestaat uit een or-
kest en een slagwerkgroep.  
Beide repeteren op maandagavond in Gemeen-
schapshuis de Ronde in het Eindhovense stads-
deel Tongelre.  
De slagwerkgroep repeteert onder leiding van 
Albert Mombarg van 18:30 uur tot 20:00 uur en 
het orkest repeteert onder leiding van Jaap van 
Wershoven van 20:15 uur tot 22:15 uur. 

Recept van de maand november:  
Hertensteak met boerenjongens 

Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen  

Ingrediënten voor 4 personen: 
• 400 gram cantharellen 
• 4 hertenfilets, van +/- 175 gram per stuk ** 
• 125 gram boter 
• 2 dl wildfond 
• 2 dl sap van de boerenjongens 
• 100 gram boerenjongens 
• 2 eetlepels crème fraîche 
• 2 eetlepels aalbessengelei of jam 
• 1 dl rode port 
• zout en peper 
 

Garnering 
• 1 schorseneer, ge-

schild in dunne 
repen 

• olie om te frituren 
 

Bereidingswijze: 
• Maak de cantharellen schoon en snijd de houtige 

uiteinden van de stelen. 
• Dep de filets droog, bestrooi ze met peper en zout 

en bak ze in 75 gram boter, ca. 3 minuten per 
kant, om en om bruin. Haal ze uit de pan en houd 
ze warm. 

• Bak de cantharellen op een hoog vuur in 50 gram 
boter. 

• Haal de paddenstoelen uit de pan. Blus het braad-
vocht af met de wildfond en roer de aanbaksels 
los. Voeg het sap van de boerenjongens toe en laat 
alles inkoken tot sausdikte.  

• Maak de saus af met de boerenjongens, crème 
fraîche, aalbessengelei en rode port. 

• Breng de saus op smaak met peper en zout. 
Frituur dunne repen schorseneer in hete olie tot ze 
goudbruin zijn. 

• Laat ze uitlekken op keukenpapier. 
Verwarm de borden en serveer de hertensteak met 
de cantharellen en saus. 

• Garneer met de gefrituurde repen schorseneer. 
Lekker met haricots verts, gegrilde groenten en 
aardappelpuree of een aardappeltaartje. 
 

Geniet van dit heerlijke gerecht. 
 

Clasine en Jack 
 

** Reerugfilets zijn malser maar wel wat duurder. 
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BABBELTRUC 
 
De laatste weken is in Tongelre helaas enkele 
malen sprake geweest van de zogenaamde 
babbeltruc. Helaas zijn het vaak ouderen die 
slachtoffer worden van babbeltrucs. Oplich-
ters en dieven proberen u van alles op de 
mouw te spelden met maar één doel: bij u 
binnenkomen en u iets afhandig maken. Het 
kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak 
is, maar het onbeleefd vindt om zo iemand 
niet te woord te staan of binnen te laten. 
Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe 
onaardig u dit ook vindt.  
 
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van 
vriendelijk ogend tot vertrouwenwekkend, van 
man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom: u 
kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u 
aanbellen en zich voorstellen als medewerkers van 
de thuiszorg of energiebedrijf, of als nieuwe buur. 
Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld 
voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn 
dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoes-
jes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken 
ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet fop-
pen, want ze willen maar één ding en dat is bij u 
binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de dader - 
soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en 
wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw 
bankpas, geld of sieraden verdwenen zijn. 
 
Wat kunt u het beste doen? 
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft 
aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u 
het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat hij of 
zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 
112. 
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met 
een kierstandhouder. Of laat een deurspion in de 
deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de deur 
staat zonder uw deur open te doen. 
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als 
iemand zegt van de gemeente, een bedrijf of in-
stelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebe-
wijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Ver-
trouwt u het niet? Bel dan 112. 
Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om 
aan buit te komen maken sommige dieven gebruik 
van geweld. Raak dan niet in paniek. Blijf altijd 
rustig en probeer met praten de man of vrouw 

naar buiten te krijgen. Kijk goed naar de man of 
vrouw en probeer te onthouden hoe hij of zij er uit 
ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam 
waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw 
verhaal. 
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak ko-
men dieven met z’n tweeën. De ene persoon 
maakt een praatje met u, terwijl de andere uw 
huis binnensluipt om uw spullen te stelen. 
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. 
Soms komt iemand via de achterdeur uw huis bin-
nen om uw spullen te stelen. 
 
Wilt u meer informatie over dit onderwerp dan 
kunt u altijd contact opnemen met ons.  
 
Wilt u meehelpen aan een veiligere buurt ?  
Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leef-
baarheid en veiligheid in de wijk dan kunt u altijd 
contact opnemen met de wijkcoördinator van de 
gemeente of de wijkagent om de mogelijkheden 
hiertoe te bespreken. U kunt ons natuurlijk ook 
benaderen als u wilt reageren op dit artikel of an-
dere zaken wilt bespreken.  
 
Spreekuur / contact wijkagent 
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maan-
dag van de maand is er spreekuur in 't Oude 
Raadhuis tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast kunt 
u ons bereiken via: 
 
John van Hoppe, wijkagent 't Hofke, Koudenho-
ven, de Karpen 
0900-8844 of via e-mail: 
john.van.hoppe@politie.nl 
Twitter:  @brigadierHofke 
 
Paul Rooijakkers, wijkagent Urkhoven 
0900-8844 of via e-mail 
paul.rooijakkers@politie.nl 
 
Natuurlijk kunt u via deze manieren ook reageren 
op dit artikel.  
 

Info van uw wijkagenten  

John van Hoppe en Paul Rooijakkers  

 
 

DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 
 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de 
opvang van dieren, met uitzondering van honden 
en katten, en bieden ze weer te koop aan. Ook 
voor tweedehands kooien, voor advies en info, 
kunt u bij ons terecht. 
 

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

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

Macula-café 
  
OOGARTS RADEMAKER IN MACULA-CAFÉ 
 
Dinsdag 24 november is er weer het maandelijkse Ma-
cula-café (voorheen MD-café) voor mensen met de 
oogaandoening MaculaDegeneratie. Deze middag komt 
drs. R.P.C. Rademaker, oogarts in het Catharinazieken-
huis Eindhoven. Hij zal spreken over MaculaDegenera-
tie, de behandeling en de laatste ontwikkelingen. U 
bent in de gelegenheid om vooraf schriftelijke vragen 
in te dienen, die de oogarts na zijn voordracht zal pro-
beren te beantwoorden. 
 
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyc-
kenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).  
Van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
De toegang is gratis.  
 
Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650. 

Tuintip van november: Operatie Steenbreek 

Door Jeroen Soontiëns 
 

Sinds enkele jaren is er een trend waarneembaar dat een 
steeds groter aantal tuinen in Nederland helemaal of bijna 
helemaal wordt betegeld. Deze trend leidt tot maatschap-
pelijke problemen in de vorm van wateroverlast en een 
verlaging van de woonkwaliteit. Zo houden stenen bijvoor-
beeld warmte vast, terwijl groen voor verkoeling zorgt. 
Daarom is vanaf dit jaar Operatie Steenbreek in het leven 
geroepen. Deze stichting heeft als doel om de verstening 
van de Nederlandse tuinen tegen te gaan. 

Veel huishoudens leiden tegenwoordig een druk bestaan. 
De spaarzame vrije tijd is gevuld met allerlei bezigheden en 
men wil de tuin daarom graag gemakkelijk en onderhouds-
arm inrichten. De gemiddelde tuinbezitter heeft weinig 
kennis van beplanting. Door gebrek aan inspiratie wordt er 
daarom vaak gekozen voor het betegelen van de tuin. Met 
een dergelijke oplossing gaat het woonplezier echter fors 
achteruit. 
 
In mijn beleving is een tuin een plek waar je groen en na-
tuur kunt ervaren in je eigen woonomgeving. Bijna ieder-
een vindt dit belangrijk, helaas meestal onbewust. Buiten 
in je tuin kun je genieten van bloemen, herfstkleuren en 
het ontluikende voorjaar, kortom: het komen en gaan van 
de seizoenen. Ook houden veel mensen van vogels en vlin-
ders in de tuin. Om die in je tuin te krijgen en houden is 
een groene inrichting ook van het grootste belang.  
 
Graag wil ik tuinbezitters die niet weten wat ze met hun 
tuin aan moeten, aanmoedigen om over deze aspecten na 
te denken. Een groene tuin hoeft qua onderhoud niet meer 
tijd te kosten dan een versteende tuin. Ik ben ervan over-
tuigd dat er voor elke tuin een groene inrichting te beden-
ken is die én goed en eenvoudig is te onderhouden én 
zorgt voor een rijke groenbeleving. Als u vragen heeft, dan 
kunt u hiervoor bij mij terecht. 
 

Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel ervaring 
met kinderen vanaf 1,5 jaar.  Mijn naam is Sarah Veltman, 
16 jaar, Stedelijk College 4 VWO. Uw kinderen voorlezen, 
met ze spelen, samen eten en naar bed brengen,  ik doe het 
allemaal graag :  ) 
Belt of wazzappt u mij op : 06-37474648 

 
Inboedelprobleem? 

 
 
 

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het 
leegruimen van woningen, schuren en garages. 

Bijvoorbeeld na overlijden of bij 
verhuizing. 

 
Voor meer informatie of een afspraak bel 

vrijblijvend naar: 
 

J. Swinkels  06-13282524 
 

Advertentie  
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Scouting Doornakkers Open Dag/Vlooienmarkt 2015 

 
Na weken van flyeren, spullen ophalen, uitsorteren en klaarzetten voor de vlooi-
enmarkt en het bedenken en uitwerken van een superleuk open dag programma 
was het op 4 oktober dan zover en opende scouting Doornakkers haar poorten 
voor de vele bezoekers. Om 11 uur ging de poort open voor de bezoekers en die 
vonden al heel snel hun weg naar de kraampjes, waar het soms wel dringen was 
om de artikelen die uitgestald lagen, voor de juiste prijs te bemachtigen. Onder-
tussen werden voor de Open Dag al programma’s opgebouwd. Op het grasveld achter de blokhut stond voor de Bevers 
(jongens en meisjes van 5-7 jaar) een grote tent waar de kinderen leuke spelletjes konden doen en waar foto’s ge-
maakt konden worden.  
 
Achter de tent was het terrein van de Verkenners (jongens van 11-15 jaar) die daar een mooi tafelvuur gebouwd had-
den waar brood op stok gebakken kon worden. Er stond natuurlijk een modeltent opgezet en een keuken gebouwd. 
Ook was er een installatie gemaakt waarmee het kratjesstapelspel gespeeld  kon worden. Naast de Verkenners stonden 
de Rowans (jongens van 15-18 jaar) die de hele dag heerlijk suikerspinnen gemaakt hebben voor iedereen. Een van de 

Rowans leek aan het eind zelf wel een suikerspin. De Gidsen (meisjes van 11-
15 jaar) stonden naast de Bevertent, bij de picknick-tafels. Zij gingen met de 
kinderen popcorn maken. Natuurlijk een tafelvuur gemaakt, maar een andere 
versie dan die van de Verkenners. Hier hebben ook heel veel kinderen zich 
goed vermaakt. De Welpen, Esta’s en Kabouters (jongens en meisjes van 7-11 
jaar) hebben op het parkeerterrein voor de blokhut en een beetje op het gras-
veld tussen de mensen door, verschillende leuke spellen gespeeld.  
Bij de vlooienmarkt werd dit jaar voor het eerst kleding verkocht, en dat is een 
groot succes gebleken. Ook de inwendige mens is niet vergeten. In de nieuwe 
keuken was het een drukte van jewelste met de vrijwilligers die voor de natjes 
en de droogjes voor de bezoekers en vrijwilligers zorgden. Ze hebben hard 
gewerkt om iedereen van de juiste bestelling te voorzien! 
 
 

Maar ook de dames bij de info-stand hebben hard gewerkt. En dat heeft weer zijn vruchten afgeworpen: 22 nieuwe 
aanmeldingen van leden en 2 aanmeldingen van mensen die interesse heb-
ben om staf te worden bij de scouting. Een mooie score! 
Om 16.00 uur was het helaas voorbij en zat deze editie van de Open Dag/
Vlooienmarkt er weer op. Alle bezoekers gingen naar huis. De kinderen van 
de jongste groepen mochten ook met hun ouders mee en de rest is aan het 
opruimen gegaan. 
 
Alle spullen die niet verkocht waren zijn weer ingepakt in dozen en door de 
vrijwilligers en oudste kinderen naar een vrachtwagen gebracht die al klaar 
stond achter op het pad. De hele vrachtwagen is gevuld met de overgebleven 
spullen, behalve de boeken, en op transport gegaan naar een goed doel. 
Daarna is met de stafleden alles opgeruimd en afgebroken.  
 
Wij willen dan ook iedereen die heeft bijgedragen aan deze dag, vrijwilliger en bezoeker, bedanken voor deze geweldi-
ge opbrengst. Wij kunnen hier met onze kinderen weer heel erg veel hele leuke, spannende en stoere dingen mee 
doen. 
 
Volgend jaar doen we het weer, doet u ook weer mee? 
Scouting Doornakkers 

Er was heel veel te koop 

Tafelvuur gebouwd door Verkenners. 

Het was een superleuke Opendag. 

26 
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BEHOUD VAN BEHOUD VAN BEHOUD VAN    

BOERENERFGOEDBOERENERFGOEDBOERENERFGOED   
 
Zoals iedereen weet, is er veel afgebroken in de 
vorige eeuw door verval of vernieuwing en uitbrei-
ding van het stedelijk gebied in Eindhoven, maar 
ook in andere plaatsen van Brabant. Nu gaat er 
een dorpsuitbreiding plaats vinden in het Brabant-
se Bavel , een plaatsje bij Breda. Een oud boeren-
erf uit eind 1800 moet plaats maken voor nieuw-
bouw. Er staan verschillende gebouwen waaronder 
een Vlaamse schuur en een veldschuur. De Stich-
ting Brabantse Boerderij , die het doel heeft het 
Groene Woud mooier te maken, waar Eindhoven, 
Tilburg en Den Bosch ook bij horen, heeft ons be-
naderd of wij interesse hebben. Deze club werkt 
aan het project Landschappen van Allure: Het ver-
plaatsen van waardevolle schuren. 
   
Wij, als Stichting Groendomein Wasven, mogen 

deelnemen aan dit project. De oude veldschuur is 

in november door professionals en vrijwilligers af-

gebroken en de balken en gebinten werden ge-

nummerd. Daarna is het als bouwpakket naar 

Tongelre getransporteerd. De afmetingen van de 

schuur zijn 12 m breed, 9 m diep en 6 m hoog. 

Het is de bedoeling dat we deze authentieke veld-

schuur  in 2016 plaatsen op de graanakker tegen 

de bosrand aan in het Wasvengebied. Het wordt 

een schuur waar karren en landbouwmachines ge-

stald gaan worden en opslag 

van materialen  zoals:  stro, 

hooi en bijvoorbeeld palen. 

Cultuurhistorisch past de 

schuur goed in onze Was-

venomgeving. Natuurlijk 

moeten er een paar aanpas-

singen gedaan worden die 

voldoen aan deze tijd, maar 

het doel de schuur van meer 

dan 120 jaar oud verplaatsen, 

is in gang gezet en krijgt hier 

in Tongelre straks dezelfde 

functie als in Bavel. Mooi 

toch, anders werd het waar-

schijnlijk kachelhout. Over de 

voortgang houden we U op de 

hoogte via dit wijkblad en op 

de site van het Wasven. 
 

Bent u geïnteresseerd om 

mee te helpen in de wederop-

bouw van de schuur neem 

dan contact met ons op via: 

natuurwerkgroep@wasven.nl. 

Voorzijde veldschuur in Bavel                                                   

Achterzijde 
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Veilig, handig en gezellig! Beeldzorg via de iPad 
Altijd iemand in de buurt 
 
Mevrouw Hovener (81) heeft vanwege een verlamde mid-
denrifspier 24 uur per dag zuurstof nodig. Ook heeft ze 
een pacemaker als gevolg van hartfalen. Ze is gauw moe 
en het komt voor dat ze ‘zomaar’ flauwvalt. Reden genoeg 
om een oogje in het zeil te houden, vindt ook dochter Es-
ther. Al sinds 2002 maakt Mevrouw Hovener gebruik van 
beeldzorg. Sinds acht maanden verloopt dit via de iPad.  

 
‘Ik ben gezegend met een groot netwerk’, vertelt mevrouw 
Hovener trots. ‘Mijn vijf kinderen dragen allemaal hun 
steentje bij, mijn kleinkinderen zorgen voor gezelligheid en 
ik heb lieve buren. Ook komt er regelmatig iemand van de 
Zonnebloem langs. Maar het is natuurlijk niet te doen om 
altijd iemand in de buurt te hebben. Beeldzorg via de iPad 
biedt me een veilig gevoel. Zeker ’s avonds en ’s nachts.’ 
 
Hoe werkt het? ‘Het is echt heel eenvoudig’, vindt me-
vrouw Hovener. ‘Ik bel de zorgcentrale van ZuidZorg via 
de Beeldbelapp op mijn iPad. Met één druk op de knop 
zien we elkaar via het schermpje. Ze vragen hoe het met 
me gaat. Of ik geef door dat ik op enig moment de afge-
sproken zorg niet nodig heb. Op twee vaste momenten in 
de week bellen ze mij, op zaterdag- en maandagavond. 
De rest van de week kan ik bellen als het nodig is, bijvoor-
beeld als ik me niet lekker voel.’ Had u snel door hoe de 
iPad werkt? Mevrouw Hovener: ‘Ik was erg snel gewend. 
Ik heb drie keer hulp gekregen van een iPad-coach van 
ZuidZorg en die kan ik nog steeds raadplegen als dat no-
dig is. Een fijn idee!’ 
 
Meer dan zorg. ZuidZorg helpt mevrouw Hovener twee 
keer per dag met uit- en aankleden en vier keer per week 
met douchen. Op de overige dagen springen haar doch-
ters bij. Esther is er op vrijdag en zaterdag voor de bood-
schappen en het poetswerk. Esther: ‘De iPad vergroot 
mam’s wereld. Dat is ons ook wat waard! Via uitzending 
gemist kijkt ze programma’s terug en ze volgt het nieuws. 
Zeker een uitkomst in de avond, want het is geen vroege 
slaper. De iPad gaat mee naar boven nadat de zorg is 
geweest. We doen Wordfeud. Goed voor de hersengym-
nastiek! Via de chat vragen we dan ook even hoe het met 
haar gaat. En ik heb haar laatst aangemeld op Facebook. 

Daar gaat ze zelf niet actief mee aan de slag, maar het is 
wel super leuk om oude bekenden terug te zien. Dan 
gaan we ’s middags samen berichtjes lezen en versturen 
naar tante Greet uit Winschoten. Die had ze al heel lang 
niet meer gezien en gesproken.’ 
 
Ook buitenshuis een veilig gevoel. Naast beeldzorg 
maakt mevrouw Hovener gebruik van personenalarme-
ring. ‘Met de zorg van ZuidZorg en deze moderne hulp-
middelen erbij voel ik me heel veilig’, vertelt ze. ‘De perso-
nenalarmering is er voor noodgevallen, de iPad voor als ik 
een vraag heb, of een niet-pluis gevoel. Ik kan zelfs bui-
tenshuis contact maken met de zorgcentrale. De iPad kan 
makkelijk mee, samen met mijn mobiele zuurstofapparaat. 
We gaan binnenkort dat nieuwe restaurantje in Veldhoven 
uitproberen!’  
Heeft u interesse in beeldzorg via de iPad, of wilt u meer 
informatie over de mogelijkheden en kosten, neem dan 
contact op met 040- 2 308 408. Of loop eens binnen bij 
een van de gratis spreekuren van de wijkverpleegkundi-
gen, zie www.zuidzorg.nl/zorg-thuis/inloopspreekuren.  
 

St. Fransdag 
 
Dit jaar zijn we tijdens de St. Fransdag, op 3 
oktober, met alle groepen naar de Efteling ge-
weest. De leiding heeft dit tot op het laatst ge-
heim gehouden. Het was een erg leuke en lan-
ge dag en door het mooie weer moesten we 
overal lang in de rij staan. We hebben het wel 
gezellig gemaakt in de rij. Terug in de blokhut hebben we 
’s avonds nog gezellig gegeten. 
 
Suzanne en Emma van de Welpen. 
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Vrijdagavond 16 oktober werd voor de zesde keer 
de Meesterbreinquiz Tongelre gehouden in ’t Oude 
Raadhuis. Elf teams hadden zich opgegeven en 
dan zit het lekker vol. Aan de bar een aantal sup-
porters die de feestvreugde verhoogden. Want een 
feest was het weer. In het begin nog zelfverzekerd 
en naarmate de rondes vorderden, steeds onrusti-
ger en twijfelender. Is het wel goed? Handen voor 
de ogen, diep nadenkend, je kon het horen rom-
melen in al die hersenen. De spanning was enorm.  
 
De presentatie was weer in handen van Myrthe en 
Rob. Zij vervullen hun job altijd met veel humor 
De jury bestond dit jaar uit Jan de Lint en zijn 
vrouw Rita. Dank voor jullie inzet. 

De teams zijn erg gemêleerd en op gedempte toon 
en met drukke gebaren wordt er overlegd. ’t Is 
ook erg gezellig met 7 teams die al eerder meede-
den en 4 nieuwe teams. Team Agatha Kwisteam 
had slechts vier deelnemers, maar er was ook een 

aanmelding van 2 jonge deelnemers die geen team 
konden samenstellen. Zij bleken een aanwinst 
voor het Agatha-team, want dit team onder leiding 
van Jeroen van de Wiel behaalde de tweede 
plaats! Ze hadden 5 punten minder dan de win-
naar. 

De eerste plaats ging naar het team Krommen-
brein. Zij waren ook al winnaar in 2013. Zij mogen 
zich dit hele jaar Meesterbrein Tongelre noemen. 
Gefeliciteerd, want de vragen waren niet gemakke-
lijk. 
 
De derde plaats wordt ingenomen door team 
DRAS8, titelhouder in 2014. Ook geen sinecure.  
 
Volgend jaar weer! 
 
Dank aan alle aanwezigen voor de geweldige 
sfeervolle avond, 
 
Franka Heesterbeek 

MEESTERBREIN TONGELRMEESTERBREIN TONGELRMEESTERBREIN TONGELRE 2015 TEAM KROMMENBREIN!E 2015 TEAM KROMMENBREIN!E 2015 TEAM KROMMENBREIN!   

Eerste plaats : team Krommenbrein 

tweede plaats: Agatha Kwisteam 

OPPASSERS OPGEPAST 
 

Graag willen we wekelijks met andere oppassende (groot-)ouders en oppassers de jonge (klein-)kinderen de kans geven 
te komen spelen bij ORKA (Broekakkersweg 1). Met elkaar spelend leren kinderen veel van en met elkaar. Opa’s en 
Oma’s en fulltime oppassers voorkomen hierdoor om, met alle goede bedoelingen, het kind té veel aandacht te geven, 
waardoor het zich zou kunnen ontwikkelen tot onaantastbare prinses of prinsje dat het moeilijk krijgt in het verdere le-
ven op school, openbare ruimte en bij andere gelegenheden of gezelschappen. 
Het huis van de kleine, moderne gezinnetjes met twee werkende ouders, wordt soms te klein voor ons. Dit kan voor het 
kind gelden, dat buiten de speelzaal in de koude maanden nauwelijks andere kinderen tegenkomt. Ook voor de oppas-
sers moeten de muren niet de hele donkere tijd van het jaar op hen af gaan komen. Door gezamenlijk een oogje in het 
zeil te houden, kan je rustiger een krantje lezen of een koffiepraatje houden met andere volwassenen. We zijn bezig wat 
‘robuust’ speelgoed voor baby’s en peuters te verzamelen en houden ons aanbevolen voor aanvullingen, om het spelen 
met ánder speelgoed, dan wat men al van huis uit kent, hiermee ook extra aantrekkelijk te maken voor de baby’s en peu-
ters. 
De stagiairs van Orka zorgen, samen met de oppassers zelf, voor een veilig pedagogisch klimaat voor de kleintjes. De 
oppassende bezoekers kunnen koffie, thee of een ander (fris-)drankje bestellen bij de bar. Op maandag van 10.00-16.00 
kunt u GRATIS bij Orka langs komen met uw oppaskindje(-s), slechts de koffie, thee en/of andere consumpties zijn 
voor eigen rekening. Opa’s en oma’s, mamma’s en de pappa’s, au pairs en andere oppassers komt allen op naar Orka 
Broekakkerseweg 1 (dichtbij de spoorwegovergang en de Lidl).  
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Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 
De maanden november en december staan bij het 
Wasven natuurlijk in het teken van de feestdagen. 
Maar ook of juist met de natuur is genoeg te doen: 
bij de natuurwerkdag of bij de workshop kerstver-
sieringen maken. Ook de koks van de Gasterij be-
reiden zich voor op het feest: lees meer over de 
kerstmenu’s op onze website. Tot ziens bij het 
Wasven! 

 
De pieten bakken ze bruin 
Op zaterdag 21 november hebben we een gezellige 
Sinterklaasmiddag “De pieten bakken ze bruin”. 
Het belooft een gezellige Pieten-smul-doe-middag 
te worden. Met danspieten, jongleerpieten, voor-
leespieten, verpakpieten en bakpieten! 
Van 13:30 tot 16:00 uur zijn er Pieten-activiteiten 
in de hele boerderij, maar ook in De Schop en in de 
kas. Ook het bakhuisje is in gebruik, misschien 
bakken we er wel pepernoten! De Pieten brengen 
een bezoek aan de Wasvenboerderij voor alle kin-
deren van 4 tot 8 jaar en hun (groot)ouders. Opge-
ven voor deze middag kan op de dag zelf, van 
13.00 – 13.30 uur in de Kas (€ 4,- per kind). 
 
Natuurthema-avond jeugd: Da’s een mooi dier 
2015 is uitgeroepen tot het Jaar van de Das. Een 
jaar dus om wat extra aandacht te hebben voor dit 
bijzondere zoogdier. Ook de Natuurthema-avond 
voor kinderen van 6 tot 11 jaar gaat 
dit keer over de das. 
Zo'n 30 jaar geleden was de das bij-
na uitgestorven in Nederland. Door 
bescherming zijn er nu gelukkig 
weer wat meer dassen. Zelfs in ons 
eigen Tongelre komen dassen voor! 

Daarom nu de schijnwerpers op de das: Da's een 
mooi dier! De Natuurthema-avond is op vrijdag 27 
november in de Schop, dat is de grote schuur 
naast de Wasvenboerderij. We starten om 19.00 
uur en eindigen om 21.00 uur. De entree is € 2,00 
per kind. Je hoeft je niet van tevoren aan te mel-
den. Let op: In december is er geen Natuurthema-
avond i.v.m. de Kerstvakantie.  
 
Natuurwerkochtend voor groot en klein 
De Natuurwerkgroep van 't Wasven organiseert op 
zaterdag 5 december weer de maandelijkse Na-
tuurwerkochtend voor groot en klein. Er zijn altijd 
volop leuke en nuttige natuurklussen te doen in het 
Wasvengebied. Het is keigezellig om samen - vol-
wassenen én kinderen - aan de slag te gaan om 
onze leefomgeving nóg mooier te maken. Lekker 
fysiek bezig zijn in de natuur en het is nog leer-
zaam óók! Kom je ook 
meehelpen? 
Je bent van harte welkom 
op de Natuurwerkochtend 
op zaterdag 5 december. 
We verzamelen bij de 
Schop. Er wordt geklust 
van 9.30 uur tot 12.30 
uur. In de pauzes is er koffie of thee en: wie zoet 
is, krijgt lekkers uit de Wasvenbakkerij! Voor meer 
informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl. 
 
Expositie: kerst pop-up boeken 
Een uit de hand gelopen hobby: zo noemt Carola 
Tak haar verzameling van pop-up boeken. In de 
jaren tachtig, de tijd dat zij haar opleiding tot 
jeugdbibliothecaresse volgde, kocht ze haar eerste 
pop-up boek. Dat was een panorama-boek over 
het circus, dat helemaal opgezet kon worden. Toen 
ze merkte dat er meer van dat soort boeken wa-
ren, kocht ze alles wat uitgegeven werd, maar dat 
werd te kostbaar. Nu heeft ze zo'n 400 boeken.  
Een pop-up boek, waaraan behalve een schrijver 
en illustrator ook een 'paper engineer' meewerkt, 
wordt in een beperkte oplage op de markt ge-
bracht. Het wordt met de hand gemaakt. Meestal 
bestaat het boek uit 6 pagina's en heeft het maxi-
maal 40 lijmpunten. Het zijn niet alleen kinderboe-
ken die worden uitgegeven, maar ook boeken voor 
volwassenen. De eerste pop-up boeken stammen 
uit 1860, maar in de Middeleeuwen werden al ma-
nuscripten gemaakt waar bijv. een stukje papier 
kon worden opengeklapt om iets inzichtelijk te ma-
ken. 
Een deel van de boeken met als thema Kerst is te 
zien op De Overloop van de Wasvenboerderij van 
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Gasterij 040 787 0707  gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
 

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Expositie schilderijen Anja 
Namink 

Tot en met 6 december, 
De Overloop 

De pieten bakken ze bruin 
21 november 13:30 uur, 
bij en in de boerderij 

Bakhuisje in bedrijf 21 november 

Natuurthema-avond: Da’s 
een mooi dier 

27 november 19:00 uur 
in De Schop 

Natuurwerkochtend 
5 december 09:30 uur, 
Schop en Wasvengebied 

Kerstmarkt Tongelre 
12 december van 13:00 
tot 17:30 uur 

Expositie kerst pop up 
boeken 

12 december 13:00 uur 
De Overloop 

Workshop Kerstversierin-
gen maken 

18 december 19:00 uur, 

De Kas 
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zaterdag 12 december 13.00 
uur t/m 6 januari 2016. Tijdens 
de kerstmarkt op 12 december 
leest Carola Tak een passend 
verhaal voor om 13.30, 14.30, 
15.30 en 16.30 uur. De tekenin-
gen op de achtergrondborden 
zijn dit jaar verzorgd door kin-
deren van De Boog. 
 

Kerstmarkt 
Samen met ’t Oude Raadhuis organiseren wij ook 
dit jaar weer een gezellige kerstmarkt. Op deze 
creatieve hobbymarkt komt u heerlijk in de kerst-
stemming. Deze middag wordt ook de kerststal 
geopend die wordt gemaakt door medewerkers en 
vrijwilligers van het Wasven. De kerstmarkt is op 
12 december van 13.00 tot 17:30 uur op het ter-
rein van de Wasvenboerderij. 
 
Workshop kerstversieringen maken 

In de kersttijd doen we 
meestal iets extra's om de 
aankleding van ons huis 
sfeervol en gezellig te maken. 
Een kerstboom met lampjes 
en versieringen, brandende 
kaarsjes en een mooi gedekte 
tafel voor het diner geven een 
warm en behaaglijk gevoel. 

Een kerststukje of een andere (natuurlijke) kerst-
versiering geven die mooi gedekte tafel een nog 
feestelijker aanzien. 
De Natuurwerkgroep van het Wasven organiseert 
op vrijdag 18 december een workshop kerstversie-
ringen maken. Onder deskundige begeleiding 
maak je tijdens deze workshop zelf een Kerststuk-
je of een ander natuurlijk kerstornament. Wij zor-
gen voor verschillende soorten groen en diverse 
andere natuurlijke materialen. Iedereen brengt 
zelf een bakje (of potje of iets dergelijks) mee om 
het kerststukje of natuurlijke ornament in of op te 
maken. Mocht je steekschuim (oase) willen gebrui-
ken, breng dat dan alstublieft ook zelf mee. Een 
scherp mesje of een snoeischaartje komt zeker 
van pas! 
De workshop vindt plaats in de kas van het Was-
ven. We beginnen om 19.00 uur en omstreeks 
22.00 uur ronden we af. De kosten voor deze cre-
atieve avond bedragen €10,00; daar is een kopje 
koffie of thee bij inbegrepen. Meer informatie en 
aanmelden kan via natuurwerkgroep@wasven.nl. 
 
Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn 
op moment van uitgave. Op de website 
www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook 
digitaal verspreid. 

 

Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

 

De Zwarte Zwaan 
 
Zingt de zwarte zwaan 
een aria 
Dan duurt die nooit 
erg lang 
Na twee biertjes van 
Bavaria 
Wordt het al snel zijn ……..Zwanen zang 
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BEROERTE 
 
Beroerte wordt ook wel CVA (cerebro vasculair accident) genoemd en is een onderdeel van NAH (Niet Aangeboren Hersen-
letsel). Bij een beroerte gaat er iets mis met de bloedcirculatie in de hersenen. Er zijn drie verschillende vormen CVA: 
Het herseninfarct komt het meeste voor. Door een dichtgeslibde ader (trombose) of een bloedstolsel, krijgt een deel van 
de hersenen te weinig bloed, hierdoor sterft het hersenweefsel af. Ongeveer 80% van de beroertegevallen is een infarct. 
Een hersenbloeding is het gevolg van een lek in een hersenbloedvat. Zo'n lek kan ontstaan door een zwakke plek in de 
bloedvatwand, waardoor bloed de hersenen instroomt. 
Een TIA staat voor Transient Ischaemic Attack; een tijdelijke doorbloedingsstoornis in de hersenen. Een TIA lijkt op een 
beroerte, maar gaat snel weer voorbij (meestal binnen een half uur). TIA's kunnen een voorbode zijn van een echte beroer-
te. 
 
Oorzaak 
Meestal is de slechte kwaliteit van de binnenwand van bloedvaten de oorzaak van een beroerte. Dit kan bijvoorbeeld komen 
door ouderdom (aderverkalking), een ongezonde levensstijl, suikerziekte, hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterolge-
halte. De kans op een beroerte kan worden verkleind door niet te roken, gezond te eten en te zorgen voor voldoende li-
chaamsbeweging. 
 
Symptomen 
Een beroerte ontstaat plotseling en kan gepaard gaan met bewusteloosheid.  
Symptomen van een CVA kunnen zijn: 
• verlammingen in het gezicht (bijvoorbeeld scheve mond) 
• warrig spreken en denken 
• verlammingen (meestal aan één zijde van het lichaam) 
• verstoring of verlies van het gezichtsvermogen 
• verdoofd gevoel in arm, been of gezicht 
• tintelingen 
• ernstige hoofdpijn 
• duizeligheid en evenwichtsstoornissen 
  
Behandeling 
De behandeling van een beroerte kan onderscheiden worden in drie fasen. De acute fase is de eerste fase na het ontstaan 
van de beroerte. Hierbij is het van belang direct een arts te waarschuwen door 112 te bellen. De revalidatie- of herstelfase 
richt zich met name op het weer oppakken van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zoals wassen, aankleden en 
eten. Daarnaast is er bijvoorbeeld logopedie om het spreken te verbeteren en fysiotherapie voor het verbeteren van condi-
tie en spierkracht. Tot ongeveer een jaar na de beroerte kunnen de beschadigingen in de hersenen nog in enige mate her-
stellen. Om zo snel mogelijk weer zelfstandig te kunnen functioneren, dient er door getroffenen en zorgverleners actief ge-
werkt te worden aan de revalidatiebehandeling. De chronische fase beslaat de hele periode na de revalidatiefase en is ge-
richt op verwerking, acceptatie en leren omgaan met blijvende beperkingen. 
 
Gevolgen 
Bij mensen met een CVA is het herstel in het eerste jaar na de gebeurtenis het grootst. Na twee jaar is er weinig verbete-
ring van de hersenen meer merkbaar, maar kan een patiënt nog wel beter leren omgaan met de overgebleven beperkingen.  
 
Fitther is een Fit!vak preventiecentrum en doet mee met het project ‘Meet me @ the Gym’. Fitther biedt mensen met NAH 
de mogelijkheid in een rustige omgeving, op een veilige wijze en onder deskundige begeleiding te sporten met een beweeg-
programma op maat.Dit beweegprogramma is ontwikkeld volgens de laatste inzichten en is gebaseerd op de Beweegricht-
lijn bij Niet Aangeboren Hersenletsel, opgesteld door Fit!vak in samenwerking met Hersenstichting Nederland, Edwin van 
der Sar Foundation en de Vereniging voor Sportgeneeskunde. 
 
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn, dan nodigen wij u van harte uit contact op te nemen. U kunt ons bereiken op num-
mer 040-2814317 op per mail info@fitther.nl. 

Judith van der Velden 

Helma van Schagen 

Jitka Beekhuizen 

Frank  Delemarre 

Monique Webb 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Fysio en Manuele Therapie 

Tongelre  /  Fitther 

Tongelresestraat 483 

5641 AW Eindhoven 

Tel: 040-2814317 

fysiotongelre@online.nl 

www.fysiotherapietongelre.nl 
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KLEURPLATENWEDSTRIJD KLEURPLATENWEDSTRIJD KLEURPLATENWEDSTRIJD VOOR JONG EN OUDVOOR JONG EN OUDVOOR JONG EN OUD   
 

Kopieer of knip de kleurplaat uit en lever hem in op ‘t Oude Raad-
huis. Je kunt hem afgeven of in de brievenbus stoppen.  
 

Inleveren: t/m donderdag 10 december. Prijsuitreiking op de 
kerstmarkt 12 december in de kas om 15.30 uur. 
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Walnoten, als ze van de boom vallen zijn ze 
goed! 
 
De walnoot, Juglans regia is toch wel een bijzonde-
re boom, waar wij mensen wel wat mee hebben. 
Vooral door de vruchten en de geur die de bomen 
verspreiden is deze boom al eeuwen gewild. Een 
walnoot wordt uiteindelijk een grote boom met een 
hoogte van ongeveer 25 meter met een toch wel 
vrij open kruin. Oorspronkelijk komt de walnoot uit 
Centraal Azië en het gebied strekt zich uit van Chi-
na tot Oost Turkije. De bladeren zijn oneven sa-
mengesteld, dat betekent dat één blad uit 5 en 9 
blaadjes bestaat. 

In het voorjaar heeft de walnoot mannelijke kat-
jes, bijna zwart van kleur. De vrouwelijke bloe-
men, onopvallend, zijn de beginsels van wat dan 
uiteindelijk de noten worden. Deze noten zitten in 
een groene gladde bolster. Je moet de noten laten 
rijpen aan de boom, tot ze eraf vallen. Dan zijn ze 
goed; meestal eind 
september, begin ok-
tober. Als je ze eerder 
plukt en moet pellen, 
krijg je hele vieze 
bruine vingers die je 
dan niet gauw schoon 
krijgt. De kleur van je 
vingers is net als het 
nicotinebruin, van een 
stevige kettingroker. 
Walnoten zijn erg ge-
zond. Er zitten oliën 
in en zijn goed voor 
lijf en geest (brain-
food).  
Als de noten rijp zijn 
zie je vanzelf mensen 
onder de boom zoe-
ken. Niet alleen men-
sen, maar ook eek-
hoorntjes, kraaiachti-
gen en spechten wil-
len graag een nootje 
meepikken. 

Het hout van deze bomen wordt nog wel verwerkt 
voor klassieke meubels, al gebeurde dat vroeger 
nog veel meer. Maar het werd ook voor vliegtuig-
propellers en voor dashboards in luxe auto`s ge-
bruikt. 
 
Een muggenloze nachtrust 
Heel veel notenbomen werden op boerenerven ge-
plant, dicht bij het woonhuis, omdat de aromati-
sche geur insecten zoals muggen en vliegen zou 
doen afschrikken. Men legde ook wel eens ge-
kneusde bladeren van een walnoot op het nacht-
kastje van de slaapkamer om van een muggenloze 
nachtrust te genieten. 
 
Een boom voor een grote tuin 
Uiteindelijk moet je voor een walnotenboom toch 
behoorlijk wat ruimte hebben om deze uit te laten 
groeien tot een prachtige boom. Als straatboom 
ken ik deze boom niet in Tongelre, maar bij boer-
derijen en in grotere tuinen zijn ze wel te vinden. 
 
Op het terras van de Wasvenboerderij is in 2008 
een notenboom geplant. Het is een bijzondere, 
want de boom is gezaaid op 1 januari 2000. Het is 
dus een millenniumboom. Er is zelfs toentertijd, 
voordat de boom geplant werd, 80 m3 grond ver-
beteraar aangebracht om de boom een goeie 
standplaats te bieden voor de toekomst. Uiteinde-
lijk zal deze notenboom zo groot worden, dat je er 
onder kunt zitten. Een gratis zonnescherm en dan 
zonder muggen. Mooi toch! 

35 

Door Kees van Grevenbroek 

foto: Rien Valk 
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OPENING VAN ’T VERBOUWDE OPENING VAN ’T VERBOUWDE OPENING VAN ’T VERBOUWDE 

KARREGATKARREGATKARREGAT   
 
Inmiddels is ‘t Karregat alweer een maand in gebruik en kijken we terug op een welge-
slaagde opening! Het Karregat- spilcentrum  is weer een mooi middelpunt van de wijk. 

 
Een terugblik! 
Op zondag 30 augustus was er een opendeurdag voor alle ouders en 
kinderen. Op deze zondag kwamen ruim 800 ouders en kinderen de 
nieuwe school bekijken. Ook veel buurtbewoners en oud leerlingen 
wisten de weg te vinden! 
 
Op de eerste schooldag, 31 augustus, knipten we de linten door en 
werden de kinderen door de nieuwe ingangen  naar de nieuwe klas-
lokalen gebracht. Deze waren voorzien van de nieuwe dierenlogo’s.  
Ook kwamen eindelijk de 3 OMNIO klassen voor hoogbegaafde leer-
lingen bij ons!  
En natuurlijk vergeten we de allerkleinsten van Korein niet! Ook deze 
hebben binnen ons gebouw een supermooi plekje gevonden met een mooie tuin aan de kant van de Bussele. 
 
Op donderdag 24 september was de officiële opening voor de genodigden. Op de 
receptie waren ruim 150 gasten uit Eindhoven en omgeving. De opening werd ver-
richt door Wethouder Jannie Visscher en Maria Stortelder (langst werkend teamlid 
op ’t Karregat). 
 
Op vrijdag 25 september was het SPILfeest. Ruim 420 kinderen genoten de hele 
dag van allerlei spelletjes en activiteiten: de sfeer was de hele dag geweldig. Na 
de middagpauze mochten de ouders en buurtbewoners meefeesten…..en geno-
ten de kinderen van frietjes en een ijsje! 
 
Op zaterdag 26 september waren er allerlei activiteiten in het kader van burendag. Het spilcentrum had haar deuren open gezet 
voor alle belangstellenden. De opkomst was enorm.  
 
Kortom…..het was een zeer geslaagde opening van een mooi nieuw verbouwd Karregat!  
 
We hopen nog heel veel kinderen op ’t Kar-
regat een onvergetelijke tijd te mogen be-
zorgen! 
 
Wilt u op de hoogte blijven van wat er op  
’t Karregat gebeurt, neem dan gerust een 
kijkje op http://www.bs-karregat.nl 
Onder het kopje Karreflits leest u steeds 
het laatste nieuws, bijvoorbeeld over de 
Kinderboekenweek, de schaaktoernooien 
en meer activiteiten. 
Ook foto’s van de feestelijke gebeurtenis-
sen zijn op deze site te zien. 
 
Team Korein en Karregat. 
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Oplossing van vorige maand is:  
 Daar zat de kat in de gordijnen 
 Het eerste gewin is kattengespin 
  

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Frans Smits 
 Tongelresestraat 234C 
  

De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

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

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@gmail.com) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 december 
2015 in het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 
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O N G E L U K S G E T A L E Z O 

V A P E E E A L J E S N D W T N 

E P S L E G T T E F V N E I I T 

R E E R E H R T A E I E O E E D 

G D M V E U O L E E F IJ L E N U 

E D S O U T T J D R T P G T T I 

B A R R E L S F E R K N A L J K 

L I E E I U O K A R I U E S E E 

E I I N E O O P E N S E N G T N 

V B N N H R W K E E P A S D A A 

E E E G K U E F S C R I P T I E 

N L V R D O E N S F O B O P D G 

E U O A O O R M E R K O L B I S 

C N H V M E S V N G K O I E S G 

S C H I L I P O E D E R T O P S 

S H L N E T I S R N L D I R U S 

E K O F F I E T R O M M E L T O 

D A A N L E G P L A A T S G E V 

F A O M S M E E R L A P P E R IJ 

E S K I M O L A N D N D I O E F 

I E J T S E E B R E D N O D N J 

L P S U C I N A H C E M N IJ F E 

De overgebleven letters vormen een WOORD 

AANLEGPLAATS 
ADIEU 
AGENTE 
ASFALTLINNEN 
BARREL 
BEROEPSRAAD 
BLOKREM 
BOORD 
CHILIPOEDER 
DISPUTEREN 
DONDERBEESTJE 
DRIEST 
EDELE 
EIGEN 
ESKIMOLAND 
FIJNMECHANICUS 
FRANS 
GEDEGENEREERD 
GESEL 
GEVELTJE 
GRAVIN 
HOOFDEINDE 
HOVENIERSMES 
INKORVEN 
KAMMEN 
KERKPLEIN 
KLEEFPASTA 
KLIMOEFENING 
KOFFIETROMMEL 
LASVEGAS 
LETTERKUNDIG 
LIEFDESSCENE 
LUNCHKAAS 
NEUSJE 
ONGELUKSGETAL 
ONTDUIKEN 
OVERGEBLEVENE 
POLITIESPION 
RENESSE 
ROKER 
SAPPIG 
SCHADUWPARTIJ 
SCRIPTIE 
SMEERLAPPERIJ 
SNOET 
SPELBREEKSTER 
SPOTREDE 
SPROKKELMAAND 
STORT 
THEORIE 
TIENTJE 
VIERUURTJE 
VIJFJE 
VROOM 
WEERSPIEGELEN 
ZWEEFREK 


