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Beste lezers,
Voor u ligt nummer 11 van de 45e jaargang van Rond ’t Hofke; het
novembernummer.
November is afgeleid van het Latijnse noven wat negen betekent.
Nu hoor ik u al zeggen “Negen???”. Ja negen, want november was
vroeger, in de tijd van de Romeinen de negende maand, omdat
het jaar in de Romeinse tijd in maart begon.
Zoals alle maanden heeft ook november een aantal bijnamen.
Slachtmaand is bij de meesten, zeker bij ouderen, wel bekend. Nevelmaand (door de vele mist/nevel) wind- of dolmaand
(afgeleid van het slechte weer), bloedmaand (afgeleid van het
slachten), eikelmaand, smeermaand (afgeleid van drinken= smeren i.v.m. de vele kerkelijke feesten in november), loefmaand
(loef=dol), offermaand, jachtmaand. Allerheiligen- of zieltjesmaand zijn minder bekend.
Vroeger werden deze namen vaker gebruikt en ik vraag me af of
de jeugd deze bijnamen nog wel kent. Vroeger was de taal veel
kleurrijker omdat het gebruik van bijnamen, gezegdes en uitdrukkingen veel algemener was. En dat was nog per streek, dorp en
zelfs per stadsdeel verschillend. De boeken van Tonny van den
Boomen staan vol met voorbeelden hiervan.
Laatst hoorde ik het volgende gezegde.
Iemand die bij mij aan het werk was, zei dat z’n
vrouw naar de stad was. Ik zei: “Alles wat jij hier
verdient maakt zij weer op. “Da’s niet zo erg”, zei
hij. “ze gi ok ter veld”.
Waarmee hij wilde zeggen dat ze ook meewerkte.
Ik had die uitdrukking nog nooit gehoord en ik
vraag me af of het een typisch Tongelrese uitspraak
is. Ik zal het eens aan Tonny voorleggen. Zijn er lezers die daar iets over kunnen vertellen dan horen
we dat natuurlijk graag.
Dit nummer staat weer vol met wetenswaardigheden over Oud
Tongelre. Nu het al een uurtje eerder donker wordt, hebt u wellicht
meer tijd om dit eens rustig door te lezen.
Wij wensen u veel leesplezier.

Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,00
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.

Algemeen alarmnummer
112
Apotheek ‘t Hofke ...................................... 040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend .......... 0900-8861
Parochie Tongelre ..................................... 040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed ............. 0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre ............................ 040-2386000
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

Leven in Shanghai.
Sinds ruim een jaar wonen wij- Emmy en Wim
Jansen- weer in ons ‘oude huis’ in Koudenhoven;
teruggekeerd op ons thuishonk. Gedurende vier
jaar hebben we gewoond in - en genoten van - de
stad Shanghai in China. De naam Shanghai betekent stad boven de zee en ligt aan een zijarm van
de Yangtse rivier. Het is een moderne stad met 20
miljoen inwoners op een oppervlakte van ongeveer
de provincie Utrecht. Het is duidelijk dat er dan
veel hoogbouw moet zijn om al die mensen te
huisvesten. Er zijn nog steeds oude Chinese wijken
maar de regering vindt dat eigenlijk maar een
rommeltje, zodat die in rap tempo dreigden te verdwijnen. Pas de laatste tijd beseffen ze dat het wel
leuk is voor de toeristen en zijn ze begonnen met
de renovatie van stukjes oud Shanghai die nog
over zijn. Er is een oude Joodse wijk die op dit
ogenblik wordt opgeknapt. Hier hebben in de oorlog 30.000 Joodse vluchtelingen gewoond. Shanghai was de laatste stad die de vluchtelingen uit Europa nog opnam. Als je door die wijk wandelt, zie
je een grappige mix van Wenen en China.

je het ook daarmee vergelijken. Onze ‘camping’
lag in het westen van de stad. Hij is relatief erg
groen en er stonden ongeveer 200 huizen op: rijtjeshuizen, kleine villaatjes en grotere villa’s. Wij
woonden in een klein villaatje waarbij je je voor
Nederlandse begrippen geen luxe moet voorstellen. Kwaliteit is slecht, ‘s zomers heet, ‘s winters
koud. De fijnste plek van het hele ding vonden we
het terrasje van 3 x 3 m, dat grensde aan een
sportveldje met mooie bomen erop. Het gaf ons
wat rust en ruimte in een overvol Shanghai.

Toen ik net aangekomen was en mijn man meteen
zes dagen per week aan het werk ging, heb ik de
eerste maanden dappere pogingen gedaan om Chinees te leren. Ik leerde het Mandarijn, een taal die
iedereen in China op school leert. Dat viel niet
mee, maar na vier jaar kon ik zeggen wat ik wilde
zeggen maar ik verstond het nog steeds slecht,
ook omdat Shanghai weer een eigen taal had die
men onder elkaar sprak. Engels wordt nauwelijks
of niet gesproken of verstaan.
Het contact met locale mensen viel wat tegen, ook
door dit gebrek aan taalvaardigheid. Ik kende veel
Chinezen maar die waren bijna allemaal buiten
China opgegroeid en spraken goed Engels. Dus dat
telt niet, vind ik.
Wij woonden op een compound wat een vrij normaal verschijnsel is in Shanghai en andere grote
steden. Ook veel Chinezen wonen op compounds.
Het heeft met commun(e)(isme) te maken. Een
compound is een afgebakend, meestal ommuurd
terrein met poort en bewakers. Op het terrein
staan huizen en/of flatgebouwen en faciliteiten als
een fitnes, receptie, zwembad, winkel etc. Vanaf
het begin noemden we het dan ook geen compound maar een camping. Als je bekend bent met
Sporthuis Centrum Bungalowparken e.d. dan kun

Zolang het binnen een uur te doen was, vervoerde
ik mij per fiets tot enige verbazing van de Chinese
bevolking, maar men legde mij geen strobreed in
de weg en ik werd net als alle andere fietsers even
hartelijk door de auto’s van de weg gereden. De
truc als je voorrang hebt is: niet laten zien dat je
kijkt, vooral geen oogcontact en als ze doorduwen,
terugduwen (maar dat heeft grenzen; bij voorkeur
wilde ik het overleven!). De nieuwste regel die de
Chinese overheid ingesteld had was dat er niet
meer geclaxonneerd mocht worden door auto’s en
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brommers en wonder boven wonder hield men zich
daar de eerste weken redelijk aan, wat een enorm
verschil maakte, want er waren mensen die, als
het verkeer een beetje onoverzichtelijk werd (met
20 miljoen mensen gebeurt dat af en toe), continu
hun claxon indrukten. Maar het bleef verbazen dat
een dergelijke nieuwe regel wel werkte,maar dat
weggebruikers en masse door rood reden onder
het oog van de politie, die daar dan welwillend
naar stond te kijken. Maar goed, genoeg over verkeersregels of eigenlijk het gebrek daaraan.
Shanghai is een enerverende stad. Af en toe betrapte ik mezelf op een gevoel van trots om daar
te wonen. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo’n ‘grote
stad’-mens. Hoogbouw ben ik niet dol op maar
veel architecten wisten er toch iets moois van te
maken. Maar ik miste wel de natuur die je in Europa hebt. Af en toe met je voeten over zwarte aarde
te lopen. Natuur voor stedelingen in Shanghai is
een park met netjes aangelegde paadjes. Als iets
een toeristische attractie is moesten we er ook aan
wennen dat die toeristen dan geen westerlingen
zijn maar Chinezen die braaf allemaal een gids met
een vlaggetje volgen. Wij hebben ook reizen met
Chinese gezelschappen gemaakt. Wij genoten van
de natuur tijdens een busreis in Tibet, maar de
Chinezen sliepen met de gordijnen dicht in de bus
en wachtten zo op de volgende attractie.
Na verloop van tijd had ik mijn favoriete plaatsen
in de stad, waar ik mijn bezoekers uit Nederland
vol trots naar toe bracht. Een van die plaatsen was
een groot park, waar de omwonenden (bijna iedereen woont in flatappartementen) zich in het weekend vermaakten met zang, dans, muziek maken,
badminton, Engelse les en allerhande Chinese culturele activiteiten.

De mensen van Shanghai zijn een positief volk
(met 20 miljoen mag je naar onze maatstaven
toch van een volk spreken). Ze hebben plezier, humor en zien de toekomst (zelfs met al die rare buitenlanders) over het algemeen als veelbelovend
tegemoet.
Er is veel handel. Net als in andere Aziatische landen wordt over alles onderhandeld Dat werd af en
toe wat vermoeiend als je weer in dezelfde winkel
komt en dingen koopt die je al 10 keer gekocht
hebt en ze beginnen dan weer met acht keer de
prijs. Zucht....ja hoor!
In China wordt nog steeds alles gekopieerd en ondanks dat de kranten vol staan over inbeslagnames van die ‘fake’ konden wij er slechts om lachen. Ze hebben de ‘fake’ markt, de Xiang Yang
markt (grootste toeristische attractie voor buitenlanders) een paar jaar geleden dichtgegooid maar
die heeft zich verspreid als een inktvlek over de
stad zodat je nu diezelfde rommel om elke hoek
vindt. Wel zo handig maar niet zo gezellig. Ik kocht
perfecte kopieën van Dockers broeken voor mijn
man (“We have many colours”) voor 9 Euro, kom
daar maar eens om bij de Bijenkorf.
We probeerden met korte reisjes toch wat meer
van China te zien dan alleen Shanghai. Als Wim
zakelijk naar een stad moest, die de moeite waard
was om te bezoeken, ging ik mee en knoopten we
er een weekend aan vast. Zo hebben we Hong
Kong, Beijing, Hainan, Xian, Tibet, Guilin en drie
dagen Yangtze rivier met allerlei excursies onderweg zoals de grote Three Gorges dam bezocht. Het
eerste jaar zijn we ook met onze auto naar wat
steden in de buurt gereden zoals Hangzhou, Nanjing en Suzhou met zijn Tai Hu meer. Af en toe lastig als alle ‘ANWB’ richtingborden in het Chinees
zijn. Verder nog een weekend naar een soort bedevaartseiland niet ver van Shanghai, Pu Tuo
Shan; zeer Chinees, geen westers ontbijt te krijgen. Met veel moeite vonden we een hotel waar ze
toast en een gebakken ei konden maken, maar we
moesten het wel met chop sticks eten.
Al met al heb ik met veel plezier in Shanghai gewoond. Ik heb er me veilig en welkom gevoeld.
Ik geef De Wisselpen door aan mijn overbuurman Louis Verhust.
l

Shanghai skyline

Ook hingen ze daar hun zangvogels in hun kooitjes
bij elkaar aan een soort waslijn. Zo kregen die ook
even frisse lucht en konden een tijdje naar elkaar
fluiten. Het was een erg gezellige bedoening en alle gezamenlijke activiteiten werden geregeld door
vrijwilligers. Ik heb gasten gehad die zich afvroegen waarom zoiets in Nederland niet kan.
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In memoriam
Diep geschokt ontvingen wij het bericht van het plotseling overlijden van mevrouw Mariet VereijkenDekkers.
Zij overleed maandag 19 oktober 2009 op 77 jarige leeftijd.
Mariet, geboren in Luyksgestel op 12 juli 1932, trouwde in 1963
met Noud Vereijken en woonde vanaf die dag nagenoeg onafgebroken in Tongelre, eerst aan de Koudenhovenseweg, daarna enkele jaren op de Lorentzstraat en vanaf 1968 weer in Tongelre op
’t Hofke.
Mariet was snel goed ingeburgerd in onze gemeenschap en voelde zich
meteen helemaal thuis in Tongelre.
Zeer sociaal had zij altijd oog voor het wel en wee van de mensen. Je
deed nooit tevergeefs een beroep op haar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze de nodige tijd aan vrijwilligerswerk besteedde. Zo was zij
jarenlang een graag geziene gastvrouw bij het eetpunt in het Oude Raadhuis. Altijd vriendelijk, nooit op de voorgrond tredend, serveerde zij daar
wekelijks de maaltijden en probeerde het voor de gasten zo gezellig mogelijk te maken.
Ook de interieurverzorging van de St Martinuskerk was bij haar in goede
handen. Als er gepoetst moest worden, was Mariet er altijd. Zij zorgde er
ook voor dat de poetsclub altijd met kraakheldere poetsdoeken aan de
slag kon.
En kwam de dahliaclub handen tekort, Mariet stond ook daar altijd meteen klaar om een handje te
helpen. Het eetpunt, de poetsgroep en de dahliaclub verliezen in haar een medewerkster waar je van
op aan kon.
Zaterdag 24 oktober nam Tongelre in een volle St. Martinuskerk afscheid van deze innemende vrouw.
Als zij dan binnengedragen wordt in de kerk waarvan zij vele jaren met heel veel overgave het interieur heeft verzorgd, word je stil.
Tongelre, het eetpunt, de interieurverzorgingsgroep en de dahliaclub, maar nog veel meer Noud, de
kinderen en kleinkinderen zullen Mariet missen!

Kienen kienen kienen
Maak kennis met stuivertjes kienen €0,50 per
ronde, 10 rondes,dus maar € 5,- per maand.
Gezellig met mensen uit de buurt, kom doe gezellig mee.
Iedere derde woensdag van de maand.
Tot ziens op woensdag 16 december in ‘t Oude
Raadhuis
Aanvang 20.00 uur
Zaal open 19.45 uur

€ 1.756,47 is in een week bij u opgehaald door onze trouwe collectanten.
Mede door deze bijdrage kan de Brandwondenstichting doorgaan met haar werk op het gebied
van:

*
*
*

het voorkomen van brandwonden, door uitgebreide voorlichting;
het behandelen van brandwonden, waarin de
huidbank een belangrijke rol speelt;
de nazorg van brandwondenpatiënten door
onder andere begeleiding en vakantieweken
voor de jeugd.

Nogmaals hartelijk dank aan de gevers en de collectanten.

Wij zien u graag komen.
De kiendames

HARTELIJK DANK!
Dank aan alle mensen die ook dit
jaar weer bijgedragen hebben aan
het succes van de brandwondencollecte. Maar liefst

De Brandwondenstichting kan nog steeds nieuwe
collectanten gebruiken. Wilt u zich hiervoor inzetten neem dan contact op met:
Lineke Zandee, Apollovlinderlaan 17,
telefoon 040- 2817440.
Voor meer informatie kijk eens op
www.brandwondenstichting.nl
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BESCHERMHEER VAN DE GEVLEKTE ZUIDERLING.
Het is een eer om gevraagd te zijn, beschermheer
te worden van de Plataan. En ik heb de belofte
afgelegd dat te doen, niet alleen voor ons allen
nu, maar juist ook voor de generaties na ons.
De Plataan is de dikste boom achter de boerderij
in de oude kasteeltuin. Iedereen die daar ooit
heeft gelopen, kent deze boom met zijn gevlekte
stam en takken en zijn kolossale bladerdak.
Als je onder deze boom staat voel je zijn kracht.
Zelf ben je dan maar een klein schepsel van Moeder aarde, vooral als je langs zijn stam omhoog
kijkt in zijn kruin, dan voel je het zeker. Deze
boom staat al ruim twee eeuwen lekker te groeien. Waarschijnlijk is hij geplant in het jaar 1760.
Wat betreft de zekerheid van zijn leeftijd, blijft het
natuurlijk wel een beetje gissen. Gelukkig staat hij
er dan toch en mogen wij er, hoop ik, lang van
genieten, maar niet alleen wij! De Plataan is de
eerste wereldboom van Nederland en wordt juist
beschermd, zodat generaties na ons òòk van zijn
immense takkenpracht gaan houden en de boom
zullen koesteren. Bij de Plataan staat nu ook een
bord met informatie over de boom en een heel
mooi gedicht van Herman Pieter de Boer. Moet je
beslist een keer gaan lezen.
In Engeland heb je bomen die wel 1000 jaar zijn.
Dat willen we ook in Nederland. Echt oude bomen!
Wist u dat een Plataan ook vruchten heeft? Het
zijn hele mooie ronde bolletjes van ongeveer 2 á 3
cm, hangend aan een steeltje. Het bolletje is ruw
kortharig, let er maar eens op.
Er is veel gebeurd in het kasteelparkbos afgelopen
jaar. Dan wordt het nu maar eens tijd dat er rust
komt, zodat plant en dier weer de schrik te boven
kunnen komen en er zich weer gaan thuis voelen.
Als je de natuur een beetje z`n gang laat gaan,
zal deze ook het Groendomein weer versieren met
allerlei moois, maar dat moet je natuurlijk wel willen zien.
Met (beschermende) groengroet,
Kees van Grevenbroek.

Tuintip voor november: orde op zaken
Door Jeroen Soontiëns

November is de tijd dat de tuin zich voorbereidt
op de winter. Tijd dus om orde op zaken te stellen. Hieronder een aantal tips.
Gazon
Het gras groeit nu nauwelijks meer en hoeft niet
meer te worden gemaaid. Het is nu tijd om de
zuurgraad op peil te brengen door het strooien
van kalk. Heeft u nog geen najaarsmest gestrooid
dan kunt u dit nu nog doen om het gazon sterk
door de winter te helpen. Om het humusgehalte
van de grond te verhogen strooit u compost of
cocopeat over het gras.
Vijver
Het vijverleven staat vanaf november op een laag
pitje. Eventueel kunt u de oeverbeplanting fatsoeneren maar echt snoeien kunt u beter uitstellen tot het voorjaar. De zuurstofplanten dient u
zeker met rust te laten. Haalt u in de herfst een
gedeelte van deze planten weg dan heeft u vaak
een algenprobleem in het voorjaar. Het is wel
goed om het aanwezige bodemslib nu aan te pakken met bio-oxidator. De zuurstofhuishouding
kunt u in de winterperiode verbeteren door een
beluchtingspompje te gebruiken.
Border
In de border kunt u hier en daar de snoeischaar
hanteren. De meeste bladverliezende bomen en
struiken kunnen nu gesnoeid worden. Ook fruitbomen en struiken kunt u in vorm brengen.
De vorstbestendigheid van tuinplanten verbetert
u met een wintermeststof voor alle tuinplanten.
Het afgevallen blad kunt u tussen de planten het
beste laten liggen als bescherming tegen vorst.
Alleen groenblijvende planten kunt u het beste
bladvrij maken.
Terras
De vorstgevoelige planten
verhuist u naar binnen nadat
ze zijn gesnoeid. Zet ze op
een lichte en koele plaats en
geef ze maar af en toe water. Zomerbloeiende eenjarigen in potten kunt u vervangen door winterheide, winterviooltjes of besdragende
planten zoals de bergthee.
Zorg ervoor dat u de potten
wel voorziet van een laag
hydrokorrels voor een goede
afwatering.
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Parochiecentrum Tongelre

de viering, die ons feestelijk samen bracht als parochiegemeenschap.

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
DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
Normale
diensten

Martinus

Jozef en Maria

Antonius

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zondag
11.00 uur

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

De kerkdienst van de Jozef en Mariakerk wordt gehouden in de nieuwe stilteruimte van het woonzorgcentrum
Berckelhof. De dienst is zowel bestemd voor de bewoners van het woonzorgcentrum als wel voor de bewoners
van de Jozef+Maria kerkwijk (Doornakkers) en overige
belangstellenden. De nieuwe hoofdingang bevindt zich
aan de Generaal Cronjéstraat. Daar gaat u naar rechts
en vervolgens na 50 meter weer naar rechts.
In november zijn er weer diverse gildemissen: de laatste
op woensdag 25 november (St. Catharinagilde).
In het weekend van 28/29 november start de advent.
Op zondag 29 november wordt er in de Antoniuskerk
een gezinsviering gehouden.

EERSTE VRIJDAGVIERING

Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Toos van de Griendt, 69jr., Gerard Davidstraat
Jaqueline Visser-Luysterburg, 44jr., Boschdijk
Mariet Vereijken-Dekkers, 77 jr., ’t Hofke
Tonny van Woensel-Coolen, 87 jr., ’t Hofke
Dopen:
Quinn Kivits
Sem Smits
Tiny van Sebille
Kelsey Stuiver

VRAAG VANUIT CANTEMUS DOMINO
Het koor Cantemus Domino (standplaats St. Antoniuskerk) zoekt zangers en zangeressen. Tevens zoeken zij
een organist per januari 2010. Voor meer informatie:
G. van Rooy, telefoonnummer: 281 28 32.

DANKWOORD ZILVEREN JUBILEUM
Met veel vreugde kijk ik terug op mijn zilveren feest in
de parochie. Dankbaar naar het verleden, maar ook
dankbaar naar zondag 4 oktober. Ik was blij met de goe-

Voor allen, die zich voor deze viering hebben ingezet op
het parochiecentrum en in de kerk: koster, bloemversiering en vooral ook het gelegenheidskoor. Bijzonder daarin dirigent Ties. Ik hoop dat hij dit koor voor de gelegenheden die zich zullen aandienen, weet vast te houden,
want volgens mij heeft een ‘nieuwe parochie’ zo’n koor
hard nodig.
Heel blij was ik ook met een druk bezochte receptie met
verrassingen van mensen van bijna 25 jaar terug. En
mensen uit andere parochies en van de Hooge Berkt Gemeenschap.
Tenslotte de gulle bijdrage voor de Israëlreis voor mij en
Annelies, die maakte het feest compleet.
Hartelijk dank voor alles.
Pastor Theo v.d. Elzen

AANMELDING EERSTE COMMUNIE
De eerste communie is een geweldige mogelijkheid om
kinderen kennis te laten maken met de kerk
(gemeenschap) in Tongelre.
Deelname aan de maandelijkse gezinsviering vormt een
belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Daarnaast
zijn er vijf bijeenkomsten met de kinderen ’s middags na
school.
De inhoud van deze bijeenkomsten vormt het hart van
de ‘communiemap’, die met een aantal themadelen kan
worden aangevuld.
De voorbereiding wordt afgesloten met een feestelijke
communieviering.
Sinds enkele jaren doen kinderen hun eerste communie
met kleine groepjes tijdens een ‘gewone’ zondagsviering. Dit geeft ouders de gelegenheid om in overleg met
de pastor, de viering zoveel mogelijk ‘op maat’ te maken.
Als ouders bij het parochiecentrum aangeven dat hun
kind de eerste communie wil doen, komt de pastor bij
hen thuis voor een informatief gesprek over de voorbereiding en de viering.
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
MEERKOLLAAN 3., TEL. 040-211 96 54

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.

dag

datum

voorganger

bijzonderheden

Zondag

22 nov

Ds. E. van Sluijs

Einde kerkelijk
jaar

Zondag

29 nov

Hr Wijnberger

1e advent

Zondag

6 dec

Ds. G. van Dam

2e advent

Zondag

13 dec

Ds. E. van Sluijs

adventsontbijt

Zondag

20 dec

Ds. E. van Sluijs

4e advent

Donderdag

24 dec

Ds. E. van Sluijs

Kerstnachtdienst

Vrijdag

25 dec

Ds. E. van Sluijs

Kerstviering

Zondag

27 dec

Ds. E. van Sluijs

Alle diensten beginnen om 10-00 uur m.u.v. de
dienst op 24 december. Deze dienst begint om
22-00 uur.

Aanmelding voor de eerste communie gaat rechtstreeks bij de parochie: bel naar het parochiecentrum ( 281 13 24),
of mail naar kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl.
Kaya van Heiningen
Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en stelt u prijs op persoonlijk contact of bezoek aan huis van iemand van
de parochie ? Bel dan naar het: parochiecentrum Tongelre ( 040 – 281 13 24 of e-mail naar:
parochietongelre@onsneteindhoven.nl

OVERZICHT DIENSTEN MET KERSTMIS EN NIEUWJAAR
Donderdag 24-12
Kerstavond

Vrijdag 25-12
Kerstmis
Zaterdag 26-12
Tweede kerstdag
Zondag 27-12

Donderdag 31-12
Vrijdag 1-1
Nieuwjaar

18.00 uur

Antoniuskerk

Viering met kerstspel

19.00 uur

Martinuskerk

Eucharistieviering met gelegenheidskoor

20.30 uur

Jozef en Mariakerk

Eucharistieviering

20.45 uur

Antoniuskerk

Eucharistieviering met Cantemus Domino

23.00 uur

Martinuskerk

Eucharistieviering met Martinuskoor

09.30 uur

Antoniuskerk

Eucharistieviering met Schola Cantorum

11.00 uur

Martinuskerk

Eucharistieviering met Martinuskoor

11.00 uur

Martinuskerk

Kleuter – peuterviering

19.00 uur

Berckelhof

Woord- en communiedienst

09.30 uur

Antoniuskerk

Woord- en communiedienst

11.00 uur

Martinuskerk

Eucharistieviering

19.00uur

Martinuskerk

Eucharistieviering

Geen diensten
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

www.ouderaadhuis.dse.nl

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

Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 1x per 2 weken
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.

⌚

Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

⌚

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.

⌚

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

⌚

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
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.



IN DE SCHIJNWERPER
WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS
heeft, naast het bestuur, inmiddels 17 werkgroepen. Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen
taak binnen de activiteiten die er worden georganiseerd. Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle publiciteit, nog steeds mensen zijn in
ons oude Tongelre die niet weten wat er zoal in
en om het wijkcentrum, 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.
KOFFIE-UURTJE
Elke donderdagmorgen tegen 10.00 uur luidt het
klokje in het torentje van ’t Oude Raadhuis.
Dat doen we niet voor niets.
Het is het sein voor alle buurtbewoners dat de
koffie weer wordt gezet en dat iedereen welkom is
om die in ’t Oude Raadhuis te komen drinken.
Goeie koffie (en voor de liefhebbers natuurlijk
thee) in aangenaam gezelschap van medewijkbewoners.
Gastvrouwen zorgen er voor dat u goed bediend
wordt en dat als u voor het eerst komt, u speciaal
welkom wordt geheten, zodat u zich onmiddellijk
thuis zult voelen.
Nieuwe bewoners in de wijk krijgen via de Verwelkomingsgroep bonnen om een keer kennis te maken onder het genot van een gratis kopje koffie/
thee.
Voor de anderen geldt de minimale prijs van
40 cent voor een kopje koffie of thee.
Daarvoor hoeft u dus niet weg te blijven.
PIJNLIJK …. doch…. BEGRIJPELIJK
Van 28 november 1910 tot 3 december 2009, bijna 100 jaar, hebben de Zusters van Liefde in Tongelre gewoond en gewerkt in het onderwijs, de
verpleging en de verzorging.
Bij veel oud-Tongelrenaren staat het oude klooster nog scherp in herinnering. In 1977 werd het
vervangen door het nieuwe klooster, dat in 1996
is uitgebreid met een tiental kamers. Toen nog
goed voor 40 zusters; als klooster-bejaardenoord
zoals dat destijds heette.
Ooit telde de Orde van de Zusters van Liefde van
Schijndel waar ‘onze’ zusters toe behoorden, enkele duizenden leden. Nu nog slechts 230.
Een van die 230 is zuster Albertina, een rasechte
Tongelrese die ruim 65 jaar geleden intrad in het
Moederhuis in Schijndel en die nu, na heel wat
Lees verder op pagina 14
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omzwervingen, haar 13e en laatste (?) verhuizing
naar opnieuw het Moederhuis gaat maken
Zij is een van de laatste zusters waar we op 31
oktober afscheid van konden nemen.
Pijnlijk, maar wel begrijpelijk.
Teveel huizen, te weinig zusters nog, teveel kosten
ook door de gemiddelde leeftijd van 82,5 jaar.
Veel omwonenden van het klooster kwamen afscheid nemen. Gelukkig waren het er veel, want
de Zusters hebben heel wat voor Tongelre betekend; hiervoor mogen we hen dankbaar zijn.
Met dank voor alles wat zij voor deze leefgemeenschap hebben gedaan, sluiten we een belangrijk
stuk geschiedenis van ‘ons dorp’ af.
Wij wensen de Zusters alle goeds voor de komende jaren en nogmaals: BEDANKT ZUSTERS!!

VOORDELIGE RIJBEWIJSKEURING OUDEREN
In ons wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis kunnen 70plussers voordelig gekeurd
worden voor de verlenging
van hun rijbewijs.
De kosten zijn € 30,00 in
plaats van normaal
€ 76,60.
Aanmelden kan via telefoon 040-2811737.
De keuringsdatum is: 7 december.

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

S a n d r a D ir k x (1 9 9 0 ), B r a b i s 5 7 . T e l e f o o n 2 8 1 2 6 5 7 o f
06 -15 3 17 9 1 0. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
S eb a s ti a a n v a n R o on (1 9 9 2 ), K r o mm en b e em d 3 4 .
T e l e f o o n : 2 4 4 4 5 1 9 . Op zoek naar een betrouwbare
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!

55-PLUSSERS
LET OP
De Werkgroep 55+ van
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
nodigt u graag uit voor een
GEZELLIGHEIDSBIJEENKOMST
IN ’T OUDE RAADHUIS
OP DONDERDAG 10 DECEMBER

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
Un boswachter van ut Eckartse bos,
Ha un uitzonderlijke rooie haardos.
Alleen, hij verstopte het onder z`n hoedje,
Ge snapt, da war un heul gedoetje.
Maor ja, zonder war ut krek unne sluwe vos.
Nelis

’S MIDDAGS VANAF TWEE UUR
Graag tot ziens!!

Knoeien met een melkkannetje kunt u voorkomen door
aan het tuitje een beetje boter te smeren
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UITSLAG BALLONNEN WEDSTRIJD 2009
Van de op 20 september 2009 tijdens de bevrijdingsmarkt gehouden ballonnenwedstrijd werden
15 kaartjes teruggestuurd. Omdat het op die dag
praktisch windstil weer was zijn de ballonnen minder ver weggedreven dan voorafgaande jaren.
De verst weggedreven ballon werd gevonden in
Bönen in Duitsland. Een afstand van 162 km. Deze
ballon werd opgelaten door Stan uit de Bandalaan.
Hij is hiermee dit jaar de winnaar geworden. De
overige ballonnen kwamen allemaal in Nederland
terecht.
Uitslag
1 Stan ?
2 Mitchell v.Crueij
3 Vivian Peters
4 Jip Bierkenz
5 Niels v,Schaijik
6 Michaëla ?
7 Jensie Bouma
8 Jent ?
9 Linsey v.d Donk
10 Brahim
11 Nickij v.Fallier
12 Kate Jansen
13 S.J Thodans
14 Floor ?
15 Niels Lowik

Vindplaats
Bönen
Arcen
Well
Oirlo
Horst
Venray
Leunen
America
Evertsoord
Helenaveen
Heusden
Someren-eind
Asten
Asten
Someren

Afstand
162 km
47,5 km
42,5 km
37,5 km
37 km
35 km
33,5 km
32,5 km
31 km
30 km
18,5 km
18,5 km
17 km
17 km
15,5 km

HET LEUKSTE FEESTJE!
Ziet u er tegenop om het feestje van uw kind
elk jaar weer speciaal te maken? Heeft u er
geen tijd voor, komt u niet op leuke ideeën of
heeft u gewoon geen zin? Hier is de oplossing!
Jacqueline en Joia, beiden 23 jaar en werkzaam in
de kinderopvang, nemen u al het werk uit handen
bij het organiseren van uw kinderfeestje. Naast
hun dagelijkse werk willen zij nog iets extra’s doen
voor ouders en kinderen waar zij hun creativiteit in
kwijt kunnen.
Samen organiseren ze het droomfeestje van uw
kind, van het begin tot het eind. Ruim van tevoren
komen zij langs om uw wensen uitgebreid door te
spreken en daarna werken ze dit uit tot het perfecte feestje.

Hierbij kunt u denken aan een prachtig prinsessenfeest, een stoer piratenavontuur geheel in stijl of
een gewone ouderwetse spelletjesmiddag.
Neem een kijkje op
www.leukstefeestje.come2me.nl of mail voor meer
informatie naar leukstefeestje@hotmail.com

SCOUTS EN PIVO’S DE LUCHT IN!
Scouts en Pivo’s de lucht in. Zo luidde het
motto in het Jota-weekend van 17 en 18 oktober j.l. voor de Pres. Rooseveltgroep.
In de middag werd gestart met leiding en zendamateurs. Er werden masten gebouwd en verder
werden alle technische zaken geïnstalleerd.
Voor de scouts en de pivo’s begon het weekend op
zaterdag rond 11.00 uur. Eerst begonnen ze met
het klaarmaken van de slaapgelegenheid, daarna
lunchen en de opening van het weekend. Het programma werd gestart met het maken van verbindingen met scouts uit de regio, uit Nederland en
ver daarbuiten, zoals USA en Turkije. Een programmaonderdeel was vliegers bouwen. Op het
einde van de middag ging er een grote vlieger de
lucht in waaraan een antennedraad was bevestigd,
waarmee de verbindingen tot stand werden gebracht.
Na zo’n actieve middag ging de warme hap er goed
in. De avond was vrij om de andere Jota-stations
te bezoeken of zelf contacten te maken met andere scouts. We hebben op zaterdag veel bezoekers
gehad van groepen scouts met allerlei opdrachten.
Op zondagmorgen was er traditiegetrouw het regio
puzzelspel. Een vraag en letterspel via de zender
tussen de groepen uit de regio. Er werden 5 rondjes gespeeld, we behaalden steeds de 2e plaats.
Na 2 jaar achter elkaar te hebben gewonnen is het
deze keer niet gelukt om 1ste te worden. We eindigden op de 2e plaats, zodat de wisselbeker jammer genoeg geen plaatsje in ónze blokhut kreeg.
Hierna gingen de zendmasten tegen de grond en
was het schoonmaken geblazen. De blokhut moesten we weer schoon achterlaten.
Na dit alles restte nog de afsluiting van een erg
leuk en geslaagd Jota-weekend 2009.
In 2010 bestaat de Pres. Rooseveltgroep 45
jaar,wat samenvalt met het 100 jarig bestaan van
scouting Nederland. Dit wordt groots gevierd en te
zijner tijd hoort u daar meer over.
Met scoutinggroeten namens de Pres. Rooseveltgroep: Joh. Maas.
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In oktober werden op Groendomein Wasven de
Wereldbomendagen georganiseerd. Dit initiatief
van de nieuwe Stichting Wereldboom is bedoeld
om aandacht voor oude bomen te krijgen. En uiteindelijk om ervoor te zorgen dat we meer van deze natuurlijke monumenten behouden, zodat ook
generaties na ons zich door oude bomen verbonden kunnen voelen met elkaar en met het verleden.

Hierbij is de stichting geïnspireerd door Engeland,
waar al jaren veel aandacht voor oude bomen is.
Vanuit Engeland kwamen dan ook voorvechters
van het eerste uur vertellen hoe dat in Engeland
gaat. Wist u bijvoorbeeld dat, wat wij het typische
Engelse landschap noemen van weilanden gescheiden door heggen, helemaal niet zo oud is? Ook Engeland was vroeger volledig bedekt door bomen!
Op zaterdag vond een uniek evenement plaats: de
recordpoging om zoveel mogelijk mensen in één
boom te krijgen. Dat is gelukt: 68 professionele
boomklimmers bevonden zich tegelijkertijd in de
boom!
Op zondag vertelde wethouder Fiers van de gemeente Eindhoven dat zij veel verzoeken van inwoners krijgt om bomen te kappen. Vooral omdat
men last heeft van wat er uit valt. Toch is zij voornemens om meer bomen te behouden, om te be-

ginnen door in ieder stadsdeel een Wereldboom te
benoemen. Een wereldboom hebben we alvast in
Tongelre: de plataan! Als bijnaam heeft hij ‘De Gevlekte Zuiderling’ gekregen.

Na de opening door Harmonie De Eendracht uit
Tongelre was het de hele zondagmiddag een komen en gaan van mensen. Voor kinderen was er
genoeg te doen: abseilen vanaf de Plataan, een
boomschommel, boomverhalen, schminken en lachen om het ‘takkenwijf en haar zoon’.
Rondom de plataan wordt de komende tijd nog van
alles georganiseerd: onder zijn takken, op het fundament van het oude kasteel, komt een speelplaats voor kinderen. En onder de plataan komt
een vlonder waarop muziekuitvoeringen gegeven
kunnen worden. We moeten er natuurlijk wel voor
zorgen dat de plataan hier geen hinder van ondervindt. Daarom heeft de plataan een beschermheer:
Kees van Grevenbroek gaat voor de boom zorgen,
zodat hij nog veel ouder wordt dan de 300 jaar die
hij bij ons al is geworden. Onder begeleiding van
het Catharinagilde en het Martinus ilde is Kees officieel als beschermheer beëdigd.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 17

PROEFLESSEN OP HET
AUGUSTINIANUM

INFORMATIEAVOND VOOR
GROEP 8-LEERLINGEN EN HUN OUDERS
Op dinsdag 17 en maandag 23 november,
van 19.30 – 21.00 uur, is er voor de schoolverlaters van het basisonderwijs een informatieavond met proeflessen op het Augustinianum (gymnasium-atheneum-havo).
Groep-8-leerlingen en hun ouders zijn van
harte welkom.
Na een korte voorlichting over de school en de
brugklas kunnen de kinderen een proefles bijwonen. Terwijl de kinderen deze les volgen, krijgen
de ouders nog extra informatie, onder andere over
onze gymnasiumbrugklas, de begeleiding en de
vele buitenlesactiviteiten zoals muziek en toneel.
Opgeven voor deze avond, bij voorkeur telefonisch
(040-2111069) of per e-mail
info@augustininanum.nl
met vermelding van het aantal personen (ouder
(s), kind) en van welke basisschool het kind komt.
Het Augustinianum is de oudste school van Eindhoven en staat garant voor kwalitatief hoogwaardig
en degelijk onderwijs. ‘Men leert elkaar pas kennen
door vriendschap’ is het adagium dat de basis
vormt voor onze dagelijkse onderwijspraktijk.
Augustinianum, Van Wassenhovestraat 26,
Eindhoven, www.augustinianum.nl

KONINKLIJK MANNENKOOR
LA BONNE ESPÉRANCE ZOEKT
LEDEN!
Al bijna 140 jaar maakt het Koninklijk Mannenkoor ‘La Bonne Espérance’ deel uit
van het Eindhovense verenigingsleven. Met meer
dan tachtig zangers geeft het koor geregeld concerten en staat het niet alleen in de stad, maar ook
in de regio en zelfs ver daarbuiten als een zeer
goed koor bekend. De liederen die wij op onze
concerten ten gehore brengen, studeren we tijdens
onze wekelijkse repetities in. Het repertoire is
breed, van modern tot klassiek. Om de continuïteit
en kwaliteit van het vitale koor te waarborgen, is
voortdurend ledenaanwas gewenst. La Bonne Espérance zoekt dan ook mannen tussen de dertig en
de zestig jaar die graag zingen. Muziek kunnen lezen is hiervoor beslist niet noodzakelijk. Voelt u
zich geraakt, kom dan eens vrijblijvend luisteren

naar een repetitie. Meezingen mag, maar hoeft
niet.
Informatie vindt u via:
http://www.labonneesperance.nl/
Het koor repeteert elke dinsdagavond van
19.45 uur tot 22.30 uur in:
Party Centrum ‘Musis Sacrum’,
Leenderweg 67,
5614 HL Eindhoven.
Tel.: 040 2111275.

SENSOOR EINDHOVEN:
DAG EN NACHT VOOR EEN GESPREK
Soms is het fijn om met iemand te kunnen praten,
om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen
te bedenken voor een probleem of gewoon
vanwege het contact. Een goed gesprek lucht vaak
enorm op. Helemaal als het ergens over gaat dat
je niet gemakkelijk kunt bespreken met iemand uit
je omgeving. Daarom kun je bij Sensoor terecht
voor een goed gesprek. De vrijwilligers van
Sensoor zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar
via 0900 – 07 67 (5 ct/m) of 040-212 55 66.
Chatten kan dagelijks via www.sensoor.nl.
De gesprekken zijn anoniem en worden
vertrouwelijk behandeld.
Praten lucht op
Praten kan helpen om gedachten te structureren
en hoofd– en bijzaken van elkaar te
onderscheiden. Onze vrijwilligers zijn geschoold
om daarbij behulpzaam te zijn, maar zullen je
allereerst - zonder oordeel - de ruimte geven om
je verhaal te vertellen. We zijn er ook voor je, als
je even niemand hebt met wie je kunt praten, omdat door ziekte, een handicap of ouderdom het
aantal mensen om je heen kleiner is geworden.
Het vertellen van blijde of droevige verhalen over
mensen die je mist, kan hen dichterbij brengen.
Vrijwilligerswerk bij Sensoor
Sensoor is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers,
die andere mensen een steuntje in de rug willen
bieden. Het werk is nuttig, zinvol en je leert er zelf
ook veel van. Voor meer informatie kun je terecht
op www.sensoor.nl/brabant. Telefonisch een informatiepakket aanvragen kan ook via 0900 – 07 67
(5 ct/m) of 040-212 55 66 (lokaal tarief).
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HUIZE IGNATIUS TOEN EN NU
Door Francis en Riet.

In december is het zover, dan verlaten de
laatste vier zusters van Huize Ignatius Tongelre.

Huize Ignatius 1910 - 1970
Wat eerder dan aanvankelijk gepland, staat het
klooster aan de Tongelresestraat dan leeg en zijn
de Zusters van Liefde uit Schijndel vertrokken.
Wat 28 november 1910 begon, toen betrokken zes
zusters het nieuwe gebouw, wordt nu, bijna honderd jaar later, afgesloten.
In die bijna honderd jaren hebben de zusters een
belangrijke rol gespeeld in onze Tongelrese gemeenschap. Zij gaven onderwijs aan de meisjes, je
kon bij hen terecht voor het volgen van allerlei
cursussen en de zieken- en bejaardenverzorging
was bij hen in goede handen.

Misschien herinnert u zich nog hoe in die jaren de
zusters iedere zondagmorgen in een lange rij naar
de Martinuskerk liepen voor de hoogmis. Zij staken
dan heel devoot en doodstil, op het rinkelen van
hun rozenkransen na, de straat over.
Zoals hierboven afgebeeld en omschreven kennen
de meeste wijkbewoners Huize Ignatius en haar
bewoners niet meer. Anno 2009 zien de zusters en
het klooster er heel anders uit.
Het oude kloostergebouw heeft plaats gemaakt
voor het huidige in gele baksteen opgetrokken gebouw en de bewoners zijn met hun tijd meegegaan
en hebben een andere outfit gekregen.

Het nieuwe klooster werd op 8 december 1977 opgeleverd. Twintig jaar later werd het gerenoveerd
en uitgebreid met een nieuwe kapel en tien verzorgingskamers. Door deze aanpassing konden bejaarde zusters ,ook als ze veel verzorging nodig
hadden, in Tongelre blijven.
Het bestuur heeft daar nu toch een stokje voor gestoken en anders beslist.
Het hele jaar door zijn er al zusters vertrokken.
Met weemoed verlaten de laatste vier, komende
maand, Tongelre.

Zij sluiten de deur. Tongelre blijft achter met een
klooster zonder zusters.
En wat rest ons? Wij kunnen hen enkel een goede
toekomst toewensen en nog eens met veel nadruk
bedanken voor alles wat zij in die vele jaren voor
Tongelre gedaan hebben.
We zullen hen missen!!!
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HUIZE IGNATIUS IN DE TOEKOMST
Door: Francis en Riet
Dinsdagavond 27 oktober jl. gaf de heer Ad
van Asseldonk - centrummanager GGzE - in
het Oude Raadhuis voorlichting over de stand
van zaken met betrekking tot de plannen die
GGzE heeft met het klooster.

géén delinquenten, géén TBS-ers en ook geen patiënten met aangeboren hersenletsel. De nieuwe
bewoners van het klooster zijn 40 plussers met
een zichtbare psychische problematiek. Zij kunnen
niet zelfstandig wonen, een beschermde woonvorm
is voor hen wenselijk.
Ook heeft deze doelgroep soms, omdat ze wat ouder zijn, verzorging nodig en Huize Ignatius is daar
bijzonder geschikt voor.
Dat wil overigens niet zeggen dat het klooster een
verzorgings- of verpleeghuis wordt. De bewoners
kunnen zich over het algemeen helemaal zelf verzorgen maar als een helpende hand nodig is, kunnen wij die hier prima bieden.
De bewoners doen natuurlijk zelf ook veel. Ze
moeten bijvoorbeeld zelf wassen, we hebben daarvoor enkele wasmachines en drogers.
Het is ook de bedoeling dat zij zelf hun kamer
schoonhouden. Wij houden wat dat betreft natuurlijk wel ‘n oogje in het zeil. Uiteindelijk moeten wij
als instelling wel voldoen aan de vastgestelde hygiënenormen.”
Hoeveel bewoners komen er en wanneer?
“Er komen maximaal 39 patiënten, meer mannen
dan vrouwen. In deze leeftijdscategorie is weinig
doorstroming dus de groepssamenstelling zal ook
op langere termijn constant blijven.

Waren de eerste sessies in maart bomvol, 27 oktober werd het een gezellig onderonsje met een
handjevol mensen.
Hoe het komt? Is er te weinig ruchtbaarheid aan
gegeven? Waren de vorige voorlichtingsavonden zo
duidelijk dat verdere informatie overbodig is? Was

Wij hadden gedacht in april in te huizen, maar omdat de zusters eerder vertrekken dan gepland,
kunnen wij op 15 december al over het gebouw
beschikken. We gaan nu bekijken of we de inhuizing wat kunnen bespoedigen. Een en ander is afhankelijk van de snelheid waarmee de verbouwing
kan plaatsvinden. Misschien dat we nu in februari
kunnen starten met de geleidelijke instroom van
bewoners.”
Hoe gaat het met de maaltijden?
“Hoe we de broodmaaltijden gaan regelen, weten
we nog niet, de warme maaltijden worden hier in
onze keuken klaargemaakt, daarvoor gaan we
koks aanstellen.
De bewoners eten gezamenlijk. Omdat we hen zoveel mogelijk alles zelf willen laten doen, kunnen
deze maaltijden misschien wel door enkele bewoners zelf geserveerd worden.

de herfstvakantie de boosdoener? Wij weten het
niet. Voor de aanwezigen was het in ieder geval
een nuttige avond. Er werden veel vragen gesteld
en de heer Van Asseldonk nam alle tijd om die allemaal uitvoerig te beantwoorden.
Wie zijn de nieuwe bewoners?
“De personen die wij in het klooster willen onderbrengen zijn, zoals bekend, géén verslaafden,

Het wordt geen restaurant maar als er mensen,
bijvoorbeeld van Beauregard, een keertje willen
komen eten, kan dat. Het eetpunt, dat nu nog in
het Oude Raadhuis zit, is straks ook welkom in ons
gebouw.”
Mogen de bewoners vrij in en uit lopen?
“Ja, de bewoners mogen vrij in en uit lopen. Ze
zijn net als u en ik gewoon bezig met het dagelijkse leven. Ze gaan boodschappen doen, naar de
kapper, de apotheek enz. Ze zijn zo zelfstandig
mogelijk.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 21

’s Nachts is er een nachtdienst. Om 23.00 uur is
meestal wel bekend wie wel en wie niet binnen is.
Komt iemand niet opdagen dan slaan we niet
meteen alarm. Soms belt de familie op dat onze
bewoner daar is.”
Onwetendheid
“De beeldvorming betreffende onze bewoners is
door onwetendheid van de samenleving vaak onjuist. Onze bewoners zijn wat teruggetrokken
mensen met medicatie. Zij zijn over het algemeen
bang van de samenleving, terwijl die samenleving
vaak achterdochtig en bang naar hen kijkt. Dat is
dus niet terecht en een groot misverstand.
Door veel voorlichting te geven hopen wij dit misverstand uit de wereld te helpen.
En wij willen in goede verstandhouding met onze
buren en wijkbewoners leven. Er zijn natuurlijk
wel eens excessen, maar die heb je overal.”
Verdere faciliteiten
"Om de exploitatie sluitend te krijgen wordt een
gedeelte van het gebouw verhuurd aan een fysiotherapeut en komt er een fitnesscentrum. Met deze partijen is inmiddels een intentieverklaring afgesloten. Deze faciliteiten zijn voor toegankelijk
voor de bewoners en tevens voor de buurt.”

Recept van de maand november:
Kalkoenbiefstuk in vossenbessensaus (voor 4 personen)

Ingrediënten:







480 gr. kalkoenbiefstukjes











80 gr. vossenbessen

360 cc gevogeltebouillon (of gevogeltefond)
200 cc room
20 cc cassislikeur
2 theelepels aardappelzetmeel (of ander bindmiddel)
240 gr. bleekselderij
4 amandelpeertjes
329 gr. aardappelpuree
12 gr. geschaafde amandelen
32 gr. paneermeel
2 eieren
80 gr. boter
waterkers, kervel, peper en zout

Bereiding:
*
Halveer de biefstukjes, bestrooi ze met peper en
zout en bak ze gaar in ca. 6 minuten aan iedere
kant.
*
Leg de biefstukjes op een warm bord. Leg er de
helft van de vossenbessen op.
*
Maak een saus van ingekookte gevogeltebouillon
(of gevogeltefond), voeg daaraan de gepureerde
vossenbessen, room en cassislikeur, toe en dit geheel licht binden met wat aangelengd aardappelzetmeel (of ander bindmiddel).

Tot slot
“Mochten er problemen zijn, kom dan naar binnen
om het met ons te bespreken dan kunnen we kijken wat we er aan kunnen doen. Wij willen een
open gebouw zijn. U bent bij ons altijd welkom.
In het begin gaan we maandelijks met vertegenwoordigers en of betrokkenen rond de tafel zitten
zodat we tijdig op signalen kunnen reageren. In
samenspraak kunnen we dit continueren of aanpassen.
En als onze bewoners zich nuttig kunnen maken
voor de wijk, prima. Hoe meer ze in het gewone
leven en in de samenleving worden opgenomen,
hoe beter. Zij hebben wel een beperking maar
kunnen daarnaast op een bepaald terrein bijzonder begaafd zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat
dit hele proces prima gaat verlopen.”
En met deze woorden sluit de heer Van Asseldonk
deze voorlichtingsbijeenkomst.

Dit gerecht serveren met bleekselderij en aardappelpuree
bestrooid met licht gebakken amandelen.
Garneren met waterkers en kervel.
Opmerking:
Vossenbessen kunt u ook vervangen door cranberry's of
bramen.
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BOERENBAL IN RESIDENTIE
‘DE MERCKTHOEVE’
TE TONGELRE EINDHOVEN
Wij van KV de Tongelreepers hopen U allen op 19
december 2009 te mogen ontmoeten in onze residentie ‘de Merckthoeve’ gelegen aan de Oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven.
Op deze datum houden we nl. ons boerenbal. De
zaal is open vanaf 20.00 uur. De toegang is gratis
en parkeergelegenheid is er volop.
Tot ziens op 19 december a.s. in de Merckthoeve.
Voor meer informatie:
email: info@tongelreepers.nl
website: www.tongelreepers.nl

Sint Nicolaas
Gedicht ingezonden door;
de heer A.L.P Klokgieters

Sinterklaas en Zwarte Piet
Vergeten ook de ouderen niet
Zij komen niet meer op hun paard
Want dat is het niet meer waard
Elk jaar worden de cadeaus minder
Dus komen zij nog maar voor de kinder.
Zij rijden nu op een scootmobiel
Dat is wat Piet het beste beviel
Zij rijden over wegen en daken
Om de weg niet kwijt te raken
Toch ontdekken zij wel wat laat
Dat zij staan in de verkeerde straat.
Maar met scootmobiel en een volle zak
Zitten zij zo weer op het dak
Dan rijden ze weer vlug
Naar de goede straat terug
Door met de scootmobiel te rijden
Kunnen zij het verkeer vermijden.

SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST-MARTINUS”

Ze komen nu nooit meer te laat
En toch steeds in de goede straat
Nu hoeven ze niet zo ver te lopen
Met al hun dure inkopen!

opgericht in 1951
Beste buurbewoners,
Het is weer zover. St.Nicolaas heeft ons te kennen
gegeven dat Hij, met zijn gevolg, een paar dagen er
op uit zal trekken om onze wijk met een bezoek te
komen vereren.
De rondgangen zijn op:
· zaterdag 28 november in de wijken Karpendonk, Koudenhoven en Beauregard aan de
Tongelresestraat:
· op zaterdag 5 december in het oude gedeelte van Tongelre rond de St. Martinuskerk.
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen
met H. van Dijk, voorzitter van de Sint Nicolaasvereniging ‘Sint Martinus’.
Telefoonnummer: 040- 281 09 59.

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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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

EXPOSITIE PENTEKENINGEN EN AQUARELLEN
VAN TON KETS BIJ
GROENDOMEIN ‘HET WASVEN’ EINDHOVEN
VAN 5 DECEMBER 2009 - 6 JANUARI 2010
Deze overzichtsexpositie wordt gehouden ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Ton Kets en
toont het werk dat hij gedurende vele jaren maakte.
Al heel jong begon hij met tekenen, kleine krabbels op papier. Van enige expressieve scholing was
in die tijd geen sprake. Toch gaf tekenen hem een
bepaalde voldoening en schetste hij graag wat hij
in de natuur tegenkwam en zag. Tijdens zijn vele
wandelingen deed hij indrukken op, die hij later
uitdrukte op papier. Vooral bomen hadden zijn
speciale aandacht.
Ook op buitenlandse vakanties droeg hij altijd een
schetsboekje bij zich, maakte globale schetsjes die
daarna uitgewerkt werden tot olieverfschilderijen
en later tot -vaak minutieuze- pentekeningen of
aquarellen.
Zo werd tekenen voor hem een rustgevende factor, een tegenwicht tot de vele zware feiten waarmee hij te maken had gehad in oorlogstijd
(uitzending naar Indonesië) en in zijn werk als rechercheur bij de Eindhovense politie.
In de laatste tien jaren raakte
hij steeds meer geboeid door
modernere vormen van aquarel
- en tekenwerk.
Nooit maakte hij ophef over zijn
artistieke kwaliteiten, maar verzamelde zijn werk in een kast
op zijn hobbykamer. Nu hij de
leeftijd der heel sterken heeft
bereikt, vond hij het tijd worden
zijn werk maar eens op te ruimen….

Groendomein ‘Het Wasven’, Celebeslaan 30, Eindhoven (wijk Tongelre)
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 10.00 –
16.00uur, vrijdag t/m zondag 10.00 – 22.00uur
Voor informatie: tel. 0492-546361

‘JAN. STILSTAAN BIJ EEN MIJLPAAL’
Van 25 november tot en met 4 december is de expositie ‘JAN. Stilstaan bij een mijlpaal’ te bezichtigen op de overloop van de Wasven boerderij.
Hier kunt u een overzicht zien van de foto’s die Jan
Dijkstra de afgelopen jaren heeft gemaakt.

De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van de Gasterij: dinsdag t/m donderdag
van 10.00-16.00 uur en vrijdag t/m zondag van
10.00-22.00 uur.
Niet alleen organiseren we veel bij het Wasven,
ook zijn we druk in ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij
de Gasterij waar een nieuw team aan de slag is
gegaan. Maar ook bij NXT Generation met nieuwe
deelnemers. En ook Natuurlijk Tongelre is deze
maand in stijl met als thema ‘Natuurontwikkeling’.
Nieuw team NXT Generation
NXT Generation heeft een nieuw team:

Gelukkig is daar een stokje voor gestoken en deze
tentoonstelling –een overzicht van zijn levenswerkis voor hem bedoeld als waardering voor zijn tekenkunst. Zijn onlangs geuite opmerking: “Ik zou
alles wel eens een keer bij elkaar willen zien !”,
was de aanleiding tot deze expositie. Natuurlijk
ook om meerdere mensen van zijn teken- en schilderwerk te laten genieten!
Zeker passend in de intentie van ‘het Wasven’ met
natuur als onderwerp.
U bent van harte welkom deze expositie eens te
komen bekijken bij:
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Het nieuwe team gaat werken aan een nieuwe uitdaging: ‘Smart Move’
Dit seizoen gaan we de omgeving bekijken en ontdekken hoe mensen en dieren, zich verplaatsen.
Als het team weet hoe mensen en dingen zich in
onze omgeving verplaatsen, moeten ze een belangrijke vorm van transport en onderzoekenkiezen . Wat voor problemen weerhouden mensen en
dingen om veilig te komen waar ze naar toe gaan?
Wat voor problemen weerhouden mensen en dingen ervan om zich efficiënt te verplaatsen, snel te
komen waar ze naartoe gaan en met gebruik van
de minste hoeveelheid energie? Als ze dit hebben
onderzocht, is de vraag of het team kan helpen
(één van) deze problemen op te lossen! Daarnaast
moet het team een robot bouwen en programmeren waarmee ze een paar voorgeschreven missies
kunnen uitvoeren. NXT generation heeft er enorm
veel zin in en staat in de startblokken!
Wilt u komen kijken hoe wij het doen? Reserveer
dan alvast 12 december in uw agenda voor de Regiofinale!
Bourgondisch, Biologisch en Ambachtelijk
Dit kunt u verwachten van het eten bij Gasterij in
’t Ven en van de nieuwe gezichten: Ronald ter
Heegde als gastheer en Luus van Diggelen als
chefkok. Samen hebben ze een berg aan ervaring:
van eenvoudige eetcafés tot sterrenrestaurants. En
die ervaring zetten ze enthousiast in voor de Gasterij, natuurlijk geholpen door hun teams, zoals ze
zelf ook benadrukken.
Hun komst is aanleiding voor een nieuw accent van
de Gasterij: de Huiskamer van Tongelre. Dit houdt
in dat voortaan de Gasterij het hele weekend
(vrijdag- en zaterdagavond en zondag) geopend is
voor bezoekers die à la carte willen eten. Grote
groepen blijven vooral op werkdagen welkom. En
net als thuis, zal in de Huiskamer ook een leestafel
worden ingericht waar van alles te vinden is over
Tongelre en over het Wasven.
Dit is niet de enige verandering: vanaf volgend
jaar zullen er samen met de vrijwilligers van het
Groendomein en van Tussen de Molens ook activiteiten plaatsvinden. Het thema daarvan is Tuinieren en Tafelen. Ronald en Luus hebben zin in deze
samenwerking: “Met z’n allen aanpakken en gewoon doen.”
Bij de Gasterij kun je lekker eten, Bourgondisch
zoals Luus het noemt, maar wel op een biologische
en ambachtelijke wijze: alles is vers en zelfgemaakt. De leveranciers leveren biologisch en de
grondstoffen zijn afkomstig uit de streek, omdat
rechtstreeks van de boer wordt afgenomen. En dit
zal de basis vormen van een hele nieuwe kaart.
Nieuwsgierig geworden? Kom dan vooral langs om
de sfeer en het eten te proeven!
Oproep ‘leesvoer’
U heeft het hierboven al kunnen lezen: in de Gasterij als Huiskamer van Tongelre komt een leestafel. Op deze tafel zult u informatie aantreffen over

het Wasven en Tongelre. Maar ook tijdschriften
over natuur die passen bij het Wasven.
Heeft u boeken die over Tongelre gaan of tijdschriften (in goede staat) die interessant zijn voor
bezoekers? Geef ze dan aan de gastheer van de
Gasterij, Ronald. Hij zal het ‘leesvoer’ op de leestafel bijhouden

TONGELRESE VLAG
Sinterklaas en Kerst - cadeautijd bij uitstek - staan weer
voor de deur. Misschien een
hint voor een origineel cadeau.
Wat dacht u van de Tongelrese
vlag….
Ze zijn nog steeds te bestellen
bij:
Kees van Grevenbroek,
tel. 06-11178637.
Een vlag voor huis, tuin- en
keukengebruik kost
€ 17,50 en de gehele opbrengst gaat naar stichting Groendomein Wasven
voor een mooier en groener Tongelre en natuurlijk
naar onze activiteiten voor de kinderen.
De vlag is iedere maandagavond af te halen in de
Schop (schuur) achter de boerderij Celebeslaan
30.
We zijn er tussen 19.00 en 21.00 uur.
Bij de bakkerij, Tussen de Molens, zijn overigens
ook leuke klompvogelhuisjes te koop voor € 9,95
per stuk.
Alvast bedankt,
de natuurwerkgroep Wasven

Op woensdag 9 december wordt de natuurontwikkeling bekeken.
Wat wordt er gedaan om dat te bevorderen? En u
weet, de natuur overwint alles. Als je die zijn gang
laat gaan is dat geweldig. U zult het zien!
Het begint om 20.00 uur en duurt ongeveer tot
21.00 uur, de zaal is om 19.30 open.
De entree is € 3,00 inclusief koffie of thee. Het
speelt zich natuurlijk af in de boerderij van het
Wasven, Celebeslaan 30 in Tongelre.
Hopelijk mogen wij u dan weer begroeten.
De natuurwerkgroep Wasven.
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Het Rode Kruis Eindhoven en omstreken,
Willem van Konijnenburglaan 6, 5613 DW
Eindhoven, is dringend op zoek naar een gemotiveerde kandidaat m/v voor de functie
wijkcoördinator in de wijk Tongelre. Kunt u
een team vrijwilligers aansturen en omgaan
met email, Word en Excel? Dan is dit wellicht
het vrijwilligerswerk waarnaar u op zoek
bent
Meer informatie?
Voelt u zich tot deze functie aangetrokken,neem
dan telefonisch contact met ons op voor het maken
van een afspraak. Ons telefoonnummer is 040
2443311 of mail naar
secretariaat@rodekruiseindhoven.nl
Meer informatie over het Rode Kruis treft u aan op
www.rodekruis.nl

De laatste vrijdag van oktober zijn de spinnen
voorbij gekomen in ons programma.
De kinderen hadden zowel grote als kleine spinnen
meegebracht. Eerst even het spinnenbos in, waar
spinnenvragen in de bomen hingen, die daarna in
de Schop werden beantwoord. Velen van jullie wisten al veel, maar anderen hebben weer geleerd
van de natuur. Heel knap hoor!

Met de kruisspin hebben we een proef gedaan om
te zien hoe deze spinsel maakt. Vanuit een takje in
een emmer met water, zal de spin, naar een grote
tak steeds een beetje verder, spinseldraden maken
om zich zelf te bevrijden. Een ventilator zorgde
voor de wind, die het spinsel zou doen waaien naar
de grotere tak. Daar zou de spin dan overheen lopen en de vrijheid opzoeken. De proef was bijna
gelukt, maar het was wel spannend om te zien.
Ook in de filmzaal hebben we nog beelden gezien
van spinnen en we hebben geprobeerd zelf een
web te maken, dat was aardig gelukt. Spinnen
doen dat toch een stuk makkelijker. Tot slot kregen we als lekkernij een heerlijk spinselgebakje
van de bakkerij Tussen de Molens. Ralf, Bedankt!
De volgende keer:
Kleine roofdieren in Tongelre. 27 november
Ken jij ze?
Dit zijn de nachtelijke jagers die (ook wel overdag)
op jacht zijn naar levend voedsel. Het zijn beslist
geen lieverdjes.
We gaan ze bekijken en we gaan ze tekenen. Het
kind met de mooiste tekening krijgt een verrassing.
Aanvang 19.00 uur in de schop van de boerderij
van het Wasven.
Het duurt tot ongeveer 21.00 uur.
De entree is €1,50 per persoon. Het is voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar.
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JOEPIE EEN POEPIE……………………….
Een tiental maanden geleden schreef ik in de Wisselpen over het wel en wee van de familie Graumans die ongeveer 5 jaar geleden gestrand was op
het Pijlstaartpad. Daar schreef ik ook dat ik met
veel plezier hier woonde en dat het een heel leuke
wijk is. Hier sta ik op zich nog steeds achter.
Echter is er één ding waar ik me vreselijk aan begin te ergeren en dat is HONDENPOEP. Ten tijde
van het schrijven van de Wisselpen was de oudste
zover dat hij maar een beetje kon lopen en was de
jongste nog niet gearriveerd op de wereld. Nu is
het helemaal anders. De oudste kan goed lopen en
de jongste gaat overal mee naar toe in de kinderwagen. Nou mooi, denkt u misschien, iedereen tevreden toch. Ware het niet dat het niet meer leuk
is om in de buurt rond te lopen met een kinderwagen of met een kindje wat af en toe los wil lopen.
Tegenwoordig liggen er overal zoveel uitwerpselen
dat ik geen tijd heb om de kinderen op dingen te
wijzen die leuk of interessant zijn. Want voor hetzelfde geld rij ik of loop ik door de hondenpoep. Ik
moet de hele tijd op de grond kijken of daar geen
uitwerpselen liggen, dus buig ik letterlijk mijn
hoofd voor de poep. En als de oudste ‘losloopt’ dan
moet ik continue opletten dat hij niet graait in de
keutels die (steeds) vaker op het trottoir liggen of
in de groenvoorziening op een metertje afstand
van de stoep en dus binnen bereik van mijn kind
zijn handjes.
Begrijp me goed. Ik heb niets tegen honden. Wij
zouden er als gezin heel graag één willen hebben
maar de tijd ontbreekt ons daarvoor. Ik heb ook
niets tegen de bezitters van de honden. Maar dus
wel tegen de hondenpoep.
Uiteraard heb ik wat onderzoek gedaan naar wat
de rechten en de plichten van hondenbezitters/
-verzorgers zijn. Eén van de plichten is dat de
hond nooit mag loslopen, tenzij dit op een losloopterrein is en een tweede is dat de hondenhouder
verplicht is om de hondenpoep op te ruimen. Die
eerste verplichting mag iedereen van mij met een
korrel zout nemen, maar die tweede betekent dus
dat iedereen bij wet verplicht is om de uitwerpselen zelf op te ruimen. Op de site van de gemeente
Eindhoven staat zelfs dat degene die de hond uitlaat een plastic zakje mee moet nemen.
Kortom wil ik iedereen die zijn hond uitlaat vragen
om uitwerpselen op zichtlocaties op te ruimen. Het
is volgens mij een kleine moeite. En dan kan ik
weer genieten van het wandelen met de kinderen
zonder dat ik op het einde of mijn zolen of de wielen van de kinderwagen moet schoonmaken. Want
denk eraan een kinderhand is snel gevuld, ook met
een poepie.
Met vriendelijke groet,
Jos Graumans
Pijlstaartpad 21
Eindhoven

BOOM IN HET BOS ?

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 verloot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.

Oplossing Wie Weet Waar oktober:
Het zijn de dug outs langs de lijnen van de nieuwe
voetbalvelden van RKVV Tongelre.
Vorige maand kwam het goede antwoord van
Annemie Rikken
Rafelbergstraat 58
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Sylvia van den Brand
Door: Francis en Riet
Verborgen talenten, ook in Tongelre kom je ze tegen! Via een tip kwamen wij onlangs in contact
met zo’n verborgen talent, namelijk met Sylvia van
den Brand- van der Heyden, zij is een talentvolle
schminkster.

Wat is Schminken met Sylvia?
Sylvia is niet zo maar een schminkster, nee, zij
gaat heel professioneel te werk, zij geeft workshops en cursussen en volgt zelf cursussen bij o.a.
Mark Reid, een bekende Amerikaanse body- en
facepainter, daardoor blijft zij goed op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op schminkgebied.
“Vroeger gebruikten Indianen schmink om de goden gunstig te stemmen. De Maori’s schminken
zich om indringers angst aan te jagen. Wij schminken ons op feestjes en evenementen gewoon omdat we plezier willen maken. Ik wil met mijn
schmink mensen een gezellige avond bezorgen of
meewerken aan het welslagen van een feestje,”
vertelt Sylvia.
Hoe is dat alles zo begonnen?
Sylvia:”Ongeveer vijftien jaar geleden ging mijn
zus een cursus schminken volgen. Ik ging mee
omdat ik het leuk vond, had er geen bedoelingen
mee. Mijn zus was lerares, ik bleef op de achtergrond.”
Franklin onderbreekt haar:”Sylvia was toen, maar
is ook nu nog altijd heel bescheiden, terwijl ze best
trots mag zijn op wat zij presteert.”
“Door met mijn zus mee te gaan leerde ik ook
schminken”, zo gaat Sylvia verder, “ik vond het
leuk om te doen, totdat mijn zus door ziekte genoodzaakt was te stoppen, ik heb er toen ook een
punt achter gezet.
Pas toen Franklin samen met een vriend plannen
aan het smeden was om een evenementenbureau
op te starten, kwam mijn schminken weer in ‘the
picture’. Het evenementenbureau ging helaas niet
door maar mijn schminken kwam daarna in een
stroomversnelling.”

Sylvia is een echte Tongelrese, ze is de dochter
van Jan van der Heyden (zoon van de melkboer
van der Heijden uit de Kuilenstraat) en is getrouwd
met Franklin van den Brand. Met hun twee zoontjes wonen zij in de Transformatorstraat en zijn de
trotse eigenaren van ‘Schminken met Sylvia’.

Jij geeft workshops en cursussen, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Sylvia: “Wil je leren hoe je kinderen kunt schminken, dan kun je bij mij een eenmalige workshop of
een vierdaagse cursus volgen.
Om de basiskneepjes van het kinderschminken te
leren, geef ik een cursus schminken in vier avonden. Stapje voor stapje leer je omgaan met de
materialen en oefen je met verschillende technieken en onderwerpen. Aan het einde van de cursus
krijgen alle cursisten foto´s mee waarop de vorderingen te zien zijn. Een oorkonde bewijst dat jij nu
kunt schminken!
Ik bied bovendien een starterset aan van €35,00
waarmee je thuis meteen aan de slag kunt.
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Welke materialen gebruik je?
Sylvia: “Ik werk met Grimas, Diamond FX en Glimmer Body Art. Dit laatste materiaal gebruik ik voor
glittertattoo’s, dit zijn tijdelijke tattoo’s die op ontzettend veel manieren toegepast kunnen worden
en een unieke uitstraling hebben.”
Hoelang is het schminkwerk houdbaar?
“De houdbaarheid van schminkwerk is afhankelijk
van het type huid. Het is verstandig om een vette
huid eerst te ontvetten, dit verlengt de houdbaarheid.
Na een nacht slapen is er meestal niet veel meer
over van het schminkwerk, dus kun je het maar
beter verwijderen. Dat gaat heel gemakkelijk met
wat lauw/warm water.”

Aan deze workshops en cursussen nemen mensen
die met kinderen werken, ouders maar ook oma’s
deel. Het is verrassend om te zien wat deze mensen na afloop van een workshop of cursus kunnen.
De meeste cursisten komen binnen met de wens:
als ik na afloop maar een clown kan schminken. Ze
beseffen dan niet dat het schminken van een clown
veel ervaring vraagt omdat het resultaat heel symmetrisch moet zijn.”
Waar worden de workshops en cursussen gegeven?
Sylvia: “Ik schmink op locatie tijdens kinderfeestjes, evenementen en elke andere gelegenheid. Op
verzoek kleed ik het feest verder aan met bijvoorbeeld verkleedkleren, knutselspullen en voorleesboekjes. Feestvierders mogen zelf beslissen hoe ze
geschminkt willen worden, dat kan bijvoorbeeld
volgens een thema.
Een eenmalige workshop aan groepjes van minimaal 4 geef ik ook op locatie.

Een kleine greep uit de vele activiteiten 2009
 Workshops PABO Eindhoven
 Opening en congress Korein kinderdagverblijven
 Workshop Peuterplaza
 Skatecenter Eindhoven
 Workshop PZ Neways
 Wooninc. Eindhoven kindercarnaval
 CV de Tongelreepers
 Opening speelpark de Splinter
 Vereniging eigen paard dag
 Rosada Factory Outlet Roosendaal
 Paasbrunch ’t Wasven
 Animal Event 2009
 Grand opening Mc Donalds Breda
 Restaurant de Mispelhoef
 Jubileum Genneperparken
 Samenloop voor Hoop / KWF kankerbestrijding
 Albert Heijn
 Varendonck College Asten
 Kinder opendag Welzorg
 Glitterparty BBQ
 Schminken op het Haghorst Spektakel
 Familiedag DHL en vele anderen……
Je geeft workshops en cursussen, verzorgt
kinderfeestjes enz. enz. Dat vraagt om een
goede planning en administratieve afhandeling.
Sylvia: “Dat is de afdeling van mijn man.”

Speelt de leeftijd van de kinderen een rol bij
kinderfeesten?
Kinderen vanaf acht jaar zet ik zelf aan het werk.
Voor deze jeugd is niets leuker dan zelf in de weer
gaan met kwast en spons. Deze kinderen leer ik
hoe ze zichzelf en elkaar kunnen schminken. Met
de basisvaardigheden van deze kinderworkshop
kunnen ze thuis verder oefenen. Vervolgens kunnen de kinderen zelf hun verkleedkleren knutselen.

Foto: Sylvia en Franklin
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Franklin: “Ja, wij vullen elkaar perfect aan. Naast
mijn dagelijks werk als accountmanager lever ook
ik mijn bijdrage aan ‘Schminken met Sylvia’.
Ik leg de nieuwe contacten, maak de offertes, zorg
voor de administratie en plan de jaarlijks terugkomende afspraken met klanten.
Ook de website: www:seven-events.nl neem ik
voor mijn rekening. Dus als u nog wat meer informatie over ‘Schminken met Sylvia’ wilt, dan kunt u
die daar vinden.”
Als u na al deze informatie nog niet zeker weet of
u een cursus kinderschminken wilt volgen dan
moet u eens naar ’t Oude Raadhuis gaan, Sylvia
houdt daar regelmatig kennismakingsavonden. Ze
geeft daar een demonstratie en vertelt erbij wat ze
doet. Je mag voor € 2,50 het schminken ook proberen op je handen en op elkaar.
Als je besluit een cursus te gaan volgen, krijg je
het geld van deze avond terug.
Voor tarieven en meer informatie kijk dan op de
website van ‘Schminken met Sylvia’

Foto: Brian met een gevaarlijk monstergezicht
Aan het einde van dit gezellige interview met deze
twee bijzonder enthousiaste mensen geeft Sylvia
nog even een demonstratie. Brian, die geduldig
heeft zitten wachten, heeft een monsterachtig,
griezelig voorbeeld uitgekozen en Sylvia gaat aan
de slag. Hierboven ziet u in vier stappen het
schminken met op de laatste foto het uiteindelijke
resultaat.
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Hennie Cox, fysiomanueeltherapeut
Bart van Houten, fysiomanueeltherapeut
Janny Gudden, fysiomanueeltherapeut
Frank Delemarre, fysiomanueeltherapeut
Monique Webb, fysiotherapeut

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

Fysiotherapie en uw zorgverzekering in 2010.
Ieder jaar krijgen wij in de praktijk veel vragen over zorgverzekeringen en vooral over
de vraag of men wel voldoende is verzekerd voor manuele en/of fysiotherapie.
In de afgelopen jaren is er in uw verzekering veel veranderd en ook in 2010 gaat er
weer veel veranderen. Om een goed beeld te krijgen, hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent, hebben
we wat punten voor u op een rijtje gezet.
Basisverzekering.
Een belangrijke verandering is de verhoging per 1 januari 2010 van het verplichte eigen risico naar
€ 165,- voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. Dit eigen risico moet u gaan betalen als u gebruik
maakt van zorg uit uw basisverzekering.
Omdat niet alle zorg wordt vergoed uit de basisverzekering, is het belangrijk een aanvullende verzekering af te sluiten. Omdat veel mensen gebruik maken van fysiotherapie en/of manuele therapie, lichten wij dit graag toe.
Fysiotherapie wordt voor iedereen vanaf 18 jaar vergoed uit uw aanvullende verzekering. Voor fysiotherapie geldt dan dus geen eigen risico.
Het aantal behandelingen dat wordt vergoed hangt af van uw verzekering.
Dit kan onbeperkt zijn, maar vaak is de vergoeding beperkt in het aantal behandelingen. Bij langer durende behandelreeksen kunt u dan alsnog voor extra kosten komen te staan. Wij vinden het belangrijk u
hier op te wijzen omdat nog ieder jaar (te) veel mensen tegen deze extra kosten aan lopen.
In Tongelre zijn van oudsher veel mensen verzekerd bij VGZ en CZ. Alle verzekeraars hebben meerdere
aanvullende verzekeringen met een beperking voor fysiotherapie. Kijk uw polis hierop eens na. Bedenk
daarbij dat een behandeling fysiotherapie ongeveer € 28,- kost, manuele therapie € 39,-.
Wilt u verzekeringen vergelijken, dan kunt u op diverse internetsites terecht.
Kijk eens op www.fysiotherapie.nl, www.zorgplanet.nl, www.independer.nl of www.kiesbeter.nl.
Ook bij de fysiotherapie bestaan (helaas) weer uitzonderingen.
Niet alle fysiotherapie wordt uit de aanvullende verzekering vergoed. Zogenaamde
chronische aandoeningen worden vergoed uit de basisverzekering. Grofweg gaat
het hierbij om fysiotherapie na operaties en bij ernstige aandoeningen. Toetst u ‘lijst
Borst’ in bij Google, dan vindt u het complete overzicht.
Bij chronische aandoeningen vergoedt uw aanvullende verzekering de eerste 9 behandelingen, daarna vergoedt uw basisverzekering alle behandelingen. Hiervoor geldt wel
het eigen risico. Omdat het hierbij echter vaak gaat om verwijzingen vanuit het ziekenhuis of van de specialist, heeft u meestal uw eigen risico3253 daar al betaald.
Voor kinderfysiotherapie (tot 18 jaar) gelden weer andere regels. Daarvoor verwijzen wij u graag naar
uw polis of naar de genoemde internetsites.
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KINDERBOEKENWEEK OP DE BOOG
Voorlezen prentenboek tijdens opening van
de Kinderboekenweek.

De afgelopen weken zijn wij bezig geweest
met het thema van de Kinderboekenweek
2009: Aan Tafel!
De opening van deze week werd gehouden
door onze juffen en meesters van groep 3 en
4. Zij voerden een toneelstukje op bij het
prentenboek ‘Ik zou wel een kindje lusten’.
We hebben daarna onze eigen placemats mogen tekenen en we mochten er al woordjes bij
schrijven. Tijdens het hoekenwerk hadden we
een echt restaurant in de klas met alles erop
en eraan.
Ook mochten we al onze eerste woordjes over
eten en drinken stempelen in de stempelhoek.
Wat verder heel erg leuk en leerzaam was,
was het bakken van pannenkoeken! Samen
met een hulpouder mochten we pannenkoeken bakken en ze ook nog zelf opeten, wat
een feest! We hebben al veel geleerd in groep
3. We kunnen nu al veel woordjes lezen. Dat
maakte het extra leuk in de leeshoek op het
podium in de hal van onze school. Daar was
een restaurant nagemaakt en daar mochten
we boekjes gaan lezen. Sommige kinderen uit
groep 3 hebben hun eerste leesboekje al bij
de bibliotheek gehaald en hebben er vol trots
uit voorgelezen! Hartstikke goed!
Heel veel groetjes,
Groep 3A en 3B

Wat heb jij gisteren of vanochtend gegeten?
UITREIKING ROCKS-CHEQUE DOOR SUPER DE
BOER AAN BASISSCHOOL DE BOOG
Op woensdag 4 november j.l. ontvingen wij uit
handen van de heer van Gestel – filiaalmanager
van Super de Boer- een cheque ter waarde van
ruim € 5.000,00. Veel ouders, opa’s en oma’s en
uiteraard ook de school zelf hebben hard gespaard
om zoveel mogelijk Rocks-vijfjes te ontvangen tijdens de actie Tools for School.
De school gaat dit geld gebruiken om het schoolplein een opknapbeurt te geven. In alle groepen
zijn de kinderen momenteel ideeën aan het verzamelen om te kunnen uitvoeren.
Ook ouders zijn bezig om het aangezicht van het
plein te verbeteren. Samen maken we er dus weer
een mooi plein van!
We willen iedereen hartelijk danken voor de gespaarde Rocksvijfjes.
Uiteraard is
iedereen van
harte welkom
om te zijner
tijd ons opgeknapte schoolplein te komen
bewonderen!
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AANHECHTING
AARDE
ABSENCE
ALPEN
ASCORBINEZUUR
BAARTIJD
BINNENLOPEN
BOGENGANG
COATEN
COMPACT
DEUGDZAAM
DRAAIERIGHEID
GRAAN
HAKMES
HULDEADRES
INTRONISATIE
KERSTSTER
LEIDSCHENDAM
MELKCHOCOLA
METAALSPUITER
MILLE
MUURKRUID
NARREN
NAZARETH
ONBEDACHTHEID
ONDERMINISTER
OPPERCOMMANDO
PERIFEER
PREFERENT
RADIOSCHIP
REEKALF
REIEN
RITME
RUWER
SPONZENVISSER
STORMTIJ
STROOIAVOND
SUPERMAN
TEERHARTIG
THUISONDERWIJS
TIMER
VERMICELLI
WISSELSTROOM
ZEMEL

O

N

B

E

D

A

C

H

T

H

E

I

D

N

P

A

I

T

E

T

O

U

I

N

R

S

D

E

P

R

N

E

U

L

M

T

M

IJ

T

E

D

A

E

R

N

D

G

R

P

W

E

O

R

R

IJ

A

R

E

E

O

D

R

A

M

R

M

A

Z

T

A

C

N

N

E

Z

O

C

M

I

A

D

D

R

I

O

D

L

O

A

E

T

N

I

R

I

S

A

N

M

R

O

L

A

IJ

I

E

E

A

O

O

A

T

M

K

P

L

M

S

`R

T

M

S

S

S

B

C

A

E

E

P

T

I

I

I

U

L

C

H

S

S

N

I

N

E

G

U

T

E

U

O

H

G

E

D

D

B

R

H

P

S

M

C

R

E

I

E

N

S

O

T

E

S

R

O

E

B

K

T

P

O

C

G

M

I

L

L

E

C

I

M

R

E

V

H

E

W

D

A

K

O

F

N

E

A

U

A

E

N

G

R

A

A

N

H

E

C

H

T

I

N

G

L

L

T

P

A

F

Z

R

R

IJ

O

D

A

F

E

E

K

I

R

U

W

E

R

O

A

N

N

A

M

R

E

P

U

S

E

N

R

M

G

L

E

E

E

K

E

R

S

T

S

T

E

R

S

P

O

N

Z

E

N

V

I

S

S

E

R

De overgebleven letters vormen een woord.
Oplossing van vorige maand is:

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer

Door een onduidelijkheid in de oplossing van de
puzzel kon het juiste antwoord niet worden gevonden. Uit alle inzendingen is als winnaar getrokken:

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 december 2009 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

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

Ria Niemarkt
Apollovlinderlaan 19
De prijs is beschikbaar gesteld door:



FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
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