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Als dit wijkblad bij u op de mat valt, is het alweer eind juni en
staat de zomer voor de deur. Ook al was het voorjaar erg kil,
toch hebben we al van een aantal echte zomerdagen kunnen genieten.
Maar de echte zomer moet nog komen, de tijd waarin we niet alleen genieten van het prachtige weer en de kleurrijke tuinen
waarin de planten in volle bloei staan, maar ook van alle activiteiten zoals braderieën en wat er zoal nog meer in onze wijk georganiseerd wordt.
De barbecues worden uit de schuur gehaald en voor iedereen ziet
het leven er weer wat vriendelijker uit.
Naast al het moois wat de
natuur ons te bieden
heeft, zien we dat onze
wijk voor een deel oranje
gekleurd is. Met elkaar
hebben we natuurlijk ook
weer de oranjekoorts. We
weten nú nog zéker dat
‘onze jongens’ het natuurlijk goed gaan doen in
Zuid-Afrika en dat ‘wij’ de
finale halen!
Maar voor het zover is,
kunt u in dit speciale wijkblad de ontwikkelingen bij
en een dringende oproep
van het bestuur van het
Oude Raadhuis lezen. Wellicht dat u zich daardoor aangesproken
voelt en ook een bijdrage wilt leveren aan dit mooie vrijwilligerswerk.
Deze maand hebben we ook weer enkele jubilea: de dahliaclub
bestaat maar liefst 75 jaar (zie pagina 14) en ook basisschool De
Boog vierde haar 25 jarig bestaan.( zie pagina 41)
In tegenstelling tot voorafgaande jaren hebben wij pas in augustus vakantie. Volgende maand ontvangt u daarom een superdik
wijkblad voor de maanden juli en augustus samen. Wilt u kopij
inzenden voor dit wijkblad dan ontvangen wij dat graag uiterlijk
30 juni a.s.
Wij wensen u veel leesplezier!

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 ..............................14040
Ons Net Eindhoven .....................................040 7874000
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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.

Mijn vrijwilligerswerk
En nu vraagt u zich natuurlijk af wat deze man te
maken heeft met de wijk Rond ’t Hofke? Dat ga ik
proberen uit te leggen. In 1958 ben ik begonnen
met vrijwilligerswerk. Ik ben begonnen als collectant in de parochie Tongelre en wel in het oude
veilinggebouw Generaal Bothastraat en veel later
in de Rozenkranskerk.
Daarnaast deed ik nog vrijwilligerswerk voor de
Sint Vincentiusvereniging.
Mijn naam is Joep Jansen- mijn officiële namen
zijn Hendrik, Antoon, Joseph).

Ook was ik in 1958 een van de oprichters van de
nu nog steeds bestaande tennisvereniging De
Doornakkers. Ik heb daar jaren getennist; niet op
een hoog niveau maar het kwam wel de gezondheid ten goede. Eenmaal begonnen met de werkzaamheden voor De Doornakkers kwam de rest
vanzelf.
Er werd een gemeenschapshuis gebouwd en daar
hoorde een bestuur bij. En ja, ik werd secretaris en
heb dat gedaan tot 2000. Niet alleen de administratie maar ook verbouwingen kwamen aan de orde. Wekenlang waren we bezig met het souterrain
op te knappen. Samen met enkele wijkbewoners
werd het aangepakt. Het werd mooi en kon toen
weer een tijd mee.
Maar ook andere instellingen begonnen een beroep
op mij te doen.

Ik ben geboren in Weert als een van de vijf zonen
van een horlogemaker/opticiën. In 1955 ben ik getrouwd met Agnes van Lent uit Maarheeze, dochter
van Bertus van Lent, landbouwer.
Agnes, ook bekend in Tongelre vanwege haar vele
vrijwilligerswerk zoals de Zonnebloem, de schildersclub en het verzorgen van de bloemen in de
kerk. Helaas is mijn vrouw Agnes overleden in
2008.
Ons gezin telde drie kinderen. Een dochter en twee
zonen en samen woonden we in de krachtwijk
Doornakkers. Tegenwoordig wonen twee van de
kinderen nog in Eindhoven en eentje in ZuidFrankrijk.
Voor mijn huwelijk had ik al 7 jaar lang met de
Doornakkers te maken want ik kwam er iedere dag
langs met de trein vanuit Weert naar mijn werk in
Eindhoven namelijk op Buitenlandse Expeditie.

Het jongerenkoor Tongelre kon wel hulp gebruiken.
Niet om te zingen maar wel om de administratie te
doen én-bij uitvoeringen in de kerk- de instrumenten te vervoeren. Dit was een heel mooie tijd zeker
omdat mijn dochter één van de zangeressen was.
Toen kwam Tongelre Rond ’t Hofke in zicht. Er was
daar een gebouw gepland voor de gezondheids-
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zorg. (voorheen in ’t Karregat). Daar was een
bouwcommissie voor nodig en aangezien ik in die
tijd- samen met Toos Vrijdag- een patiëntenvereniging had opgericht werd ik gevraagd om in de
commissie plaats te nemen. Dat heeft heel wat
vergaderingen gekost met zelfs een studie voor de
inrichting in Delft. Maar het gebouw kwam er en
staat er nog steeds!
Voor dit gezondheidscentrum zit ik dan ook in de
cliëntenraad en opmerkingen daarover kunt u altijd
bij mij kwijt ( tel. 040 28 11 396).
Namens die patiëntenvereniging kwam ik ook nog
bij het R.C.P. terecht. Tegenwoordig heet dat
Zorgbelang Brabant. Ik heb daar zo’n zes jaar
meegewerkt aan de regeling van het nu zo belangrijke PGB oftewel Het Persoons Gebonden Budget.
Maar ik ga nu verder met mijn verhaal; na genoten
te hebben van een heerlijke maaltijd in het restaurant van Berckelhof (voor de Jozef en Mariakerk).
Het einde voor wat betreft het Trefcentrum was
voor mij op 3 januari 2000 en vanaf die datum
werd ik postbode van de parochie en werd mij
Oud-Tongelre toegewezen. Dit werk doe ik nu al
ruim 10 jaar. Wat een gezoek in het begin; vooral
in de Geestenberg. Rond de Ministerlaan ging het
een stukje beter. Maar toen kwam “de trein”op
volle gang. De toenmalige koster verliet de Jozef
en Mariakerk. Omdat ik bijna heel mijn leven ‘in en
rond’ de kerk geleefd heb- in Weert woonde ik 20
meter van de Martinuskerk af- sprong ik ook daarin en werd koster. IK doe dat zo graag dat ik wat
later ook inviel in de Martinuskerk en dat doe ik
nog steeds met volle overgave.

Nog wat over mezelf
Maar genoeg over al dat vrijwilligerswerk en nog
even iets over mezelf.
U ziet aan het begin van dit artikel dat mijn officiële naam Hendrik is. Joep komt van Joseph en omdat mijn heeroom en heerneef ook zo genoemd
waren zou ik ook priester moeten worden. Helaas
is dat niet gebeurd maar mijn broer is wel priester
geworden. Hij is dat overigens nog steeds met een
steeds drukker wordende praktijk.
Mijn oog viel meer op het vrouwelijke schoon en
uiteindelijk op Agnes. Door Agnes kwam ik als
stadsmens op een boerderij terecht waar ik in mijn
vrije tijd alles heb gedaan wat daar moest gebeuren. Van bietjes dunnen, hooien, maaien, de tractor besturen tot melken- toen nog met de handtoe. Maar ook het verbouwen van een woonhuis tot
open loopstallen en melkstallen. Niets was teveel;
als opperman voelde ik mij thuis.
Dit was het wel zo’n beetje wat ik te vertellen heb
over mijn leven, het wonen in de Doornakkers en
mijn verbintenis met Rond het Hofke.
Het wijkblad zelf verdient in mijn ogen een hoog
waarderingscijfer; prima blad.
Met vriendelijke groeten,
Joep Jansen
De volgende Wisselpen wordt geschreven
door Piërre Staals.

Wat heb ik nog meer gedaan?
Bijna twaalf jaar bij de Thuiszorg in de klachtencommissie gezeten wat een bijzonder interessante
periode was.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 6

HARMONIE DE EENDRACHT,
ACTIEF IN TONGELRE

Het Eindhovense stadsdeel Tongelre herbergt veel
verschillende verenigingen, van de voetbalclub tot
een koersbalvereniging. Ook de Koninklijk erkende
Harmonie De Eendracht is een echte Tongelrese
vereniging. Er wordt elke dinsdagavond gerepeteerd in gemeenschapshuis De Ronde aan de Tongelresestraat en de harmonie is vaak present om
wijkactiviteiten muzikaal op te luisteren. Denk
daarbij aan aubades bij tehuizen op Koninginnedag, het openen van het Spilcentrum in de nieuwe
wijk Berckelbosch en jaarlijks het feestelijk inhalen
van de wandelaars van de Avondvierdaagse.
Natuurlijk speelt de harmonie meer dan alleen
marsen op straat. Tijdens concerten wordt er muziek gespeeld die leuk is om naar te luisteren maar
zeker ook om te spelen. Die muziek varieert van
(licht) klassieke stukken van Strauss tot nummers
van Robbie Williams en Marco Borsato die zijn bewerkt tot harmonieversie. Ook wordt er regelmatig
samengewerkt met zangers (o.a. Ben Cramer) of
instrumentale solisten zoals een organist of zelfs
een doedelzakspeler.
Buitenconcert bij ‘t Karregat
Op dinsdag 22 juni zoekt harmonie De Eendracht
haar publiek weer op tijdens het jaarlijkse buitenconcert. Om 19.30 uur zitten de muzikanten klaar
op het veld naast het Karregat om onder leiding
van dirigent Antoine van Rooij een gevarieerd muzikaal programma ten gehore te brengen. Voor de
bezoekers is een beperkt aantal stoelen beschikbaar dus als u zeker wilt zijn van een zitplaats,
kunt u ook uw eigen klapstoeltje meenemen. Het
concert duurt tot ca. 20.30 uur.

met de secretaris van harmonie De Eendracht: Caroline van Dijk, carolinefibbe@gmail.com of kom
langs op een repetitie op dinsdagavond vanaf
20.00 uur in gemeenschapshuis De Ronde aan de
Tongelresestraat. Natuurlijk kunt u ook een van
leden aanspreken na afloop van het buitenconcert
op dinsdag 22 juni.

De Beukweek
Binnenkort staat het weer te gebeuren. De Beukweek gaat weer van start.
Ken je de Beukweek nog niet???, dan
leggen wij het aan je uit.
De Beukweek is een week waarin een 30-tal vrijwilligers er alles aan doet om kinderen een leuke
week te bezorgen. De plaats waar het zich afspeelt
is het terrein achter de boerderij aan de Celebeslaan 30 in Eindhoven, beter bekend als het Beukterrein. De hele week heeft een thema, en alle
spellen en de aankleding van het terrein zijn aangepast aan dit thema. Zo is er een disco avond,
voor de kinderen vanaf 10 jaar is er de mogelijkheid voor een nachtspel, we gaan een keer naar
een speeltuin etc etc. We kunnen natuurlijk niet
alles bekend maken en nog niet vertellen wat het
thema wordt van dit jaar, dat blijft voorlopig nog
een verrassing.
Wanneer mag je meedoen?
Je mag van ons meedoen als je vóór de vakantie in
groep 2 t/m 8 zat.
Op onze website www.beukenoot.org kun je alvast
eens kijken wat we de afgelopen tijd allemaal hebben gedaan en ook kun je alvast kennis maken
met de stafleden van De Beuk.
Je kunt er ook foto’s bekijken, en spelletjes doen.
Kom jij ook meedoen aan deze leuke Beukweek.
Deze is te beleven in de week van 30 augustus tot
en met 3 september 2010.
Als je op basisschool De Boog of Het Karregat zit,
dan krijg je vanzelf een inschrijfformulier, zit je
niet op een van deze scholen, of heb je het formulier niet gekregen, dan kun je op onze website
WWW.BEUKENOOT.ORG kijken bij wie je een formulier kunt ophalen.

Zelf muziek maken
Bij harmonie De Eendracht is momenteel plaats
voor nieuwe leden, met name bij de klarinetten en
het slagwerk. Bent u of kent u iemand die samen
met anderen graag muziek maakt of muziek wil
leren maken bij een vereniging waar gezelligheid
hoog in het vaandel staat? Neem dan contact op

Vul de achterzijde van dit formulier geheel in en
kom dan op vrijdag 16 juli naar het terras van de
boerderij aan de Celebeslaan 30 in Eindhoven,
waar van 19.00 uur tot 21.00 uur mensen van Kindervakantieweek De Beuk aanwezig zijn om je in
te schrijven.
Ben er wel snel bij als je kans wilt maken op een
plaatsje. Wij maken er weer een leuke en spannende week van, en hopen dat jullie weer met z’n
allen komen om ons te helpen bij het oplossen van
een heel mysterieus mysterie.
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Het toverwoord tegenwoordig is biodiversiteit.
Het betekent eigenlijk de rijkdom aan levensvormen in al zijn verschijningsvormen.
Het is een hele mond vol, maar eigenlijk is het
gewoon puur natuur. De samenhang van planten
en dieren in de ecosystemen en voedselketens.
Als sommige schakels ontbreken in zo’n keten zal
dit de diversiteit schaden en misschien een soort
doen verdwijnen. Dat is heel jammer.
Door menselijk toedoen is de laatste 40 jaar al
meer dan een kwart van onze dieren- en plantensoorten wereldwijd verdwenen en van een derde
is het voortbestaan nog onzeker.
We zullen als mensen ons toch eens goed achter
de oren moeten krabben en ons moeten realiseren
dat we onze eigen planeet steeds verder ontmantelen. Hoe we dit moeten tegenhouden? Ik weet
het ook zo even niet. Het is een te groot probleem.
In het klein kunnen we wel wat doen om het interessanter te maken. Met kleine veranderingen
rond huis bijvoorbeeld: hang een nestkastje op,

zodat er vogels in kunnen broeden. Laat je tuin
wat meer verwilderen. Zet er waardplanten in,
voor insecten. Dit zijn planten, die bepaalde insecten nodig hebben om zich te kunnen voortplanten
of gebruiken als voedselplant, denk bijvoorbeeld
even aan een vlinderstruik. Wat ook helpt, is door
struiken te planten die bessen dragen, of neem
een fruitboom. Krab het onkruid tussen de tegels
uit en maak geen gebruik van verdelgingsmiddelen. En scheidt het afval, het is zo belangrijk.
Neem nu het plastic. Wist je dat er onderhand
meer plastic in de zee zit dan plankton?
Wij mensen maken er een zooitje van, op z`n
Tongers gezegd.
Zo kunnen we de aarde toch niet doorgeven.
Weet je wat? Ga eens de natuur in en neem eens
tijd voor bezinning en kijk eens goed rond wat er
allemaal leeft en zie hoe BIODIVERS het is, of
misschien wel was én bedenk dan:
HOE KAN IK HELPEN, DE ACHTERUITGANG VAN
DE NATUUR TE STOPPEN? Want ergens zul je een
begin moeten maken.

Tuintip voor maart: snoeien van hagen
Door Jeroen Soontiëns
In juni hebben de meeste hagen weelderige vormen
aangenomen door de sterke voorjaarsgroei. Het snoeien van hagen en blokken is daarom één van de vaste
tuinwerkzaamheden in deze maand. Zorg voor geschikt
snoeigereedschap om het werk eenvoudig en goed te
kunnen uitvoeren.
In het voorjaar is de groeikracht van planten in de tuin
het grootst. Na de langste dag neemt deze groeikracht
af. Wanneer u uw haag slechts één keer per jaar wilt
snoeien kunt u dit het beste eind juni doen. De haagplanten die met één snoeibeurt in model blijven zijn
onder andere taxus, beuk, thuja en buxus. Voor strakke hagen is het wenselijk om vaker dan één keer te
knippen. Soorten als liguster en laurierkers zijn snel
groeiende soorten. Deze moeten altijd meerdere keren
per jaar in model gesnoeid worden.
In de loop van de jaren worden hagen vaak steeds breder doordat er elk jaar minder diep gesnoeid wordt. U
kunt dit bij de meeste hagen prima corrigeren. Wanneer u een buxus, taxus, laurierkers of ligusterhaag tot
op het kale hout terug neemt om de haag smaller te
maken, zullen deze binnen afzienbare tijd op slapende
ogen weer uitlopen. De haag wordt met deze methode
verjongd en kan weer enkele jaren zonder forse ingrepen groeien. Er zijn ook plantensoorten die deze snoeimethode niet verdragen, met name een coniferenhaag
van Chamaecyparis. Deze haag verdraagt snoei tot op
de stam niet en zal geen nieuwe scheuten maken. In
het ergste geval gaan de planten zelfs dood van deze
ingreep. Andere coniferen hebben ook te lijden van een
dergelijke snoei maar de kans op herstel is groter.
In de hoogte kan een haag ook worden ingekort. U
moet dan wel een takkenschaar gebruiken om de dikste takken door te knippen. Dit kan niet met een heggenschaar. Het inkorten is bij alle hagen mogelijk,
maar laat een haag niet te ver doorgroeien. In vorm
gesnoeide planten kunt u ook in juni snoeien, zoals
buxusbollen, ligusterbollen op stam, spiraalvormen en
andere vormen. Voor het scheren van deze vormen is
een kleinere heggenschaar het meest praktisch. Er zijn
ook verschillende accu-buxusscharen verkrijgbaar om
het werk te vergemakkelijken.
Omdat u van een haag verwacht dat deze na het snoeien weer snel herstelt, is een goede voeding belangrijk.
Door de haag tweemaal per jaar (maart/april en juni/
juli) te bemesten zorgt u voor een
gezonde groei en een goede
weerstand tegen aantastingen. Er
zijn hiervoor diverse haagmeststoffen te koop. Voor hagen die in
slechte conditie zijn is er een specifiek middel ten behoeve van de
wortelontwikkeling.

Met groengroet, Kees van Grevenbroek
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

Parochiecentrum Tongelre

voldoende ruimte heeft.

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

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.

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

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Lou van Schagen, 73 jr., Jacob van Deventerstraat
Bèr Lahaye, 70 jr., Mortierlaan
Piet de Jong, 87 jr., Gen. Cronjéstraat
Mien van Leuken, 87 jr., St. Josephlaan
Hans Gerrits, 54 jr., Dommelhoefstraat

DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
Normale
diensten

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof

Antonius

Martinus

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Ochtendgebed
met communiedienst

09.00 uur
(in stiltecentrum)

Getrouwd op 1 mei 2010:
Huub van de Broek en Ienneke Visscher
Pasen.
UITSTAPJE MARIAKAPEL ZANDOERLE

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt
sinds 24 oktober gehouden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende stiltecentrum is dagelijks
geopend en voor iedereen bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof. U kunt daar een kaarsje
opsteken voor Maria, de moeder Gods. Ook kunt u
de ruimte gebruiken voor een gebed.
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur
een ochtenddienst met aansluitend een communiedienst.
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering in de zaal van het restaurant. U kunt gewoon
aan de tafels blijven zitten, maar er is wel het verzoek om de stoel een kwartslag te draaien, zodat
de voorganger bij het uitreiken van de communie

Dinsdag 11 mei ging de bezoekgroep van de Antoniuskerk met de mensen die ze regelmatig bezoeken, naar Zandoerle. Een jaarlijks uitstapje met
een bezoek aan een Mariakapel, gecombineerd met
een verwenmiddag.

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!
Jozua Gemeente Eindhoven
Voorganger: J.J. Swinkels
Telefoon: 040-2816645
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl

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.

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE

dag

datum

Zondag

20 juni

Ds. Van Sluijs

TEL.

Zondag

27 juni

Ds. Van Sluijs

Zondag

4 juli

MEERKOLLAAN 3.

040-211 96 54

Alle diensten beginnen om 10.00 uur.
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voorganger

Ds. Van Pijkeren

DORPSGEZICHT BLIJFT
Je moet het maar aandurven, om de deplorabele
‘ouwe besjes’ van gebouwen aan ´t Hofke naast
de kerk een facelift te geven en in authentieke
staat te herbouwen. Projectontwikkelaar CRA Vastgoed durft het aan om hier oud-Tongelre te handhaven. Het had ook anders gekund! Kijk maar om
je heen: voorbeelden genoeg van gebouwen die
niets meer uitstralen dan hedendaagse zakelijkheid die de dorpse sfeer van dit stukje Tongelre
naar de knoppen helpen.
Gelukkig heeft men tijdig de cultuurhistorische
waarde ingezien van een aantal gebouwen die dit
dorpse karakter in twee gezamenlijke ‘ensembles’
rond ons Hofke vertegenwoordigen. Enerzijds is dit
natuurlijk ´t Oude Raadhuis uit 1911 dat samen
met de eeuwenoude Van Poppel-boerderij en het
intieme pleintje met de prachtige leibomen een
sfeer oproept van weleer. Daarnaast het fraaie geheel van de St. Martinuskerk met pastorie en de
drie woningen.

van Van de Kerkhoff, later vestigde zich hier Van
Stekelenburg met een kruidenierswinkel. Van de
Kerkhoff was één van drie bakkers die samen fuseerden en ‘Broodfabriek’ De Vlijt aan de Tongelresestraat oprichtten.

Bij Kapper Jan van der Heijden werd iedereen zó geknipt!

Het huisje naast de St. Martinuskerk op no. 153
was eens het woonhuis van Toontje ‘post’ Otterdijk, daarna de herenkapsalon van Jan van der
Heijden, die volgens mij maar één model wist te
knippen! En daarom zeulde ook iedereen met dezelfde coiffure rond.
Na Van der Heijden werd dit pand bewoond door
dé muzikale sensatie van Tongelre, postman Bas
van der Aalst, Tongelres eerste 50+ diskjockey en
conférencier (ook wel zeverpastoor genoemd), die
vele feesten en partijen heeft opgeluisterd.
Welnu, deze huizen worden wéér een sensatie. Zoals gemeld wordt de authenticiteit aan de buitenkant gehandhaafd, maar binnen ervaart men een
wereld van hedendaags comfort. Tevens zijn de
woningen levensloopbestendig uitgevoerd, waardoor ingrijpende verbouwingen op latere leeftijd
niet noodzakelijk zijn.

Zicht op de huisjes bij de St. Martinuskerk

Deze woningen aan ’t Hofke 149 t/m 153 hebben
een rijk verleden en zijn daarom bij elke oudTongelrenaar bekend.

Sleutel gevonden!
Gevonden in de Hageheldlaan:
1 huissleutel aan een kenmerkende sleutelhanger.
Voor informatie bel 06
30571705
Wandelmaatje gezocht!
Hallo, ik wil mezelf even voorstellen. Ik ben Lia,
48 jaar en ik zoek een wandelmaatje, het liefst
een vrouw.
Een keer in de week wil ik graag hier in Tongelre
wandelen, een uurtje, het liefst doordeweeks.

Het pand Hofke 149/151 in een ver verleden.

In het pand nr. 149/151 ‘De Win Elektrotechniek’
was vroeger het woonhuis met de bakkerij/winkel

Interesse? Neem dan contact op met Sigrid (0402810748), zij helpt mij bij het leggen van het eerste contact, omdat dat wat moeilijk is voor mij.
Graag tot ziens, Lia.
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Avond fietsdriedaagse

’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

⌚

Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00—11.30

⌚

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.


Dinsdagmiddag

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

⌚

Woensdagmorgen

We sluiten het seizoen af met de fietsdriedaagse
op 22, 23 en 24 juni.
U fietst dan langs de mooiste plekjes
rond Eindhoven.
Elke avond wordt ongeveer 20 - 25 km afgelegd.
Iedereen die alle avonden meefietst, ontvangt een
leuke herinnering.
Start is tussen 18.00 en 19.00 uur bij
't Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 in Tongelre.
Inschrijfgeld inclusief route: € 2,00 per avond.
Drie avonden: € 5,00.

Avondwandelvierdaagse

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 de 14de maal organiseerde 't Oude Raadhuis weer
de avondwandelvierdaagse
Alle deelnemers kregen weer hun mooie verdiende medaille.
Harmonie De Eendracht sloot het wandelfestijn muzikaal
af.

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
KIENEN KIENEN KIENEN

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

Maak kennis met stuivertjes kienen. € 0,50 per
ronde,10 rondes, dus maar €5,00 per maand.

Entree € 1,00

Gezellig met mensen uit de buurt.
Kom, doe gezellig mee!
Woensdag 21 juli.


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.
Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.

Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.45 uur

Wij zien u graag komen.
De kiendames
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DAHLIACLUB
ST. MARTINUS
BESTAAT 75 JAAR

Ter gelegenheid van het bovengenoemd feit geven
wij u graag informatie hoe het in deze 75 jaar is
verlopen. Onze vereniging is opgericht in 1935
vanuit de toenmalige R.K. Werklieden Vereniging.
In 1935, een periode van crisis en grote werkloosheid, zochten de mensen naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. De oprichters waren: J. Calame ,
Piet Engels, Jan Gudden en Willem v.d. Pasch. Met
een startkapitaal van 10 gulden (geschonken door
de R.K. Werklieden Vereniging) en enkele karren
stalmest (van de boeren uit Tongelre) ging de
Dahliaclub St. Martinus van start. Een bescheiden
start, met weinig middelen, maar wel met enthousiaste mensen, heeft als resultaat na 75 jaar een
bloeirijke vereniging (letterlijk en figuurlijk).
Even wat verder in de geschiedenis. De dahlia is
afkomstig uit het hooggebergte van Mexico en
Quatamala. In de zestiende eeuw heeft de dahlia
via Spanje Europa bereikt. Dit waren aanvankelijk
summiere bloemetjes in vergelijking met ons huidige assortiment. Vanuit Spanje heeft de dahlia
zich over geheel Europa verspreid. Carolus Linaeus
heeft in 1753 de officiële naam Dahlia Varieabilis in
zijn werk Species Plantarum vastgelegd. Sindsdien
is de naam Dahlia standaard en wordt over geheel
de wereld gebruikt. Kwekers, veredelaars en liefhebbers uit diverse landen hebben gezorgd voor
het huidige assortiment. Dit bestaat uit duizenden
soorten met diverse kleuren, vormen en afmetingen. Hierin hebben ook onze Nederlandse kwekers
en veredelaars een groot aandeel gehad.
Na onze oprichting, als oudste club in Eindhoven,
volgden al snel diverse dahliaverenigingen in verschillende wijken. Rond 1950 waren een 12 tal
verenigingen in Eindhoven actief. Hiervan zijn er
helaas nog maar 3 over, waarvan wij veruit de
grootste zijn. Deze 12 clubs waren verenigd in de
Bond van Eindhovense Dahliavereniging. Na de
opheffing van genoemde bond is onze vereniging
lid geworden van de Nederlandse Dahlia Vereniging.
De redenen van deze terugval waren:







Veel verenigingen konden hun ledental niet op
peil houden.
Andere activiteiten kregen de voorkeur.
Het telkens opgejaagd worden omdat hun tuin
moest verdwijnen i.v.m. woningbouw e.d. Er
was dan niet voldoende veerkracht aanwezig
om elders opnieuw te starten.
De terugval van het verenigingsleven in de
jaren 70 was vrij algemeen.

Ook onze tuin is inmiddels vijf keer verplaatst.
1. De start was in 1935 nabij het `t Hofke langs
de toegangsweg naar het St. Martinus kerkhof.
2. Verhuizing naar de Kuilenstraat waar nu het
parkeerterrein is van Super de Boer.
3. Vervolgens naar de Koudenhovenseweg waar
nu volkstuin d`n Tip is.
4. Volgende locatie was aan het Beukenlaantje,
achter het kerkhof.
5. In 1997 zijn wij verhuisd naar de Loostraat.
Een prachtige lokatie die met veel inzet van
onze leden tot stand is gekomen.
Onze vereniging heeft tijdens bovengenoemde verhuizingen steeds weer over de nodige veerkracht
beschikt om opnieuw te starten. Dit heeft veel inzet gekost, echter niet zonder resultaat. Wij zijn er
trots op.
Waarom is Dahliaclub St. Martinus zo goed overeind gebleven in een tijd dat er toch vele dahliaverenigingen zijn verdwenen?
 Omdat ons ledental ( ongeveer 25 ) altijd
stand wist te houden.
 Omdat wij tijdens de oprichting en gedurende
ons 75-jarig bestaan beschikten over enthousiaste mensen. Mensen die bereid waren de
‘kar te trekken’, iets wat in het verenigingsleven niet vreemd is.
 Omdat wij tijdens ons bestaan altijd veel steun
gehad hebben van de Tongelrese gemeenschap. Zo ziet u dat het 75-jarig bestaan van
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ons een Tongelrese aangelegenheid is. Hier
kunnen wij met z`n allen trots op zijn.
 Als wij onze ledenlijst raadplegen dan valt het
op dat een 20-30-40-50-jarig lidmaatschap
geen uitzondering is. Als een nieuwkomer eenmaal ‘besmet is met het dahliavirus’ betekent

dit veelal een lidmaatschap voor het leven.
In een van de volgende uitgaves van Rond `t Hofke vertellen wij u meer over de bloem van het
jaar. Zoals u waarschijnlijk weet is de Dahlia internationaal uitgeroepen tot Bloem van het jaar
2008. Maar voor Tongelre is het de Bloem van het
jaar 2010.
Dahliaclub St. Martinus
Simon van Erp, ere voorzitter

ZONDAG 18 JULI
OPEN DAG TENNISVERENIGING
DE DOORNAKKERS
Altijd willen weten hoe u een tennisracket moet
vasthouden of hoe u een balletje moet slaan? Grijp
dan uw kans op zondag 18 juli a.s. Dan houdt tennisvereniging De Doornakkers uit Tongelre haar
jaarlijkse open dag aan de Fernhoutstraat 1 in
Eindhoven.
Op zondag 18 juli van 11.00 tot 17.00 uur is iedereen, jong en oud, van harte welkom om kennis te
maken met TV de Doornakkers. U kunt kijken naar
demonstratiewedstrijden, een gratis tennistraining
volgen of u kunt zelf een balletje slaan. Er zijn
kraampjes met informatie over de TV De Doornakkers en met algemene informatie over de tennissport.
Bij aankomst ontvangt u gratis een drankje en
krijgt u een lotje voor de loterij die om 16.30 uur
plaatsvindt. Hoofdprijs is een gratis lidmaatschap
voor 1 jaar.
Tijdens de open dag is er een speciale actie: als u
zich tijdens deze open dag aanmeldt, betaalt u
geen inschrijfgeld en betaalt u voor de rest van het
jaar een sterk verlaagd lidmaatschapsgeld. En dat
is dan toch maar weer mooi meegenomen. Meer
informatie over de tennisclub kunt u vinden op
www.tv-dedoornakkers.nl.
We zien u graag op 18 juli.
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Door Francis en Riet
In deze rubriek laten wij u nader kennis maken met iemand die zich belangeloos inzet
voor een goed doel. Ditmaal zijn we in gesprek gegaan met Rozan Schoppers die zich
het lot aantrekt van thuisloze cavia’s.

“Ik doe dit
werk heel
graag”, zo
gaat Rozan
verder, “het
is heel
dankbaar
werk, de
cavia’s komen hier
vaak ondervoed en
slecht verzorgd binnen, na een tijdje zie je ze dan helemaal
opbloeien omdat ze het hier echt naar hun zin hebben. Ik doe het nu een tijdje en nee, ik heb geen
spijt dat ik hieraan begonnen ben.”

Rozan (38 jaar) van beroep podotherapeute, is geboren in Veldhoven. Zij woonde enkele jaren in
Waalre en vanaf ’96 is zij woonachtig in Tongelre.
Rozan heeft één dochter.

De cavia’s die op het balkon zitten, zijn dag
en nacht buiten, kunnen ze daar tegen?
“Cavia’s kunnen het hele jaar door buiten blijven,
zolang het maar rustig opgebouwd is. Een cavia
die altijd binnen heeft gezeten mag pas naar buiten als het overdag en ’s nachts 10 graden of warmer is. Als ze vanaf dat moment buiten blijven,
kunnen ze rustig aan verschillende temperaturen
wennen en ook bij bijvoorbeeld -10 graden nog
buiten blijven.”
De liefde voor cavia’s heeft zij van huis uit meegekregen. Als kind was zij al erg begaan met deze
dieren. Wat als een hobby begon, is uitgegroeid tot
een ware passie.
“Ik wil graag een steentje bijdragen aan het verminderen van dierenleed. Er zijn veel cavia’s die
om verschillende redenen het huis uit moeten. Te
denken valt aan allergie, onbedoelde nestjes of
tijdgebrek. Door de dieren op te vangen en te proberen te herplaatsen, wil ik de cavia’s een nieuwe
kans geven”, zo vertelt Rozan.
Hoeveel tijd kost het je?
“Per dag ben ik er heel wat uurtjes aan kwijt. Een
keer in de week moeten de kooien schoongemaakt
worden.
Als het tussen de dieren goed klikt ,kunnen er
twee of meer cavia’s in een kooi. Ik heb nu ongeveer 35 cavia’s in huis, dus het zijn toch nog heel
wat kooien.”
Rondkijkend zien wij, dat het balkon en een kamer
volledig in beslag genomen worden door keurig en
overzichtelijk gerangschikte kooien met dieren.

Je hebt ze allemaal in mooie kooien zitten.
“Ja, cavia’s moeten de ruimte hebben. De kooi
moet een afmeting hebben van minimaal 100cm
bij 50 cm. De dieren – je moet altijd twee cavia’s
nemen, want cavia’s zijn groepsdieren - moeten
wat bewegingsruimte hebben en er moet ook
plaats zijn voor wat speeltjes. Als hier een cavia
binnengebracht wordt, moet ik altijd wel even uitproberen of het diertje vredig kan samenwonen
met een kooigenootje.”
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Zijn we iets vergeten?
“Ja, ik heb nog een brandende vraag. Mochten er
winkeliers, marktkooplieden e.d. zijn die regelmatig
groenten of hooi over hebben dan wil ik graag van
de gelegenheid gebruik maken om hen te vragen
aan de cavia’s te denken. Deze producten kan ik
heel goed gebruiken voor de dieren.”

HEE GAODE MEE MET
WANDELSPORTVERENIGING
NUENEN?
Beste lezers van ‘Rond ‘t Hofke’,

Wat eten de cavia’s?
“Deze diertjes krijgen iedere dag ‘supremebrokjes’, in elk brokje zit alle voeding die ze nodig
hebben. Daarnaast krijgen ze nog groenvoer, dat
kan broccoli, witlof, andijvie, sla, wortel of komkommer zijn en niet te vergeten……..hooi. Dat laatste is nodig om de tandjes te slijten.
Als je dit zo leest, begrijp je dat er aan de verzorging van deze huisdieren heel wat kosten verbonden zijn. Deze ‘hobby’ is dus ook absoluut niet
winstgevend, maar dat is mijn uitgangspunt ook
niet, ik ben blij als het kostendekkend is.”

Doe je ook aan vakantieopvang?
“Ik wil graag de mogelijkheid bieden dat mensen
hun cavia bij de opvang kunnen brengen. Echter,
de definitieve opvang heeft voorrang, dus vol=vol.”
Als ik een cavia kom kopen mag ik die dan
thuis ‘uitproberen’?
“Als je een cavia uit komt zoeken, mag je het diertje uitaard uitgebreid knuffelen en eventueel de cavia meebrengen die je al hebt, om te kijken of het
samen klikt. Dit laatste is soms moeilijk in te schatten, omdat het toch even een stressmoment is voor
beide cavia’s. Dus rustig thuis uitproberen mag
ook.”
Hoe kunnen potentiële klanten je bereiken?
“Voor het kopen van cavia’s, het brengen van
cavia’s en alle andere vragen kun je contact met
me opnemen op telefoonnummer 040-751 16 72
maar mailen kan ook naar
info@CaviaOpvangRozan.nl. En kijk voor meer informatie op de website www.caviaopvangrozan.nl “

Hebben jullie ook zo genoten van de avondvierdaagse in Tongelre?
En zouden jullie vaker in groepsverband willen
wandelen? In een mooie omgeving? Lees dan
verder!
Ik zal mij eerst voorstellen: mijn naam is Susanne
Wels en ik woon al ruim 9 jaar in Tongelre. Ik heb
onlangs voor de 4e keer met een groep ouders en
kinderen de avondvierdaagse van Tongelre
gelopen. Ik ben zelf een actieve wandelaar en
daarom wil ik jullie graag attent maken op de
wandelsportvereniging Nuenen (WSV) waarvan ik
al 4 jaar lid ben.
WSV is een actieve wandelsportvereniging die
wekelijks op zondagochtend en eventueel op
woensdagavond wandelingen organiseert door de
prachtige natuurgebieden in de directe omgeving
van Nuenen. De afstanden variëren van 8 km tot
11 km. Voor de liefhebbers wordt er op bepaalde
zondagen een extra lange tocht georganiseerd
(maximaal 15 km).
Wij lopen in 2 groepen onder leiding van een
wandelbegeleider. Voor de sportieve wandelaar is
er een ‘snelle groep’. Daarnaast is er een groep
voor de recreatieve wandelaar die in een wat
rustiger tempo wandelt.
WSV maakt gebruik van 3 verschillende
startplaatsen:
1) Gemeentehuis/ Van Gogh centrum (jan/apr/jul/
okt)
2) Sportpark Wettenseind (EMK clubhuis) (feb/mei/
aug/nov)
3) Sportpark Lissevoort (ingang tennisbanen)
(mrt/jun/sept/dec)
WSV organiseert ook diverse andere
wandelactiviteiten, zoals o.a. de Avondvierdaagse
van Nuenen en de Vincent wandeling. Daarnaast
lopen we elk jaar een gedeelte van de
Lichtjesroute: dit is een erg gezellige wandeling!
Mocht ik jullie interesse gewekt hebben en willen
jullie meer informatie dan kunnen jullie de
volgende website raadplegen:
www.wsvnuenen.dse.nl. Maar als ik jullie was zou
ik die wandelschoenen uit het vet halen en
aantrekken om vrijblijvend met ons mee te
wandelen! Gewoon een keer proberen!
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Met het mooie weer is het heerlijk bij het Wasven.
Er is genoeg te doen om lekker in en met de natuur bezig te zijn, of op het terras ernaar te kijken!
Ook organiseren wij steeds meer activiteiten voor
kinderen. De bakmiddag is daarvan een voorbeeld.
We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken voor
deze bakmiddag. Bijvoorbeeld bij de uitvoering op
de middag zelf, maar ook bij de voorbereiding.
Geïnteresseerd? Meldt u dan aan via boerderij@wasven.nl of kom even langs op 14 juli!
Natuurthema-avond:
Het Insectenhotel

25 juni
19:00 uur

Kinderthemamiddag: Water!

4 juli 14:00
uur

Duurzaam Tuinieren:
Biologisch Bestrijden

8 juli 20:00
uur

Brood uit alle windstreken:
bakmiddag voor kinderen

14 juli 13:30
uur

Viva Vega bij de Gasterij

15 juli 19:00
uur

Natuurthema-avond:
Jammie wat lekker!

30 juli 19:00
uur

Expositie Thea Koot

Tot 30 juni

Natuurthema-avond:
Het Insectenhotel
Op de natuurthema-avond van 25 juni duiken we
in de wereld van de insecten. Er zijn ontelbaar
veel soorten over de hele wereld. En heel veel insecten leven op een heel rare, maar slimme manier. Dit gaan wij onderzoeken. Ook gaan we een
hotel maken voor bepaalde gasten die daar kunnen gaan wonen!
De avond begint om 19:00 uur en is in de Schop
van de Wasvenboerderij. Iedereen tussen de 6 en
12 jaar is welkom. De entree bedraagt 1,50 euro
per persoon. Om 21:00 uur zijn we klaar.
Kinderthemamiddag:
Water!
Beleef samen met het Wasventje elke eerste zondag van de maand te gekke groene activiteiten in
en rondom de Wasvenboerderij. Telkens staat een
ander spel of thema centraal, op 4 juli is dit water.
Hiermee gaan we van alles doen zoals water overhevelen, bruggen bouwen en vlotten maken. Ook
leer je het grondwaterpeil te onderzoeken en hoor
je van alles over de rol van water in het Wasvengebied. Dit wordt een spetterende middag!
De activiteiten vinden plaats tussen 14:00 en
16:00 uur en zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot
10 jaar. De kosten bedragen € 5,00 per persoon.

De locatie is de Schop van de Wasvenboerderij.
Aanmelden is nodig en kan via
boerderij@wasven.nl. Vermeld je naam en contactgegevens en je leeftijd.
Duurzaam Tuinieren:
Biologisch Bestrijden
Duurzaam Tuinieren is de titel van thema-avonden
van de eigen tuinder van het Wasven. Rode draad
bij deze thema-avonden is de moestuin die bij het
Wasven wordt aangelegd. U leert stap voor stap
hoe u zelf een ecologische moestuin kunt beginnen
en u krijgt uitleg over interessante onderwerpen.
Op 8 juli gaat het over Biologisch Bestrijden.
Deze kennis kunt u verwerken in eigen tuin, ook
krijgt u recepten mee om thuis heerlijk te koken.
De workshop is op donderdag 8 juli van 20:00 tot
ongeveer 22:00 uur in de Schop van de Wasvenboerderij. De entree bedraagt 7,50 euro per persoon en u kunt zich aanmelden via
boerderij@wasven.nl.
Bakmiddag
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan vanaf
nu bij Tussen de Molens, de bakker van het Wasven. Elke tweede woensdag van de maand kunnen
kinderen onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes, brood of taartjes maken. En als het lekkers de
oven in gaat, wordt er een leuk spel georganiseerd
en is er groene limonade.
Op woensdag 14 juli gaat het over vakantiebrood.
Je gaat zelf bakken, voelen, proven en ruiken aan
brood uit alle windstreken!
De themamiddag is voor kinderen van 6 tot 12
jaar en duurt van 13:30 tot 15:30 uur. De kosten
bedragen € 5,00 per persoon en je kunt je opgeven bij boerderij@wasven.nl.

Viva Vega bij de Gasterij
Bent u de spareribs, hamburgers en worstjes voor
op de barbecue ook weleens zat? Wilt u weleens
iets anders dan al dat vlees? Kom dan proeven
van de vegetarische mogelijkheden voor de barbecue!
Lees verder op pagina 21
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Wij bewijzen dat er heerlijke vegetarische alternatieven zijn die verder gaan dan vleesvervanger. Na
deze avond kunt u zelf aan de slag met de Viga
Vega BBQ want u krijgt recepten mee!
De avond begint om 19:00 uur en de kosten bedragen 7,50 euro per persoon. Voor reserveringen
kunt u bellen met de Gasterij op 040 787 07 07 of
via gasterij@wasven.nl.

te kleren aan, want we gaan naar buiten en we
gaan jam maken en dat kan spetteren!
Expositie Thea Koot
Op de Overloop van de Wasvenboerderij vinden
tentoonstellingen plaats van lokale kunstenaars. In
juni zijn dat etsen van Thea Koot uit Tongelre. Et-

Natuurthema-avond:
Jammie wat lekker!
Tijdens de natuurthema-avond van juli wordt het
smullen! Er groeit heel veel in de natuur wat we
kunnen eten. Deze avond onderzoeken we vruchten en wat je daar allemaal mee kunt. Bijvoorbeeld limonade maken maar ook heerlijke jam.
Altijd al eens willen proberen? Deze avond gaan
we echt jam maken!
De avond begint om 19:00 uur en is in de Schop
van de Wasvenboerderij. Iedereen tussen de 6 en
12 jaar is welkom. De entree bedraagt 1,50 euro
per kind. Om 21:00 zijn we klaar. Trek niet je bes-
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WORD VRIJWILLIGER
bij

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS
Het vrijwilligersbestuur van het wijkcentrum kiest voor deze ongebruikelijke weg omdat het voortbestaan
als wijkcentrum van, door en voor de buurt in gevaar komt.
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Het huidige bestuur is zoals u ziet, op een enkel bestuurslid na, al aardig vergrijsd en dient
nodig verjongd te worden. Ook ziet u enkele opengevallen plekken.
Aanvulling van het bestuur, ook beleidsmatig, is dringend nodig.
Waarom zoveel bestuursleden ??
Er is voor gekozen om een breed bestuur te hebben
dat als klankbordgroep vanuit de wijk dient te functioneren, maar
dat daarnaast ook bestuursverantwoordelijkheid draagt.
Er is een Dagelijks Bestuur dat vergaderingen en beleidsbeslissingen voorbereid en er is een Algemeen
Bestuur dat namens de wijk besluiten neemt over wat er moet gebeuren om ten goede van de wijk te
functioneren.
Primair wordt beoogd om buurtgebonden te werken; om samen met buurtgroeperingen
in te gaan op wat er in de wijk leeft en daar de activiteiten op te richten.
Dat streven wordt nog niet optimaal gehaald maar blijft wel het doel. De statuten bepalen dat wij werken
aan verbetering van de leefbaarheid van en in de wijk en dat dit gebeurt door het ontwikkelen van activiteiten op het terrein:
van sociaal maatschappelijke aard
in culturele en vormende zin en
op creatief en ontspannend vlak,
en dit alles gericht op alle wijkbewoners, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid of welk onderscheid er
tussen mensen te maken zou zijn.
Wij maken dus geen onderscheid!
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Onze visie is: met alle wijkbewoners die dat willen, werken aan het instandhouden van en bouwen aan
een leefbare wijk waarin we allemaal samen en met plezier kunnen leven.
Onze missie is: zoveel mogelijk wijkbewoners te betrekken bij alles wat we doen, zodat ook iedereen in
de wijk het gevoel kan hebben partner te zijn in onze samenleving.
Momenteel werken wij met werkgroepen die naast het bestuur allemaal een eigen taak hebben.
Ook allemaal vrijwilligers !!
Elk van de werkgroepen richt zich op een bepaalde doelgroep of voert specifieke taken uit.
Er zijn nu naast het bestuur 17 werkgroepen actief
en in totaal werken daarin ruim 80 mensen.,
van één dagdeel in de week of maand tot meerdere dagdelen;
steeds naar eigen keuze.
Naast deze werkgroepen kunnen er andere worden samengesteld.
Ook kan gedacht worden aan projectgroepen voor enkelvoudige of kortdurende activiteiten.
De activiteiten die nu gebeuren zijn in de praktijk ontwikkeld en wij denken dat er best nog wensen bestaan voor andere activiteiten.
Vandaar, dat wij op de volgende twee bladzijden een enquête
hebben opgenomen om er achter te komen welke wensen er
in de wijk leven als het gaat om activiteiten en contacten.

Op deze enquête hopen we massaal reacties binnen te krijgen !!!
Én voor de nodige verjonging van het vrijwilligersbestand
én voor het denken over wat er nodig is voor een betere leefbaarheid
én voor de organisatie, begeleiding en uitvoering van nieuwe activiteiten
is het natuurlijk nodig dat meer wijkbewoners actief worden binnen het wijkcentrum.
Ook dat wordt met de enquête beoogd.
We willen alles peilen en we willen iedereen proberen te activeren.
In het eigen belang: de persoonlijke ontwikkeling.
In het algemeen belang: de sociale samenhang binnen de wijk.
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Verken onze veelzijdigheid!
Wij bieden u deze informatie aan omdat we graag
nieuwe activiteiten willen ontwikkelen.
We hebben er al een aantal voor u op een rij gezet en vragen u aan te geven of u in deze opties geïnteresseerd bent, als deelnemer of als vrijwilliger?
Of hebt u hele andere ideeën? Wij staan er voor open!

’t Oude Raadhuis is er namelijk voor U.
Zijn er meerdere belangstellenden voor een activiteit, dan zullen wij bekijken of deze opgezet
kan worden, liefst in samenwerking met u als buurtbewoner.
Vul de enquête in en geef deze zo snel
mogelijk af bij ’t Oude Raadhuis!
(Hebt u nog vragen of opmerkingen neem dan contact op met Frits van Geffen:
tel. 040-2811737 (’t Oude Raadhuis), e-mail raadhuis@onsneteindhoven.nl (tel. privé 040-2811214).

Enquête ingeleverd?......
Koffie/thee voor 2 personen verdiend!!!
MOGELIJKE ACTIVITEITEN JEUGD (MOGELIJK ALS WORKSHOP OF LANGERDUREND)
Suggesties nieuwe activiteiten

Deelname

Vrijwilliger

Suggestie dag / tijd

Deelname

Vrijwilliger

Suggestie dag / tijd

HANDVAARDIGHEID:
Sieraden maken
Zeepjes maken
Kaarten maken
Eigen idee:
……………………..
…………………….

Suggesties nieuwe activiteiten
CREATIVITEIT:
Playbackshow
Toneelgroep
Musicalgroep
Eigen idee:
...............…………
…………………….

Naam: ……………………………………………………………………………Leeftijd: ...........................jaar
Adres:……………………………………………………………………………. Tel.nr: ……………………
E-mailadres:……………………………………………………………………..
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MOGELIJKE ACTIVITEITEN VOLWASSENEN

Suggesties nieuwe
activiteiten
HANDVAARDIGHEID:

(ALS WORKSHOP OF LANGERDUREND)

Deelname

Vrijwilliger

Suggestie dag / tijd

Deelname

Vrijwilliger

Suggestie dag / tijd

Deelname

Vrijwilliger

Suggestie dag / tijd

Deelname

Vrijwilliger

Suggestie dag / tijd

Sieraden maken
Doe-het-zelf
Modelbouw
Eigen idee:
…………..………….
……………………...
Suggesties nieuwe
activiteiten
BEWEGEN:
Nordic Walking
Country / Line-dance
Zumba
Eigen idee:
………….…………..
………………………
Suggesties nieuwe
activiteiten
CULTUUR:
Architectuur
Toneel
Film kijken
Eigen idee:
………….…………..
………………………
Suggesties nieuwe
activiteiten
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING:
Filosofie
Schrijven
Maak jezelf mooi
Eigen idee:
………….…………..
………………………
Naam: ……………………………………………………… Adres: ……………………………………….….
Tel. nr: ……………………………… E-mailadres: …………..……………………………………………
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Tongelre Toen en nu … is een nieuwe
rubriek, waarin een plek of onderwerp in
Tongelre wordt getoond zoals het vroeger
was en nu is.

SATIJNVLINDERLAAN

De bovenste foto is nog niet zo heel erg oud, maar toch is dit plekje bijna onherkenbaar veranderd. Dit
prachtige veldje met hoge populieren lag ooit ingebed tussen de Satijnvlinderlaan en ´t Hofke en was bij
uitstek geschikt voor buurtfeesten en als kinderspeelterrein. Rechts op de achtergrond zijn het transformatorhuisje en een stukje van de Rabobank nog te zien. Het veld is opgeofferd aan de nieuwbouw
rondom het Vlinderplein, waarvan u hieronder de achterzijde ziet. Links onder de bomen ligt een klein
speeltuintje.
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Gebabbel uit de bibliotheek
Nieuw programma Bibliotheek Eindhoven juli t/m september 2010
Het is weer uit, het nieuwe programmaboekje van Bibliotheek Eindhoven! Ook
deze zomer organiseren we activiteiten voor jong
en oud, mis het dus niet. Hier alvast een voorproefje van wat u zoal van ons kunt verwachten in
de maand juli.
Voorlezen
Elke 1ste woensdag van de maand wordt uit een
leuk prentenboek voorgelezen aan kinderen tot
ongeveer 6 jaar. Het voorlezen is gratis toegankelijk. Het voorlezen start om 14.30 uur en duurt ongeveer een klein half uurtje. Uiteraard zijn de mama’s en de papa’s ook van harte welkom!
Muziek op schoot
Samen genieten van muziek! Tijdens de populaire
cursus Muziek op Schoot gaan we liedjes zingen,
dansen, muziek maken en naar muziek luisteren
met kinderen van 4 maanden tot en met 3 jaar.
Ouders/verzorgers doen uiteraard zelf actief mee.
Zo legt u een prima basis voor de muzikale ontwikkeling van uw kind en het is natuurlijk gewoon erg
leuk en ontspannend!
In samenwerking met CKE
Houd voor de data en locatie onze website in de
gaten.
Actie: Lees je fit en ontspannen…!
Voordelig sporten en/of ontspannen in Eindhoven?
Zwemmen, klimmen, karten, bowlen, fitnessen,
uitpuffen in de sauna of rondrazen in de speeltuin
… het kan allemaal! De bibliotheek heeft in samenwerking met verschillende Eindhovense sportaccommodaties een nieuwe spectaculaire spaaractie
opgezet. In de maanden juli, augustus en september kan iedereen, van jong tot oud, door de bieb te
bezoeken en materialen te lenen, sparen voor een
fitpas. Met deze fitpas kunt u gratis of tegen hoge
kortingen zeer voordelig sporten en ontspannen
deze zomer!
Houd onze website en de nieuwsbrief in de gaten
voor meer informatie over deze actie, de deelnemende instellingen en voorwaarden.
Krabbedans op Locatie 2010 – Schatzoekers
in de bibliotheek
‘Ga op zoek naar Verborgen Schatten’. Deze opdracht gaf de Krabbedans aan de kunstenaars en
ontwerpers Joon & Jung, Willem van Wanrooij, Esther de Groot en Alejandro Céron. Ze gaan op zoek
naar schatten in verschillende bibliotheekfilialen.
Benieuwd welke boeken de kunstenaars inspireren? Volg in juli hun werkproces in de bibliotheekvestigingen in Eindhoven. Het resultaat is vanaf
Hallo Cultuur! (zondag 5 september) te bezichtigen
in de Krabbedans.

Di 1 t/m za 31 juli
Diverse bibliotheekvestigingen
Toegang gratis
Lekker lang lezen
Eindelijk is het zover ... zomer! Gaat u lekker op
vakantie? Of blijft u thuis in de tuin genieten van
het mooie weer? Wat u ook kiest, een paar heerlijke boeken mogen niet ontbreken deze zomer. De
bibliotheek stelt graag een speciaal op uw leesvoorkeuren afgestemd boekenpakket voor u samen. Zo komt u lekker lang lezend de zomer door!
Vraag naar het formulier bij een van onze vestigingen of vul uw verlanglijstje in op
www.bibliotheekeindhoven.nl. Lever uw lijstje drie
weken voor de afhaaldatum in bij onze klantenservice of via onze website. Wij doen de rest … hoeft
u alleen nog maar te ontspannen!
Probeer ook eens een e-reader!
Heeft u altijd al een e-reader willen proberen? Tegenwoordig kunt u bij Bibliotheek Eindhoven ook e
-readers lenen. Wilt u een Sony PRS 300 uitproberen? Deze is op iedere vestiging beschikbaar.
Daarnaast hebben we op vestiging Centrum naast
de Sony PRS 300 ook de IREX 800s en Be-Book
uitleenbaar. Kortom, keuze genoeg om deze gadget zelf te ontdekken!
Blijven we wel of niet in het Karregat?
Als alles verloopt zoals het nu verloopt, zullen we
ook in het nieuwe Karregat blijven. Oké, 100% zeker is het nog niet wanneer ik dit schrijf, maar het
heeft er alle schijn van. Alle tekeningen die ik gezien heb zorgen ervoor dat mijn verwachtingen
heel hoog zijn voor het nieuwe ‘Karregat’. Het kan
weer een parel worden voor Eindhoven. Volgende
maand meer!

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

Se ba st i a an va n R oon (1992 ), K r om men beem d 3 4.
T e lef oon : 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij
kunt u goed vertrouwen.
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een naar keuze iets lekkers op zijn bord gekregen
met een glaasje drinken erbij.

INTERNATIONALE KINDERFEEST
Meerdere malen per jaar vieren we wel een feest.
Denk maar eens aan Sinterklaas, Kerstmis, verjaardagen, Pasen, Valentijnsdag, Carnaval, Halloween, Moederdag, Vaderdag enz. Veelal heel spannende dagen voor peuters en kleuters. Ieder gelegenheid zorgt voor iets lekkers op tafel. Af en toe
word je verwend door de lieve Sint, Piet of de
Kerstman, maar deze keer waren het de ouders
die de peuters in de watten hebben gelegd.
Nadat alle buikjes vol waren, werd er een schatkist
op tafel, te midden van het cirkel geplaatst. De juf
moedigde de peuters aan om netjes en rustig te
gaan zitten en heeft vervolgens uitgelegd dat wie
zich goed aan de afspraken hield, ook iets uit de
schatkist mocht vissen om er dan een mooi liedje
samen over te zingen. Om er voor iedereen een
goed feest van te maken was er een accordeonist
aanwezig. Door haar muziek zat de stemming er
inmiddels goed in. De kinderen zongen vrolijk alle
liedjes mee. De kinderen hadden het goed naar
hun zin, je zag aan hun ogen dat ze het goed naar
hun zin hadden net zoals de ouders en de juffen.
Op 23 april 2010 hebben wij als ouders van Sean
vol enthousiasme deel mogen nemen aan het internationale kinderfeest op de Peuter Plaza ’t Hofke.
Aanwezigen waren natuurlijk de kinderen met hun
ouders en uiteraard 4 juffrouwen. De kinderen waren bij elkaar verzameld op de Peuter Plaza. Vol
spanning moesten ze nog op hun ouders wachten.
Toen de ouders er
eenmaal waren
werden ze door de
peuters met blijheid verwelkomd.
Alle ouders hadden verschillende
lekkernijen meegenomen voor de
peuters en voor
andere aanwezigen, waaronder
de ouders en de
juffen.

Er komt altijd een einde aan ieder feestje, dus ook
ditmaal moest alles opgeruimd worden, waaraan
alle kinderen en ouders een steentje bijdroegen.
Al het servies werd gezamenlijk opgeruimd en samen met andere spulletjes werden ze netjes terug
op z’n plek gelegd. Uiteindelijk was het tijd om afscheid te nemen en elkaar te bedanken.

Alle versnaperingen die meegenomen waren, werden bij elkaar verzameld en mooi en netjes op een
grote tafel geserveerd. De kinderen waren zo ontzettend ongeduldig en konden haast niet wachten
met het opscheppen van al die lekkernijen. Om er
geen beestenboel van te maken moest iedereen in
een nette rij gaan staan. Uiteindelijk heeft ieder-

Vader van Sean,
R.Thodai
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PeuterPlaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven

040‐2813659

heerlijke warme chocomel met slagroom en op een
stuk cake van onze bakker getrakteerd.
En de opbrengst van deze middag: heel veel stukken steen.

STENEN RAPEN
Na het vaststellen dat er stenen naar paarden gegooid zijn in een weitje aan de Celebeslaan, hebben kinderen uit de wijk het initiatief genomen deze te gaan opruimen, zodat er niet meer mee naar
deze viervoeters gegooid zou gaan worden.

Ondanks het slechte weer was het hartstikke gezellig. Dank jullie wel voor deze goeie actie.

De bedenkers van deze middag, Loni en Richard
hebben postertjes gemaakt en verteld over deze
actie op school, om zo meer kinderen bereid te
vinden mee te helpen. Toen ze mij over de plannen vertelde, was ik uiteraard bereid hen te helpen
met bakken waar ze de stenen in kunnen gooien
en werkhandschoenen. Op een later tijdstip zal ik
dan de stenen afvoeren naar de milieustraat.
Ik ben trots op jullie,
Kees

Een slechtere dag konden we niet uitzoeken het
regende pijpenstelen. 9 jongens en meisjes trotseerden het weer en hebben heel veel stenen bij
elkaar geraapt. Niet alleen bij de weide maar ook
achter de boerderij en bij de bijenstal.
In de pauze heb ik de jongelui in de Gasterij op
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Reisverslag NXT Generation in Taiwan
Het NXT Generation team van Stichting
Groendomein Wasven in Eindhoven mocht op
6 en 7 mei de Benelux vertegenwoordigen in
het internationale First Lego League toernooi
van Azië, het OIC 2010 Kaohsiung. In dit
toernooi streden 64 teams uit 24 verschillende landen om 14 felbegeerde Awards.
Meer informatie over deze internationale
wedstrijd is te lezen via de website van het
team: www.wasven.nl/nxtgeneration

Helaas bleek de informatie op internet niet helemaal te kloppen, want er werd ons duidelijk gemaakt dat we toch nog een uur moesten wachten
op de juiste bus. De vriendelijke dame van de
kaartverkoop gaf ons ook gelijk een lijstje met de
tijden voor de terugweg. Foguangshan was werkelijk zeer indrukwekkend. De meters hoge gouden
Boeddha omringd door 480 kleine Boeddha’s was
zelfs voor de kinderen fantastisch om te zien. Ook
de vele tempels op het complex waren het bezoeken meer dan waard. Een zeer geslaagde, leerzame excursie.

Op zaterdag 1 mei begon onze reis naar Taiwan.
Ons reisgezelschap bestond in totaal uit 29 personen, uit 7 verschillende gezinnen. Om alle dagen
die we in Taiwan door zouden brengen zo optimaal
mogelijk te benutten, hadden we van te voren een
zorgvuldig geselecteerd programma gemaakt. Alle
bezienswaardigheden die we wilden bezoeken waren er in opgenomen.
Op 2 mei landden we na een reis van bijna 20 uur
op het vliegveld van Taipei. Vanaf hier vervolgden
we onze reis per shuttle bus naar Kaohsiung. Tijdens de rit van noord naar zuid kregen we al een
goede indruk van het land en werden al vele tempels gespot.
Na een goede nachtrust ging een deel van het gezelschap Lotuspond ontdekken. Wij coaches wilden
weten hoe de MRT werkte en hadden een dagje
shoppen op het programma gezet. Het was even
zoeken naar het dichtst bijzijnde MRT station,
maar daarna bleek al gauw dat dit systeem prima
geregeld was. Als echte Nederlanders bekeken we
hoe we het goedkoopste met onze groep zouden
kunnen reizen en het bleek dat je vanaf 10 personen een groepskaart kon kopen. Onze eerste metro rit ging naar Central Park. Met verbazing hebben we deze dag gekeken naar de vele scootertjes
die door het verkeer heen raasden en we vragen
ons nu nog af hoe het mogelijk is dat we geen enkel ongeluk gezien hebben. Onze winkeldag eindigde in de FE21 Mall, een groot overdekt winkelcentrum, waar al snel bleek dat we hier voor ons
voordeel niet hoefden te zijn. Vanuit deze Mall keken we geschrokken naar de armoedige huisjes die
tussen moderne flatgebouwen, aan het oog onttrokken, gebouwd waren.
Op dinsdag 4 mei gingen we met het hele gezelschap met de lokale bus naar het Boeddhistische
tempelcomplex Foguangshan. Via internet hadden
we uitgezocht hoe laat de bus zou vertrekken. Via
van te voren gemaakte kaartjes met de Engels/
Chinese tekst en een foto maakten we duidelijk
waar we heen wilde nen kochten we kaartjes.

groepsfoto Foguangshan

Op onze derde dag, woensdag 4 mei, stond een
georganiseerde excursie naar Kenting Park op het
programma. Dit werd een dag vol verrassingen,
verzorgd door onze Taiwanese gastheer Ben
Chang. Omdat het deze dag zeer warm zou worden werd een bezoek aan het Forest park afgeraden en werd het ochtend programma ingevuld met
een bezoek aan het aquarium. In de middag bezochten we Nanwan beach en konden de kinderen,
maar ook de vaders en sommige moeders, genieten van waterfun en snorkelen. Hierna konden we
genieten van een schitterende zonsondergang bij
Eluanbi liegt house en werd de dag afgesloten met
een heerlijke maaltijd in een plaatselijk restaurantje.
Op donderdagochtend 5 mei bezochten wij op de
fiets het Lotuspond met zijn vele tempels en ’s
middags begaven we ons met de teamleden naar
de Kaohsiung Arena om ons te gaan registreren
voor het toernooi en onze pit area in te richten. Hij
werd versierd met tulpen, rood, wit, blauwe en
oranje ballonnen en vlaggetjes en onze project informatie (vertaald in het Engels en Chinees) werd
neergelegd en opgehangen. Ook de eerste stroop-
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wafeltjes werden uitgedeeld en vielen goed in de
smaak. Onze pit zag er prachtig uit en als er een
prijs voor de mooiste pit was geweest dan hadden
we die zeker ook gewonnen. De dag werd afgesloten in een lokaal restaurant met het eten van verschillende soorten dumplings en beefnoodle soep.
Vrijdag en zaterdag 6 en 7 mei stonden geheel in
het teken van de wedstrijden. Beide dagen werden
we om 7.00 uur opgehaald in het hotel en naar de
Kaohsiung Arena gebracht. Op vrijdag stonden alle
jury beoordelingen en de eerste robotronde op het
programma. Tijdens de teamwork jury moesten de
kinderen met behulp van rietjes balletjes verplaatsen en hier hadden ze heel veel plezier in. Hierna
volgden de technische presentatie over de robot en
deze verliep volgens ons ook vrij goed. Tijdens de
projectjurering ging onze presentatie als vanouds.
Wat waren wij coaches trots op deze 8 Nederlandse kinderen, die aan de andere kant van de wereld
de jury in het Engels overtuigden van onze innovatieve oplossing, de ecotunnel met Solatube.
De 1e robotronde ging niet helemaal zoals we hadden gehoopt, maar dat maakte helemaal niets uit.
De kinderen genoten van het evenement, er werden vele foto’s gemaakt en vriendschappen met
andere teams geslotenen ook onze supporters
trokken de nodige aandacht en werden op vele
foto’s vastgelegd.
Op zaterdag volgde nog twee robotrondes. De laatste werd onze beste ronde, maar was niet goed
genoeg om aan te sluiten bij de top. Het niveau
was super hoog, maar liefst 20 teams wisten de
maximale score van 400 punten te rijden. Gelukkig
wilde de jury meer informatie over ons project en
brachten zij een bezoek aan onze pit. We kregen
wederom een heel goed gevoel.

In de middag volgde de prijsuitreiking en de eindceremonie. Wat was het spannend. Zouden wij de
door ons zo fel begeerde project prijs gaan winnen? Vol spanning wachtten we af. De Awards voor
het leukste team, de beste robot gingen aan onze
neus voorbij, maar de Innovative Solution Award,
de prijs voor het meest innovatieve project was
voor NXT Generation. Dit maakte ons bezoek aan
Taiwan compleet en was een geweldige afsluiting
van de toernooidagen.

Met beker en een foto van de presentatie

Om bij te komen van alle hectiek en spanningen
rondom de wedstrijden stond er op zondag een
relaxdag op Cijin island op het programma. Via de
MRT en de ferry kwamen we aan op dit drukke,
maar zeer gezellige schiereiland. Het was een zonrijke dag en nadat we een schaduwrijke plek gevonden hadden plonsden de kinderen het water in.
Wij moeders keken bezorgd naar de kerncentrale
en de lange rij vrachtschepen aan de horizon, die
in file de haven van Kaohsiung binnenvaarden. Zou
het donkere zand van het strand natuurlijk zijn of
kwam dit door het vervuilde zeewater? We hebben
er verder maar niet over nagedacht en de kinderen
heerlijk de hele dag in het water laten zwemmen.
Het zwemmen werd afgewisseld met een bezoek
aan de vele winkeltjes en eettentjes met kikker –
en visspecialiteiten . Als afsluiting hebben we ’s
avonds de Lihou night market bezocht, waar we
konden genieten van plaatselijke lekkernijen zoals
hart, darmen en hersenen. Als echte Hollanders
hebben we hier natuurlijk alleen maar naar gekeken en hebben slechts een paar het aangedurfd er
van te eten.
Op maandag 10 mei moesten we ons helaas alweer klaarmaken voor de terugreis. Tijdens de 16
uur lange vliegreis begonnen we de heimwee naar
Taiwan al te voelen. De boeiende cultuur, de klamme warme hitte, de behulpzame mensen, de vele
eetstalletjes met voor ons soms onbekende gerechten, de properheid op straat, de vele foto’s die
er van ons gemaakt zijn, de Taiwanese mensen die
soms spontaan de slappe lach kregen als ze ons
zagen. We hebben ons over vele dingen positief
verbaasd en denken dat de mensen in Nederland
veel van de Taiwanese cultuur zouden kunnen leren.
Voor ons is Taiwan een land geworden waar we
nog heel graag een keertje naar terugkeren. We
hebben slechts een klein stukje van het land mogen zien en zijn heel nieuwsgierig geworden naar
de rest.
Groeten,
Irene Hulsen en Angela Wellink
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Recept van de maand maart door Gasterij in ‘t Ven:
Champignons a la crème

2010
Zondag 27 juni a.s. organiseert Stichting SamSam haar jaarlijkse Sam-Samdag.
Ook nu kunt u zich weer inschrijven voor de Rommelmarkt en Braderie.
Wees er snel bij, want er zijn maar een beperkt
aantal plaatsen.
Ook voor demonstraties kunt u zich opgeven bij
het secretariaat.
Tijd: van 12.00 tot 17.00 uur
Locatie: Joseph Israëlslaan.
Voor inschrijving en inlichtingen bij het
secretariaat,
Franca van Kemenade.
Tel. 040 2816549

Actief met Taal
Voor wie
Het project Actief met Taal is voor Eindhovenaren
van buitenlandse afkomst die nog onvoldoende Nederlands spreken, die wel graag meer actief willen
zijn. Deelnemers zitten niet in een inburgeringstraject.
Cursussen
Wij bieden cursussen aan onder de naam ONDERWEG. Een cursus bestaat uit twintig ontmoetingen
gedurende een half jaar. De cursus sluit aan bij het
niveau en de interesses van de cursisten en wordt
in kleine groepjes uitgevoerd.
Coaches
De cursussen worden gegeven door coaches. Coaches werken op vrijwillige basis. Zij voelen zich
betrokken om de deelnemers een stapje verder te
brengen. Zij dienen daarmee ook als voorbeeld.
Coaches worden vanuit het project begeleid en
ontvangen een onkostenvergoeding.
Opgeven voor cursus
Het project Actief met Taal duurt tot 2013. Mensen
die aan een cursus willen deelnemen, kunnen zich
opgeven bij het project. Ook wil het project in contact komen met mensen die een klein groepje willen begeleiden. Ook zij kunnen contact opnemen
met het project.
Contact
Voor nadere informatie over het project Actief met
Taal kunt u contact opnemen met Marianne van
Wezel ( projectleider) of Sushma van Dalfsen
(projectmedewerker). Telefoon is:
06-47297785

Ingrediënten: voor 4 personen:













200 gram champignons 60 gram boter
50 gram gekookte ham in reepjes
(cayenne)peper, zout uit de molen
20 gram boter
1 sjalotje
versgemalen peper
zout
teentje knoflook
0,5 dl. slagroom
0,5 eetlepel peterselie
scheutje witte Port

Bereiding:

Snij de champignons in vieren en smoor ze 5
minuten in de boter met het gehakte sjalotje. Voeg zout, peper, ham en de kruiden toe
met het uitgeperste teentje knoflook. Afblussen met de Port, schenk de room erbij en
laat het geheel even indikken op een laag
vuur, naproeven en verdelen in kleine eenpersoons bakjes en bestrooi met peterselie.
Een vers stukje stokbrood erbij is een perfecte
combinatie.
Eet smakelijk!
Luus van Diggelen
Chefkok Gasterij in ‘t Ven

Het snijden van champignons gaat een stuk gemakkelijker met een eiersnijder.

Een Tongerick is een Tongerese limerick.

Een menneke dat over `t Hofke liep,
had volgens mij behoorlijk de griep.
Bij d`n apotheek, kocht ie pille vur `n heul week.
Gij kunt beter naor bed gaon, da war wa`k naor `m riep.
Nelis.
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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
website: www.fysiotherapietongelre.

KUNSTKNIE / KNIEPROTHESE (IMPLANTAAT)
Als u last heeft van een beschadigde of versleten knie, is lopen en lang staan vaak erg
pijnlijk. Uw orthopedisch chirurg kan dan een knieprothese (een kunstknie) overwegen
en adviseren. De ernst van de slijtage wordt vastgesteld door onderzoek en röntgenfoto's of een MRI. Ook kan de arts een kijkoperatie uitvoeren in de knie. Als het kniegewricht ernstig beschadigd is, kan er een kunstknie ingezet worden.
Er zijn twee typen knieprotheses:
Totale knieprothese
De totale knieprothese wordt het meeste gebruikt. Hierbij worden de versleten gewrichtsvlakken afgezaagd en ter hoogte van het bovenbeen vervangen door een metalen gedeelte en ter hoogte van het
scheenbeen door een hard plastic gedeelte welke met een metalen steel in het scheenbeen wordt vastgezet. Het geheel noemt men een totale knie-artroplastiek of totale knieprothese.
Halve knieprothese
Is er alleen sprake van slijtage aan de binnenkant of aan de buitenkant van de
knie, dan kan er een halve kunstknie worden geplaatst. Alleen de binnen- of
buitenzijde van de knie wordt dan vervangen door metalen en plastic gedeelten.
De beide onderdelen van een knieprothese kunnen met “cement” worden vastgezet of er kan gekozen worden voor een zogenaamde ongecementeerde of cementloze knieprothese, waarbij de prothese klemvast wordt aangebracht en er
vanuit wordt gegaan dat deze op het bot vastgroeit. In de regel wordt het gedeelte van het bovenbeen zonder cement vastgezet en het gedeelte van het
scheenbeen met cement. Wanneer de knieschijf eveneens versleten is kan deze
vervangen worden door een hard plastic gedeelte.
Na een kunstknieoperatie kan de patiënt de knie volledig strekken en in ieder
geval tot 120° buigen. Het lichaamsgewicht kan pijnloos worden gedragen. Na een kunstknieoperatie
kan de knie nog gedurende een halfjaar warm aanvoelen. Tijdens en soms ook enige dagen na de operatie krijgt de patiënt antibiotica om de kans op infectie te verkleinen. Om trombose te voorkomen krijgt
de patiënt antistollingsgeneesmiddelen toegediend gedurende zes tot twaalf weken na de operatie.
De dag na de operatie moet de patiënt meteen beginnen met oefentherapie onder begeleiding van een
fysiotherapeut. Deze bestaat eigenlijk altijd uit oefeningen gericht op het buigen en strekken van de
knie, spierkrachtoefeningen en lopen al dan niet met hulpmiddelen (krukken, stok of rollator). Therapie
kan variëren van 3 tot 12 maanden, al naar gelang het herstel na de operatie.
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AVONDWANDEL4DAAGSE

En dat is prima gelukt! Beide kraampjes (eentje op
de korte route van 2,5 km. en eentje op de langere route van > 5 km.) werden bemand door afgevaardigden van de beide scholen, het materiaal
werd fantastisch verzorgd door Scouting Doornakkers, de versnaperingen grotendeels gesponsord
door Super de Boer, het zonnetje werkte lekker
mee ...... alle ingrediënten waren dus aanwezig om
deze opzet te doen slagen. De onderlinge samenwerking werkte perfect, de kraampjes zijn druk
bezocht, mensen bleven lekker even hangen om
even uit te rusten en natuurlijk om wat bij te buurten..... Kortom, een zeer geslaagde eerste opzet
en dus zeker voor herhaling vatbaar!
Annelies Boullart, namens de ouderraad.

Basisschool De Boog bestaat 25 jaar!
Daarom vieren wij een groot feest.
Dit jaar werd wederom de traditionele avondwandel4daagse gehouden vanuit het Oude Raadhuis.
Echter, anders dan voorgaande jaren waren er dit
jaar een tweetal kraampjes langs de route georganiseerd.

Het was een feestelijke opening.
K3 kwam zingen met het liedje ‘’Alle kleuren van
de regenboog’’.
De juffen en meesters waren in allerlei kleuren gekleed, de kleur die de juf of meester aan had,
moesten de klassen versierd worden. Onze klas
had de kleuren Goud & Zilver.
De hele week is het feest.
24 mei 2010 waren we vrij, op dinsdag 25 mei gingen we met heel de school op schoolreisje. We waren naar Toverland gegaan.
Het was er heel leuk en gezellig.
Woensdag 26 mei gingen we een koek versieren
en opeten, op donderdag 27 mei komen de ouders
naar de klassen kijken.

De ouderraad van Basisschool de Boog, de oudervereniging van Basisschool 't Karregat en het Wasven hebben dit jaar de handen in elkaar geslagen
om te kijken of er gezamenlijk koffie, thee, ranja,
koeken en fruit konden worden uitgedeeld aan álle
wandelaars.

De klassen moeten allemaal iets gedaan hebben
aan hun kleur en doen iets met de hele klas om
geld op te halen voor een weeshuis in Kenia
(Happy Rock Center).
Op vrijdag 28 mei kregen we een optreden en ook
nog een verrassing.
Door Büsra en Lauren
Groep 7a Basisschool De Boog
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ADELAARA
GRARIER
ALLERMINST
BANJERHEER
BILJARTKEU
BOEFJE
BOGAARD
BRAADJUS
DOUCHEBAD
DRIJVERIJ
EGOIST
EIGENAAR
EVERDAS
GERECHTIGD
HAALMES
HAVERBROOD
HIERBIJ

KAMERVLIEG
KLAVERACHT
LABRADOR
MARETAK
MELKSTEL
MINSTE
PAARDENARTS
PIANOLA
PRIKSLEE
RUWTE
SLOOPHOUT
SNORKEL
STINKEI
TALEN
TETTEREN
THANS
TIJDAFFAIRE

TITELROL
TREKTIJD
TROEFKAART
VARKENSBAK
VLASBREKER
ZAALHOUDER

De overgebleven letters vormen een naam.
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Taj Mahal’

en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke,

Tonny de Vries
Ambonplein 20

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juli 2010 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.

De prijs is beschikbaar gesteld door:
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Ans Verheijen neemt contact met u op om de
prijs te overhandigen.
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