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Toen het vorige nummer in uw brievenbus viel was er al sprake van een 
flinke CHAOS in Tongelre. Wegwerkzaamheden, omleidingen, een aan-
gepaste busroute, verkeersopstoppingen, fietsers op de stoep en overal 

borden. Het zal zeker tot eind december duren voordat de rust is terug-
gekeerd, maar hopelijk kunnen we na de reconstructie van ´t Hofke met 
tevredenheid constateren dat de verkeersveiligheid er flink op vooruit is 

gegaan, zodat we nóg meer van ons mooie stadsdeel kunnen genieten. 
Laat dit voor u geen belemmering zijn om er voor de winter nog even 
lekker tegenaan te gaan met allerlei nazomerse activiteiten, zoals bij het 
Groendomein Wasven: een Duurzame Modeshow voor de jeugd, Hallo-

ween-tuinieren, een natuurthema-avond met paddenstoelen en hekserij 
en een expositie van zijdekunst en beelden. 
 
Er staat nóg meer op stapel in Tongelre. Op woensdag 20 oktober hero-
pent de supermarkt aan de Pagelaan haar deuren na een sluiting van 
ruim twee weken, nadat zij voor de zoveelste keer in andere handen is 

overgegaan: van supermarkt Weltevreden naar Willem Groenwoudt, 
Konmar, Super de Boer en nu dan de Jumbo. Zijn we er nog één verge-

ten, misschien? 
 
En als we iets verderop richting Doornakkers kijken zien we in de presti-
gieuze nieuwbouwwijk Berckelbosch – Tongelresche Akkers de gebou-
wen van het fraaie winkelcentrum De Toeloop flink de lucht in schieten. 

Reden voor het wijkblad om er binnenkort een uitgebreid artikel aan te 
wijden. Voor de wijkbewoners hier echter hun boodschappen kunnen 
doen zijn we toch wel een jaartje verder. 
 
Of de nieuwe kraakwet per 1 oktober ook voor het Weggeefwinkeltje in 
de Van Poppel-boerderij op ´t Hofke gevolgen heeft, is bij het ter perse 
gaan van dit wijkblad nog niet bekend. 

 
Aan leesvoer zult u wat ons betreft deze maand zeker geen gebrek heb-
ben: in dit dubbeldikke nummer van het wijkblad kunt u alles lezen over 
de perikelen rondom de komst van een heuse fitnessruimte in het voor-
malige klooster, de festiviteiten rondom het 25-jarig bestaan van basis-
school De Boog, de open dag bij Huize Ignatius en de huldiging van een 

echte Brit als Koning van het Sint-Catharinagilde: Eric Annal. 
 
En last but not least: 
Als u wijkbewoners op de hoogte wilt brengen van wat er in deze wijk te 
doen is, geef het dan door aan de redactie van dit wijkblad. Daar doen 
we het tenslotte voor. 

 

Veel leesplezier! 
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Even voorstellen 

De redactie van wijkblad Rond ‘t Hofke heeft mij 

onlangs gevraagd om de Wisselpen te schrijven.  

Ik ben Sjaak Kommers, vanaf 1975 wonend in 

Tongelre en sinds augustus 2009 na 15 jaar Phi-

lips, 13 jaar NCR (bekend van de kassa‘s en vooral 

de geldautomaten) en 12 jaar Atos Origin met de 

VUT. Eind dit jaar word ik 62½ jaar en dan gaat 

mijn prepensioen in. 

 

Van Sprang-Capelle naar Eindhoven 

Ik kom oorspronkelijk uit Sprang-Capelle, een 

dorpje vlakbij de Efteling. In mijn jeugdjaren was 

de Efteling nog het originele sprookjespark en ik 

kan me goed herinneren dat in 1958 de Vliegende 

Fakir op zijn vliegend tapijt van de ene naar de an-

dere toren ging ―vliegen‖ en in 1966 het Sprookje 

van Fabiola geopend werd. Hoewel ik vlakbij de Ef-

teling ben opgegroeid, heb ik het park maar weinig 

bezocht. Mijn voorkeur ging vooral uit naar het 

naastgelegen zwembad, waar ik menig uur heb 

doorgebracht. Bij de uitbreiding van het park heeft 

het zwembad echter plaats moeten maken voor de 

python. 

 

Na de middelbare school in Waalwijk en mijn 

diensttijd in Seedorf ben ik in 1969 bij Philips Ne-

derland begonnen als programmeur op IBM main-

frames. Dat was het begin van een lange carrière 

in de ICT die mij in vele landen heeft gebracht. 

Van Noorwegen tot Zuid-Afrika en van Brazilië en 

Colombia tot Australië. Alles bij elkaar moeten dat 

toch wel ongeveer 30 landen zijn geweest. Daar 

heb ik ook één van mijn hobby‘s aan overgehou-

den, nl. verre reizen maken. In het begin met mijn 

gezin en later samen met mijn vrouw. 

 

Zoals gezegd ben ik in 1969 in Eindhoven komen 

wonen. De eerste jaren woonde ik op kamers op 

Boschdijk 440. Dit huis stond ingeschreven bij Phi-

lips als officieel kamerverhuurpand en lag tussen 

twee cafés in: Kantoorzicht en Mensfort. Beide ca-

fés bestaan nog steeds evenals de nabijgelegen 

bekende patatzaak van Martin Zwerts alias ―Piet 

Friet‖ op de hoek van het Pastoor van Arsplein die 

ik samen met mijn kamergenoten regelmatig be-

zocht heb. Na 1½ jaar in Geldrop gewoond te heb-

ben, kocht ik in 1975 een patiobungalow in het 

Peutingerpad. In 1980 ben ik getrouwd met Mari-

anne en in het Peutingerpad zijn ook onze kinde-

ren Maartje en Karlijn geboren.  

 

Na verloop van tijd werd de patiobungalow wat te 

klein voor ons gezin en in 1984 zijn we verhuisd 

naar de Brabis, waar we nog steeds tot volle tevre-

denheid wonen. 

 

43 jaar werken 

Ik ben in 1969 bij Philips Nederland begonnen. 

Voor die tijd had ik al kennis gemaakt met de au-

tomatisering als operator bij een verzekerings-

maatschappij in Waalwijk. Bij dit bedrijf had ik 1½ 

jaar gewerkt, totdat in 1968 mijn 16 maanden 

diensttijd begon. Na 7½ jaar Philips Nederland ben 

ik overgestapt naar Philips International, waar ik 

de 15 jaar volgemaakt heb. In dezelfde maand als 

mijn verhuizing naar de Brabis ben ik begonnen bij 

de Financial Division van NCR in Nieuwegein. Mijn 

opgedane kennis van IBM mainframes kwam goed 

van pas en ik ben bij menige bank geweest om de 

locale ATM‘s (Automated Teller Machines ofwel 

geldautomaten) en bankfilialen via het netwerk 

aan de centrale computer van de bank aan te slui-

ten. Bekende banken waarvoor ik gewerkt heb, 

zijn Deutsche Bank in Frankfurt, Barclays in Enge-

land, LaSalle in Chicago en Banco Real in Brazilië 

(de laatste twee ooit onderdeel van ABN AMRO). In 

totaal leverde NCR deze specifieke dienst aan een 

50-tal banken wereldwijd. In 1987 heb ik namens 

NCR een jaar gewerkt bij het rekencentrum van de 

Noorse spaarbanken in Oslo. Dat was een fantasti-

sche tijd en Noorwegen werd één van onze favo-

riete vakantielanden. Ik had een appartement in 

Oslo en kwam iedere 3 weken een weekend naar 

huis. Ons gezin is in die tijd ook diverse malen in 

Noorwegen geweest. Kerst in Oslo met 3 meter 

sneeuw is echt een belevenis. 

De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven 
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. 

 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal  

bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een  
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven. 
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De opkomst van de PC en Windows luidde een 

nieuw tijdperk in de ICT in en in 1997 besloot NCR 

te stoppen met de eigen software ontwikkeling. 

Dat hield in dat het tijd werd voor een nieuwe uit-

daging en die vond ik in 1998 bij Origin in Eindho-

ven, inmiddels Atos Origin genaamd. Tot 2000 heb 

ik mij als project manager bezig gehouden met 

projecten ten behoeve van de Jaar2000 problema-

tiek. Een van de projecten bracht mij in 1998 3 

weken naar India. Daarna heb ik 2½ jaar lang bij 

Philips Medical Systems diverse projecten uitge-

voerd. In 2000 kwam ik weer terecht in hetzelfde 

gebouw aan de Boschdijk, waar ik in 1984 vertrok-

ken was. Na 16 jaar was er niet veel veranderd. 

Oud-collega‘s waren alleen net als ik wat ouder en 

grijzer geworden. In 2009 kon ik vervroegd uittre-

den en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. 

 

Hobby‟s 

Het bekende zwarte gat ben ik nog niet tegenge-

komen. Ik zit volop in het volleybalgebeuren en ik 

doe al een paar jaar vrijwilligerswerk voor het Ro-

de Kruis. Wij gaan een aantal weken per jaar naar 

het Rode Kruis hotel Valkenberg  in Rheden: Mari-

anne als verpleegkundige en ik als restaurantme-

dewerker. Dit hotel werkt wekelijks met gemiddeld 

28 vrijwilligers voor zo’n 32 gasten. Alles bij elkaar 

maximaal 60 personen. Ons team bestaat uit 2 

vrijwilligers in de afwaskeuken en 2 in het restau-

rant voor het dekken van de tafels, koffie en thee 

schenken, uitserveren van de warme maaltijd en 

het opruimen na elke maaltijd.  

 
Foto: druk bezig als restaurantmedewerker 

 

Verder bestaat het restaurant team uit een 4-tal 

koks die als beroepskracht voor het Rode Kruis 

werken. Zorg is absoluut niet aan mij besteed, 

maar gelukkig zijn er ook vrijwilligers die dit werk 

met veel plezier doen. Vrijdagavond is voor ieder-

een het hoogtepunt van de week. Die avond vindt 

het slotdiner plaats en dan zijn de meeste gasten 

en vrijwilligers op hun mooist gekleed.  

 

Dat geldt uiteraard ook voor mij. Het mooiste com-

pliment kreeg ik in juli. Mijn collega in het restau-

rant dacht dat het Rode Kruis een ober ingehuurd 

had voor deze avond. Totdat ze in de gaten kreeg 

dat ik het was! 

Gezondheid is een groot goed. Dat besef je pas, 

als je ziet hoe sommige gasten (jong en oud) met 

hun gezondheid tobben. Daarom hopen wij dit 

werk nog vele jaren te kunnen doen. 

 

Volleyballen doe ik al sinds 1967, 43 jaar dus. Ik 

train wekelijks en speel al jaren in de recreatie-

competitie. Sport kan niet zonder scheidsrechters. 

In 1967 heb ik mij tevens aangemeld voor een 

scheidsrechterscursus. Het fluiten ging mij steeds 

beter af en uiteindelijk heb ik 35 jaar gefloten, 

waarvan 15 jaar in de 1e divisie. Hoogtepunten in 

mijn carrière waren een aantal wedstrijden in de 

eredivisie en vriendschappelijke wedstrijden van 

eredivisie teams en nationale jeugd- en senioren-

teams. Daarnaast lijnrechter bij een 2-tal EK‘s en 

Europacup wedstrijden en bij World League wed-

strijden in het Indoor Sportcentrum aan de Aal-

sterweg. In 2002 ben ik gestopt als scheidsrechter 

en verder gegaan als rapporteur in de 1e divisie en 

sinds kort ook in de B-League. Ik vind het altijd 

weer een uitdaging om scheidsrechters de kneep-

jes van het vak bij te brengen en hen te wijzen op 

hun sterke en zwakke punten. Er zal altijd een 

spanningsveld blijven tussen scheidsrechter en 

rapporteur, maar ik heb zelf het idee dat mijn in-

druk van een scheidsrechter meestal juist is. De 

meeste keren in positieve zin en soms in negatieve 

zin. Dat laatste word je niet altijd in dank afgeno-

men, maar dat is part of the game. Je fluit tenslot-

te op topniveau en daar horen topscheidsrechters 

en toprapporteurs bij. Die boodschap breng ik dan 

ook over. 

 

Sinds mijn pensionering ben ik naast volleybal ook 

tennisles gaan nemen en ben ik lid geworden van 

TV De Doornakkers. Ook hier geldt veel trainen en 

spelen om het spelletje met plezier te kunnen 

doen. 

 

Ik ben begonnen met vrijwilligerswerk voor het 

Groendomein Wasven als lid van de educatie- en 

communicatie-werkgroep. Mijn ICT ervaring komt 

hier goed van pas. Dat geldt eveneens voor mijn 

kennis van Pc‘s. Ik heb menigeen in de Brabis en 

omstreken geholpen om hun PC weer op orde te 

brengen en hen ook geleerd hoe om te gaan met 

een PC en de diverse programma‘s. Verder ben ik 

gevraagd voor Rond ‘t Hofke en sinds vorig jaar 
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breng ik elke maand samen met Jan Paulussen de 

bladen naar de bezorgers. Ook ben ik 2e penning-

meester geworden. 

 

Het vele reizen voor mijn werk heeft mij op een 

heleboel mooie plaatsen gebracht, maar ik heb ook 

gezien hoe mensen dagelijks moeten zien te over-

leven. Als je dat ziet, besef je pas hoe goed wij het 

in Nederland hebben. Een aantal landen hebben 

wij daarna als vakantieland uitgekozen.  

 

Onze favoriete landen zijn Noorwegen en Amerika 

vanwege hun prachtige natuur. Rijden in een cam-

per door de Amerikaanse National parks is voor mij 

het ultieme vakantiegevoel. Over vakanties kan ik 

nog veel meer vertellen, maar dan wordt het arti-

kel wat te lang. Er zijn mensen die in mij een idea-

le reisleider zien en misschien is dat ook wel waar. 

Zou ik vroeger toch het verkeerde beroep gekozen 

hebben? 

 

Ik wil het hierbij laten. Houdoe en bedankt voor 

het lezen van mijn boodschap. De Wisselpen geef 

ik door aan:  

Wim Venema. 

LAAT DE VLAG VAN TONGELRE 
WEER WAPPEREN 

  

Er mag weer gevlagd worden. Op 11 novem-
ber is het St. Maarten, Patroonheiligedag van het 

St. Martinusgilde. 

De Tongelrese vlag geeft verbroedering en brengt 

het Tongelregevoel onder de mensen. 

De vlag is te koop voor € 17,50 normaal formaat.  

Er is ook een hele grote vlag 2x3m, deze kost  

€ 49,95. 

De opbrengst wordt gebruikt voor natuuractivitei-

ten voor onze kinderen. 

We moeten zorgen dat zij passie  en gevoel krijgen 

voor de natuur in hun en onze eigen leefomgeving. 

Want duurzaamheid begint bij de kennis van na-

tuur. 

Bel voor een vlag : Kees van Grevenbroek 

0611178637 of mail naar : 

natuurwerkgroep@wasven.nl 

 

De vlag is ook elke maandagavond te verkrijgen 

tussen 19.00 en 21.00 uur in de Schop (=schuur) 

achter de boerderij van het Wasven  Celebeslaan 

30 in Tongelre. 

 

Tip: Een vlag van Tongelre is een heel leuk origi-

neel cadeau voor verjaardag, sinterklaas of kerst.  

 

KONIJNEN- EN CAVIASHOW 

 

Van 19 t/m 21 november 2010 organiseert Onze 

Konijnen Eindhoven haar jaarlijkse show. Tijdens 

deze dagen zullen er ongeveer 250 konijnen wor-

den tentoongesteld. Ook zullen er dit jaar cavia‘s 

tijdens de show te zien zijn. 

Op vrijdag zullen de dieren door 4 keurmeesters 

worden gekeurd en zal de algemene kampioen be-

kend worden. 

De show wordt gehouden op vrijdag van 20.00 tot 

22.00 uur, zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur en op 

zondag van 11.00 tot 16.00 uur.  

U bent van harte welkom en de entree is gratis. 

 

De show wordt dit jaar gehouden in het gemeen-

schapshuis De Werf gelegen aan de Van der Werff-

straat 14 te Eindhoven. 

Voor inlichtingen: 040-2816126 

 

O.K.E. 

Geachte inwoners van Tongelre, 

 

Mijn naam is Hetty Vermeulen en ik ben op zoek 

naar nieuwe collectanten voor de  

Diabetesvereniging Nederland. 

 

Wie van jullie is bereid om te collecteren in de 

week van 1 t/m 6 november. Het kost ongeveer 

1,5 uur van uw tijd en ……. het is voor een goed 

doel!!! 

 

Wilt u graag helpen, neem dan voor 24 oktober 

contact met me op. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Hetty Vermeulen, tel 2810848 

Foto: Sjaak en Marianne op vakantie 
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Het is al weer jaren geleden dat we al in half sep-

tember water in de sloten hebben zien staan. 

Aan één kant een goed teken voor de natuur , 

maar voor ons mensen weer wat minder. We mis-

sen zo wel de nazomer. 

Al die nattigheid biedt wel toekomst voor de pad-

denstoelen. Al staan ze niet zolang met hun ver-

schillende verschijningsvormen boven de grond, 

het ziet er wel heel mysterieus uit. Hoe kan het zo 

groeien, vragen we ons dan altijd af. 

De benamingen van paddenstoelen zijn vaak dui-

delijke verwijzingen naar gelijkenissen. Neem nu 

de biefstukzwam. dit behoeft verder geen uitleg 

lijkt me. Of een reuzenparasolzwam: een giganti-

sche paddenstoel met een enorme hoed, net een 

parasol van soms wel  25 centimeter doorsnede.   

En de inktzwam lijkt, als de hoed rijp is, weg te 

smelten in vloeibare zwarte inkt. Een koperzwam 

is weer groen. Het heeft de kleur van geoxideerd 

koper. 

Aardappelbovisten lijken ,als je deze op de grond 

ziet liggen, inderdaad op aardappels. 

Overal kon je de afgelopen en kun je de komende 

maand vele paddenstoelen zien groeien, veelal op 

de raarste plekken.( Zolang het maar niet in de 

badkamer of in de kelder is.) 

Soms ruik je als je in het bos of park loopt een 

penetrante geur. Dit kan duiden op de stinkzwam, 

de Phallus impidicus ook wel duivelsei of heksenei 

genoemd want daar groeit hij uit: deze padden-

stoel heeft niet voor niets deze naam gekregen.  

Als de kop rijp is en kleverig, trekt de stank die 

deze zwam produceert, vliegen aan en andere 

(kadaveretende) insecten. Zo worden de sporen 

verspreid.  Er zijn dus heel veel verschillende 

soorten paddenstoelen. 

Dus geef je ogen goed de kost, als je in deze 

herfst de buitenlucht gaat opzoeken. 

 

Met groengroet. 

Kees van Grevenbroek 

Foto: een inktzwam 
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Tuintip voor oktober: Tijd voor tuinplanten 

Door Jeroen Soontiëns 
 
Het najaar is een prachtige tijd voor het uitvoeren van 

uw tuinplannen. Speciaal het aanplanten van bomen en 

struiken kunt u in de herfstperiode uitstekend doen. 
Met de juiste aandacht voor een goede groeiplaats is 
succes verzekerd. 
  
Een mooie heester heeft vaak meerdere seizoenen iets 

te bieden zoals bloemen, fraaie takkenstructuur en een 
opvallende herfstverkleuring. Eén van de plantgroepen 
met een ruime keuze in het najaar is de rhododendron. 
Deze is verkrijgbaar in allerlei maten en kleuren. Door-
dat deze planten uitstekend vorstbestendig zijn, komen 
vers aangeplante planten ongeschonden door de win-
ter. Dit geldt voor alle winterharde heesters. Let bij het 

maken van uw keuze op de seizoenen.  

 
Bij het plannen van uw tuin of border is het belangrijk 
om de uiteindelijke grootte van een boom of struik in 
de gaten te houden. Of u een struik nu als klein plantje 
of manshoog aanplant, uiteindelijk worden ze even 
groot. Wanneer u direct structuur in de tuin wilt heb-

ben kunt u beter een grotere maat plant aanschaffen. 
Bovendien geeft dit meteen een mooi resultaat en lijkt 
de tuin volwassener. 
 
Ook het aanplanten van hagen kan nu prima worden 
gedaan. Hoewel veel soorten jaarrond verkrijgbaar 

zijn ,is vanaf november het aanbod aan haagbeplanting 
het grootst. Bij het planten van een haag is het belang-
rijk om aandacht aan de grondstructuur te besteden. 
Immers, eenmaal geplant blijft een haag jarenlang 
staan en kunt u niets meer aan de grondstructuur ver-
anderen. U graaft eerst een sleuf. Zorg ervoor dat de 
grond naar beneden toe ook goed los is. Wanneer de 

bodem van de sleuf hard is, graaft u hem nog een stuk 
dieper uit en gooit hem vervolgens weer gedeeltelijk 
dicht. De grond uit de sleuf wordt gemengd met grond-
verbeteraar (zoals compost) en met een haagmeststof. 
Dit bevordert de beworteling van de haag. Vervolgens 

worden de planten met dit mengsel geplant. 
 

Succes met uw plannen! 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt gehou-
den in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende stilte-

centrum is dagelijks geopend en voor iedereen bereik-

baar 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 tafel 

blijven zitten, maar er is wel het verzoek om de stoel 
een kwartslag te draaien, zodat de voorganger bij het 
uitreiken van de communie voldoende ruimte heeft. 
 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‗s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehou-

den ter ere van het H.Hart. Daarna is er een ontmoeting 
in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of 
thee. 

ALLERHEILIGEN / ALLERZIELEN 
Het Calixtuskerkhof is elke dag open van 10.00 tot 17.00 
uur. 

 
Het Martinuskerkhof is elke dinsdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag (ook op feestdagen) open van 10.00 uur tot 

17.00 uur. Vanwege Allerzielen is het ook geopend van 
maandag 25 oktober t/m zondag 7 november van 10.00 
uur tot 17.00 uur. 
 

FAMILIEBERICHTEN 

Overledenen: 

Truus Peeters-Beurskens, 92 jr., Oirschot 

Jos Jansen, 63 jr., Gen.Cronjestraat 

Annie Bastiaans-Broks, 90 jr., Gen.Cronjestraat 

Mieke Jansen, 88 jr., Merellaan 
 
Dopen: 

Angelina Vos 
Christina Vos-Claassens 
Tijn van de Vorst 

 
OPENING VAN HET WERKJAAR 

Woensdag 15 september was het druk in de zijzaal van 

de Antoniuskerk! De parochie opende het nieuwe werk-
jaar en er waren, buiten de ‗normale‘ leden van de paro-

chievergadering, zo‘n 25 belangstellenden aanwezig. 

Nieuwe pastor Jan van de Laar stelde zich voor en we 
hebben gepraat over het nieuwe thema ‗groeien en  
bloeien‘ en wat dat voor mogelijkheden gaf voor de ko-
mende samenwerking tussen de parochies Woensel-
Oost, Tongelre, Nuenen, Nederwetten en Gerwen. 

Een paar mogelijkheden die werden genoemd: probeer 
samen stem te geven aan jongeren. Waar kun je hun 
stem in de parochie naar voren laten komen. Het zou 
een goede vraag voor een gezamenlijk project kunnen 
zijn.  
Laten we binnen alle regelgeving die er aankomt, er 
vooral voor waken, dat de kerk voor de gewone parochi-

anen een herkenbaar gezicht blijft houden. Dicht in de 
buurt, vertrouwde gezichten, gehoord worden, mensen 
op bezoek, betrokkenheid, pastoraal nabij.  
Nodig amateur-kunstenaars uit de parochie uit om te 
laten zien hoe zij geïnspireerd worden door hun geloof in 
God. Dat kan een boeiende tentoonstelling opleveren 
rond één van de feestdagen.  

Breng de kerk bij de mensen, wanneer de drempel van 
de kerk te hoog wordt. Huiskerk, huiskamervieringen, 
gelovigen ontmoetingen ...  
Ter bemoediging en uitnodiging om mee te zaaien, te 
groeien en te bloeien, kregen alle aanwezigen een klein 

kaartje met een spreuk van Franciscus en een zakje met 

mosterdzaadjes. 
De volgende parochievergadering is op 17 november. Als 
u belangstelling heeft om deze bij te wonen, kunt u dat 
kenbaar maken op het parochiecentrum. Vanaf 19.45 
staat de koffie klaar en om 20.00 uur beginnen we. 
 

„OP DE BRES’ BESTAAT 10 JAAR 

Op 13 september is in het speeltuingebouw aan de St. 
Josephlaan een jubileum gevierd. We vierden 10 jaar 

lang twee keer per week ontmoetingen met buurtbewo-

ners, onder het genot van een kop koffie of thee. 
Ter ere van deze gebeurtenis is een speciaal boekje ge-
maakt met verhalen en gedichtjes van de ―vaste kern‖. 
Verder is er een fotoboekje gemaakt van de middag zelf. 
Beide boekjes zijn te vinden op de website van de paro-

chie. 
Gastvrouw Emmy besloot de middag met het gedicht 

Parochiecentrum Tongelre 

 

Molijnstraat 5,  

5642 LV Eindhoven  

Tel: 040-2811324 

Fax: 040-7872603 

www.parochietongelre.nl 

E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl 

 

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

Normale 
diensten 

Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 

Antonius Martinus 

Eucharistievie-
ring of woord- en 
communiedienst  

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed 
met communie-
dienst 

09.00 uur 
(in stilte-
centrum) 

  

10 

Foto: alle gastvrouwen en -heren van de afgelopen 10 jaar bij 

elkaar! 
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―Op de Bres‖, en eigenlijk zegt dat gedicht alles over de 
achtergrond van de Bres. Leest u maar! 

Op de Bres 

 

Rustplaats, vluchtplaats. 
Luisterende oren, 

Koesterende handen, 
Warm onthaal. 

“Op de Bres” heeft het allemaal. 
Heden en verleden, smelten samen, 

In gesprekken, 

Die soms tot grote diepgang strekken. 
Een lach en een traan, die zie je soms ook gaan. 

Mensen verweven met elkaar 

Door dit bestaan van tien Jaar. 

VAN DE REDACTIE 
In het wijkblad van september hebben wij onder 

de foto- die behoorde bij het artikel over de bezor-

gersmiddag- abusievelijk een foutieve naam ver-

meld. Niet mevrouw Diny Schoenmakers maar me-

vrouw Leen de Graaff werd hier in de bloemetjes 

gezet. Onze excuses voor de gemaakte fout.  

 Foto: mevrouw Leen de Graaff 

 
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 

Zondag 24 okt Dhr. C. Wijnberger.  

Zondag 31 okt 
Ds. E. van Sluijs 

Jeugddienst 

Zondag 7 nov Ds. P. Speelman 

Zondag 14 nov Ds. E. van Sluijs 

Zondag 21 nov 
Ds. E. van Sluijs 

Einde van het kerkelijk jaar 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 

ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 54 

Alle diensten beginnen om 10.00 uur. 

„STUIVERTJES KIENEN‟! 
 

Op woensdag 17 november gaan we weer van 

start in ‘t Oude Raadhuis. 
 

Kom, doe gezellig mee! 

Maak kennis met stuivertjes kienen. € 0,50 

per ronde, 10 rondes, dus maar €5,00 per 

maand. 
 

Kom, doe gezellig mee! 
 

Aanvang: 20.00 uur 

Zaal open: 19.45 uur 
 

Wij zien u graag komen. 

De kiendames 

Een Tongerick is een Tongelrese limerick  
 

Un bestuurder van un Megane, 

reed zich vast op de Pagelaon. 

Hij zat tot z`n as in d`n drek,  

want dur lag nog gin nieuw wegdek. 

Dus, hij ha beter te voet kenne gaon. 

 

Neliss 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

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

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

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00—11.30 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len: 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 

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.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

WAT ZEGT EEN LOGO ??  
 

Tijdens de gezellige Bevrijdingsmarkt op 19 sep-

tember werd er al druk over gediscussieerd. Zo‘n 

120 mensen deden mee aan onze enquête voor 

een nieuw logo voor Wijkcentrum ‘t Oude Raad-

huis. Aangezien het gebouw ‘t Oude Raadhuis in 

2011 100 jaar bestaat, vinden we het wel een 

leuk idee om met een nieuw logo te komen. Wat 

dus niet wil zeggen dat het per sé moet! 

Er lagen voorstellen om de drie pijlers waar het 

wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis voor staat  

(symboliserend de doelstellingen: sociaal/

maatschappelijk, cultureel/vormend en creatief/

ontspannend) te behouden en deze eventueel aan 

te vullen met de afkorting TOR of ‗tOR, uiteraard 

als afkorting voor ‘t Oude Raadhuis. Dit viel zeker 

niet bij iedereen in goede aarde. 

Een aantal mensen vond de naam ‘t Oude Raad-

huis prima; iedereen weet waar het voor staat. De 

pijlers werden dus niet door iedereen als nodig 

beschouwd. 

Ook waren er lovende woorden over de nieuwe 

logo‘s. Wat wel opviel was het vertrouwen in het 

huidige logo. Verder heeft een aantal personen 

toegezegd om met nog een voorstel te komen. 

Wij nodigen deze mensen en alle andere 

mensen die denken een leuk voorstel te heb-

ben, bij deze uit om met een voorstel te ko-

men. Liefst uiteraard met een voorstel waar 

de doelstellingen van het Wijkcentrum in 

meegenomen worden. 

Overigens mag iedereen die haar/zijn me-

ning wil geven, ook over onderstaande lo-

go‟s, dit vrijuit doen. Hoe meer reacties hoe 

beter; dan weten we dat het leeft in de wijk. 

 

Het huidige logo en de logo‘s die de meeste stem-

men kregen zijn:  

Het huidige logo kreeg 25% van de stemmen. 

Het logo dat won bij de kraam: 33% van de stem-

men. Lees verder op pagina 14 
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Het logo dat tweede werd met 16% van de stem-

men. 

 

Het is uiteraard wel de bedoeling dat het (nieuwe) 

logo in de loop van het volgend jaar bekendge-

maakt wordt, dus als u een ontwerp of schets 

heeft dan gaarne zo snel mogelijk met ons contact 

opnemen of het ontwerp opsturen of afgeven. Met 

een beetje uitleg onder het genot van een kopje 

koffie komt het misschien wel beter over! Op een 

vrijdagmorgen misschien? 

 

EN DAN NOG WAT ANDERS ! 
 

U las het op de vorige bladzijde al! Volgend jaar 

bestaat ‘t Oude Raadhuis 100 jaar! Een mooie leef-

tijd voor een mooi gebouw. In 2010 nog zal, als 

alles volgens planning gaat, de Gemeente starten 

met de renovatie van de buitenkant van ‗t Oude 

Raadhuis. Daarna willen we zelf de binnenkant aan 

gaan pakken. Moet het oubollige weg of moet er 

juist een ‗bruin café-idee‘ blijven? 

We willen natuurlijk graag dat iedereen, van jong 

tot oud, zich thuis voelt in ‘t Oude Raadhuis! Maar 

of het inderdaad ‘n nieuw Raadhuis wordt en hoe 

het er dan uitziet, is nog helemaal niet duidelijk. 

Naar aanleiding van onze oproep van vorige 

maand, hebben vijf mensen zich gemeld die 

ons hierbij willen helpen. Wij zijn daar enorm 

blij mee. 

 

EN TENSLOTTE: 
 

U heeft ons al diverse malen, ook in dit blad, horen 

vragen om nieuwe bestuursleden. Deze maand 

hebben we (hopelijk) drie nieuwe bestuursleden 

erbij gekregen. Een mooi resultaat, het lijkt erop 

dat we bestaansrecht en draagvlak hebben. En dat 

is fijn om te weten. Maar, we zijn nog niet tevre-

den. Een aantal bestuursleden heeft aangegeven 

dat bepaalde taken, zoals bijvoorbeeld de organi-

satie van de Bevrijdingsmarkt en andere activitei-

ten, dringend door nieuwe mensen gedragen moe-

ten gaan worden, dus meld je aan bij deze buurt-

activiteit voor een oriënterend gesprek. Ook de 

komende jaren willen we een activiteit als de Be-

vrijdingsmarkt door laten gaan. 

Kom eens vrijblijvend praten en kijk wat jij kunt 

toevoegen aan dit gezellige team! 

Op vrijdagochtend is er gratis koffie voor de vrij-

willigers, waar zij vanaf circa 10 uur bijbabbelen! 

Kom gewoon eens binnenvallen en proef de sfeer. 

 

Een mooi begin om eens te bekijken waar we zo 

allemaal mee bezig zijn is een bezoek aan de 

maandelijkse openbare bestuursvergadering. Kom 

eens langs op de eerste maandag van de maand 

om 20.15 uur! De eerstvolgende is maandag 1-11! 

Als dat geen mooie dag is, welke dan wel? 

 

Norbert van Esdonk. 

 

Mensen met ideeën en/of tijd gezocht! 
Voor uitbreiding van onze feestcommissie om 

festiviteiten te bedenken/organiseren met betrek-

king tot het 100 jarig bestaan van ’t Oude Raad-

huis in 2011. 

Meldt u aan bij ‘t oude Raadhuis, persoonlijk, per e

-mail (raadhuis@onsneteindhoven.nl) of telefo-

nisch (040-2811737 tussen 9.00 en 12.00 uur). 

 

Wij kijken vol belangstelling naar u uit! 

Het bestuur van ‘t Oude Raadhuis. 

 

‟T OUDE RAADHUIS PRESENTEERT: 
 

Een diapresentatie: “Het stroomgebied van 

de Dommel”. 

Waar? In ‘t Oude Raadhuis op 21 oktober 

Kosten: toegang € 1,00 (koffie en thee gratis) 

Aanvang: 14.00 uur 

 

Voorlichtingsmiddag over het „Oppluspakket‟ 

van het Woonbedrijf. 

Er wordt een cabine in ‘t Oude Raadhuis geplaatst, 

waarin alle voorzieningen die in huis kunnen wor-

den aangebracht om langer in een gewone woning 

te kunnen blijven wonen, zichtbaar worden  ge-

maakt. Een deskundige geeft uitleg en er is de mo-

gelijkheid om in te schrijven voor het aanbrengen 

van de voorzieningen. 

Waar? In ‘t Oude Raadhuis op 18 november 

Kosten: toegang € 1,00 (koffie en thee gratis) 

Aanvang: 14.00 uur 

 

Speelgoedbeurs 
 

Jongens en meisjes tot 15 jaar opgelet!!! 

 

Op 14 november organiseren wij voor jullie 

weer een speelgoedbeurs  

in „t Oude Raadhuis. 

Heb je speelgoed dat je zou willen verkopen?  

Grijp dan nu je kans en  

huur voor € 1,50 een tafeltje. 

 

Jullie mogen om 12.00 uur naar binnen om je  

spulletjes uit te pakken. 

De verkoop begint om 13.00 uur en sluit  

om 15.00 uur. 

 

Bezoekers van de beurs betalen € 0,70 entree. 

(Deze beurs is niet toegankelijk  

voor handelaren). 
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OUDERS EN KINDEREN  

PRATEN LANGS ELKAAR HEEN 
OVER ROKEN EN  

ALCOHOLGEBRUIK 
 

80% van de ouders heeft wel eens met hun 

kind gesproken over (niet) roken. En 91% 

van deze ouders praat hierover zelfs mini-

maal 1 keer per 12 maanden met hun kind. 

Dat blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in op-

dracht van STIVORO. Terwijl uit onderzoek 

onder jongeren blijkt dat 35% van 10 t/m 16 

jarigen beweert het afgelopen jaar nooit een 

dergelijk gesprek te hebben gehad. 

  

―Blijkbaar beleven veel ouders gesprekken over 

roken anders dan de kinderen zelf‖, zegt Lies van 

Gennip, directeur van STIVORO. ―Daarom voeren 

we samen met het Trimbos-instituut campagne om 

communicatie over roken en alcohol, tussen ouder 

en kind te verbeteren. Met de start van het nieuwe 

schooljaar is het belangrijk aandacht te besteden 

aan het voorkomen van roken.  De invalshoek van 

dit deel van de campagne is: ‗Kind naar de brug-

klas? Praat nu over roken‘. Doel is zowel rokende 

als niet-rokende ouders te bewegen tot een goed 

en openhartig gesprek met hun kind.‖ 

 

De rol van ouders 

Uit het TNS NIPO-onderzoek onder jongeren blijkt 

verder dat er op de basisschool nog weinig wordt 

gerookt, maar dat in het voortgezet onderwijs va-

ker een sigaret wordt uitgeprobeerd. Zo heeft 1 op 

de 4 brugklassers wel eens gerookt. En geeft 36% 

van alle jongeren van 10 t/m 16 jaar aan wel eens 

een keertje gerookt te hebben, maar zijn hun ou-

ders daarvan niet op de hoogte. ―Wat betreft com-

municatie tussen ouder en kind is er dus nog heel 

wat te winnen‖, aldus Van Gennip. ―Ouders kunnen 

een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van 

roken door hun kind. Ze willen bijna allemaal dat 

hun kind niet gaat roken. De campagne wil ouders 

bewust maken van hun invloed en helpen om het 

gesprek hierover op een effectieve manier te voe-

ren. Heldere afspraken maken. Daar gaat het om. 

Dan weten kinderen waar ze aan toe zijn.‖ Op de 

website www.uwkindenroken.nl kunnen ouders te-

recht voor informatie en tips en kunnen ze het ge-

sprek aangaan met oefenpuber ‗Tom‘.  

 

Sigarettenverslaving voorkomen  

Onschuldig experimenteren met roken bestaat 

niet. Van Gennip: ―Als kinderen roken eenmaal 

hebben uitgeprobeerd, is de kans vervolgens groot 

dat ze minder goed luisteren naar de bezwaren 

van hun ouders. Het niet zonder nicotine kunnen, 

is een belangrijke drempel voor stoppen met ro-

ken. Het is daarom raadzaam om sigarettenversla-

ving te voorkomen. Ouders kunnen hieraan bijdra-

gen door zelf niet te roken in het bijzijn van hun 

kinderen en over roken te praten op een moment 

dat het kind nog niet experimenteert met roken.‖  

 

Meer informatie over roken op www.stivoro.nl en 

bij GGD Brabant-Zuidoost, afdeling Gezondheids-

bevordering telefoon: 0880031469. 

15 

Tongelre Toen en nu … is een nieuwe  

rubriek, waarin een plek of onderwerp in 

Tongelre wordt getoond zoals het vroeger 

was en nu is. 

Een foto genomen in 1959 voor de half afgebouw-

de O.L. Vrouw van de Heilige Rozenkranskerk in de 

Doornakkers. Op de foto poseren Jan Prijden en 

zijn vader Piet. Zij hadden een tabakszaak aan de 

Jan van Riebeeklaan 7 en exploiteerden van daar-

uit ook een autorijschool. Hieronder de situatie in 

oktober 2010. De kerk is na diverse afslankopera-

ties en verbouwingen onderdeel gaan uitmaken 

van Woon- en Zorgcentrum Berckelhof, voorheen 

De Molijn. De kerkdiensten vinden plaats in het 

nieuwe restaurant. 
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De herfst is echt begonnen! U kunt dit seizoen be-

leven in ons bos, maar ook bij één van onze activi-

teiten met bijvoorbeeld als thema paddenstoelen, 

pompoenen of heksen. Of steek uw handen uit de 

mouwen tijdens de natuurwerkdag van 6 novem-

ber. Wij zien u graag bij het Wasven! 

Vis moet zwemmen! 

Vis moet zwemmen is het gezegde. Daar zijn wij 

bij de Gasterij het dubbel mee eens: bij vis hoort 

een goede wijn, maar vis moet ook zelf goed ge-

zwommen kunnen hebben. De Gasterij kookt Bour-

gondisch, Biologisch en Duurzaam. Dit geldt dus 

ook voor de vis. Maar met een groot aantal vis-

soorten gaat het niet goed. Het leven in de zee 

staat wereldwijd onder zware druk door overbevis-

sing en bijvangsten. Verschillende soorten worden 

met uitsterven bedreigd waardoor het hele ecosys-

teem gevaar gaat lopen. 

Bij de Gasterij bereiden we daarom een duurzame 

vismaaltijd. Op deze thema-avond willen we u met 

de mogelijkheden kennis laten maken. Wat dacht u 

bijvoorbeeld van het koken van mosselen in bier?  

 

Kom proeven deze woensdagavond 20 oktober van 

19:00 tot 21:00 uur voor 7,50 euro per persoon. 

 

De Duurzame Modeshow 

Op zondag 24 oktober wordt de Wasvenboerderij 

omgebouwd tot modeatelier! In ons atelier maken 

we zelf kledingstukken en sieraden. We gaan aan 

de slag met verschillende stoffen, allerlei lapjes, 

veren en kralen, naald en garen en zelfs met lego! 

Natuurlijk gebruiken we hiervoor voornamelijk 

groene, gerecyclede materialen. Als je zelf een T-

shirt of zo hebt dat opgeleukt mag worden, neem 

mee! Aan het einde van de middag geven we met 

de zelfgemaakte creaties een heuse modeshow. 

Dat het creatief gaat worden is zeker: voor deze 

middag hebben we hulp van een kunstenares (Elly 

Tielemans). 

Iedereen die zelf kan knippen is welkom, het kost 

5 euro en het is van 14:00 tot 16:00 uur bij de 

Wasvenboerderij. 

 

Duurzaam Tuinieren 

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. 

Deze kennis kunt u verwerken in eigen tuin, ook 

krijgt u recepten mee om thuis heerlijk te koken.  

  

Met Halloween in aantocht hebben we op 28 okto-

ber de pompoenen als thema. Biologisch geteelde 

pompoenen worden geoogst en tot lantaarns ge-

sneden. Verder bereiden we een lekkere pompoen-

soep op Peruaanse wijze. Natuurlijk kunt u direct 

smullen en krijgt u recepten mee! 

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 

Overzicht activiteiten, data en tijden: 

Zijdekunst en beelden: expositie Tot en met 31 oktober 

Vis moet zwemmen: thema-avond bij de Gasterij 20 oktober 19:00 uur 

Spelmiddag voor de jeugd: Duurzame Modeshow 24 oktober 14:00 uur 

Duurzaam tuinieren: thema Halloween en pompoenen  28 oktober 20:00 uur 

Natuurthema-avond jeugd: paddenstoelen en hekserij 29 oktober 19:00 uur 

Techniek voor de jeugd: Wat zit daar in? 4 november 19:00 uur 

Natuurwerkdag 6 november 09:30 uur 

‗Plank voor je kop‘ bij de Bakmiddag 10 november 13:30 uur 

Opening nieuwe expositie 6 november 16:00 uur 

Natuurlijk Tongelre: film Mark Kapteijns 10 november 20:00 uur 

Proeverij: Paddenstoelen 17 november 19:00uur 

Surprise bij de Kinderspelmiddag 21 november 14:00 uur 

Duurzaam tuinieren:  25 november 20:00 uur 

Natuurthema-avond jeugd: het nut van zaden 26 november 19:00 uur 
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De workshop is op donderdag 28 oktober van 

20:00 tot ongeveer 22:30 uur in de Schop van de 

Wasvenboerderij. De entree bedraagt 5 euro per 

persoon en is inclusief een kop koffie/thee.  

 

Paddenstoelen en hekserij 

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar en geïnteresseerd in 

de natuur? Dan zijn de natuurthema-jeugdavonden 

echt iets voor jou! Op de natuurthema-avond van 

29 oktober gaan we lekker griezelen met padden-

stoelen en heksen.  

De avond is in de Schop van de Wasvenboerderij 

en duurt van 19:00 tot 21:00 uur. Iedereen tussen 

de 6 en 12 jaar is welkom. De entree bedraagt 

1,50 euro per kind. 

Techniek voor tieners: Wat zit daarin? 

Heb jij je wel eens afgevraagd hoeveel meter 

snoer er in een computer zit? Of hoe een föhn war-

me lucht kan blazen? Tijdens deze techniekavond 

slopen we alles wat los en vast zit en gaan we uit-

zoeken hoe verschillende (kapotte) apparaten in 

elkaar zitten. Met schroevendraaiers, tangen en 

ander gereedschap proberen we een apparaat zo 

ver mogelijk uit elkaar te halen en we kijken uit 

welke onderdelen het bestaat. Dus als je thuis de 

televisie niet meer uit elkaar mag schroeven van je 

ouders is dit de kans om je eens lekker uit te ko-

men leven! Natuurlijk is dit meteen een mooie ge-

legenheid om al het afval te scheiden. Techniek 

voor tieners is voor iedereen vanaf 11 jaar. Het is 

van 19:00 tot ongeveer 21:00 uur en het kost 5 

euro per persoon. 

 

Natuurwerkdag 

Op zaterdag 6 november is het weer de nationale 

natuurwerkdag. Wij werken hier natuurlijk graag 

aan mee. Dit jaar gaan we aan de slag met de vij-

ver in het kasteelbos. Deze vijver gaan we opscho-

nen waardoor er meer water in kan en de kwaliteit 

van het water beter wordt. Zo vergroten we de le-

venskansen voor nog meer organismen in deze 

vijver. 

Help je mee? Om 09:30 uur starten we vanuit de 

Schop en we eindigen om ongeveer 14:30 uur. 

Voor de kinderen is er ook nog een speurtocht te 

lopen met als thema Biodiversiteit. 

Opgeven kun je bij: natuurwerkgroep@wasven.nl 

of via de site van www.natuurwerkdag.nl 

Uiteraard zorgen wij voor de lunch. 

 

 

„Plank voor je pop‟ bij de Bakmiddag! 

Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan bij Tus-

sen de Molens, de bakker van het Wasven. Elke 

tweede woensdag van de maand kunnen kinderen 

onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes of taart-

jes maken. En als het lekkers de oven in gaat, 

wordt er een leuk spel georganiseerd en is er groe-

ne limonade. Het resultaat mag mee naar huis! 

Op woensdag 10 november gaat het over Specu-

laas. Vroeger werden speculaaspoppen op een 

plank gemaakt. Tijdens de bakmiddag ga je dit zelf 

ook doen. Wist je dat er vroeger vrouwen met 

broeken (toen niet gewoon!) en ook varkens op 

speculaaskoeken werden gemaakt? Wij leggen je 

uit waarom. 

De middag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. We 

beginnen om 13:30 uur en om 15:00 uur zijn we 

klaar. De kosten bedragen 5 euro per kind en je 

kunt je melden in de Schop van boerderij. 

 

Expositie 

Op de Overloop van de Wasvenboerderij vinden 

tentoonstellingen plaats van lokale kunstenaars. In 

november en december zijn dit schilderijen in olie-

verf van Mieke Smolders. Zij is dagelijks bezig met 

schilderijen. Ooit begon ze met het schilderen van 

Sjo en Marinus uit Best. Nu schildert ze ook nog 

boerentaferelen, afgewisseld met dieren als onder-

werp. Vooral koeien, paarden, kippen, varkens en 

haar eigen huisdieren: de hond en de kat. Haar 

onderwerpen haalt ze uit de buurt: de Genneper-

weg en omgeving. 

In 2009 is ze genomineerd voor de Brabantse 

Beeldende Amateurkunstprijs en haar schilderij 

heeft op de Excellent Woonbeurs gehangen 

evenals in het Provinciehuis van Den Bosch. En nu 

dus bij het Wasven! 

U kunt de expositie vanaf 6 november tot eind de-

cember ieder weekend van vrijdag 16:00 uur tot 

zondag 22:00 uur bezichtigen. 

 

Natuurlijk Tongelre: film Mark Kapteijns 

Elke tweede woensdag van de maand is er een na-

tuur/cultuur thema-avond voor volwassenen in de 

Wasvenboerderij. 
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Tijdens de thema-avond van november zal de Bra-

bantse natuurfilmer Mark Kapteijns zijn prachtige 

films vertonen. Mark is betrokken bij de natuur en 

filmt vooral in Brabant. Recent heeft hij een be-

kroonde film gemaakt, Brabants Zand, over de 

verandering van het landschap op de Brabantse 

zandgronden. 

We beginnen om 20:00 uur en eindigen om onge-
veer 22:00 uur. De entree is € 3,00 inclusief een 

kop koffie of thee. 
 

Proeverij: Paddenstoelen 

Bij het restaurant van het Wasven, Gasterij in ‘t 

Ven, wordt bourgondisch èn biologisch gekookt. Bij 

de maandelijkse thema-avond laat het team van 

de Gasterij u proeven en leggen ze uit wat dit be-

tekent. Op 17 november is het thema Paddenstoe-

len. U krijgt een toelichting op de vele soorten, zo-

wel gekweekt als wild. We leggen uit waar ze 

groeien en hoe u ze kunt gebruiken. Dit kunt u 

daarna ook zelf proeven in ons gezellige restau-
rant. De kosten voor deze avond bedragen € 7,50. 

De proeverij duurt van 19:00 tot 21:00 uur en is in 

de Gasterij. 
 

Kinderspelmiddag: Surprise 

Voor alle kinderen vanaf 8 jaar die aan de slag wil-

len gaan met surprises en met gedichtjes schrij-

ven, organiseren we op 21 november een spelthe-

ma-middag in de Schop. Er staat volop knutselma-

teriaal, voorbeeldjes en er zitten begeleiders om 

samen met jou een te gekke surprise te fabriceren. 

Daarnaast kun je ook samen met ons je Sinter-

klaasgedichtjes schrijven.  

Natuurlijk blijft het daar niet bij, want we hebben 

ook een aantal leuke Sintgames met snoepgoed in 

petto (wie zegt dat je niet met je eten mag spe-

len?). 

Dus, schrijf meteen thuis op de kalender: Surprise 

Spelmiddag op 21 november. De middag is van 

14.00 uur tot 16.00 uur en het kost 5 euro per 
kind. 
 

Foompjes maken 

Zondag 19 september was er in De Schop een 

spelmiddag voor kinderen. Het thema was Foom-

pjes maken, kleine poppetjes van stof. Misschien 

heb je ze wel eens op tv gezien bij Sesamstraat. 

Kunstenares Mieke Driesen was te gast en samen 

met de kinderen zijn de foompjes gemaakt. De ba-

sis was een eenvoudig stoffen poppetje dat kinde-

ren helemaal naar eigen wens verder konden cos-

tumizen met accessoires, speelgoed en knutselma-

teriaal. Daarna werd er ook een wereldje of huisje 

voor het foompje gemaakt en gingen ze er volop 

mee spelen. Alle ruim 20 kinderen knutselden er 

deze middag enthousiast op los! 
 

Natuurthema-avond: KAN EEN EGEL PINNEN 
Dat een egel niet kan pinnen, dat snappen we wel. 

Maar een egel heeft ze wel. Een volwassen egel 

zelfs rond de 6000 stuks. 

Meer dan 40 kinderen kwamen af op deze avond 

met een presentatie en een film over de egel, hoe 

ze leven, wat ze eten, wat de vijanden zijn en het 

grootste gevaar: natuurlijk het verkeer. 

Nadat we dit hadden bekeken zijn we al wandelend 

op zoek gegaan in het leefgebied van de egel, in 

het groendomein en op het terrein van het Lorentz 

Casimir Lyceum.  

Het was al schemerig dus zou je verwachten dat 

we er zeker eentje tegen zouden komen. Helaas, 

wel vleermuizen, konijnen en een padje, maar de 

egel liet het afweten.  
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Terug bij de Schop was er toch echt een egeltje. 

Dierenopvang Paul had een tijdje geleden een egel 

opgevangen, EHBE (Eerste Hulp Bij Egels).  

Paul vertelde iets over de egelopvang en de ver-

zorging en wat je moet doen als je een zieke egel 

vindt. We konden de egel goed bekijken en even 

aanraken. Daarna is de egel weer in de natuur los-

gelaten. Dan kan hij zich straks gereed maken 

voor de winterslaap.    

Als laatste nog creatief met klei aan de slag om 

egeltjes te maken. De mooiste kunstwerkjes gin-

gen met de kinderen mee naar huis. Met of zonder 

pinnen.  

 

De natuurwerkgroep 

 

 

 

 

Lekker bewegen voor senioren in Tongelre! 

 

Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze afwisse-

lende zomer weer zin om in beweging te komen? 

Dan nodigt Welzijn Eindhoven u uit om een gratis 

proefles te komen nemen bij één of meer van de 

hieronder genoemde 55+FIT! groepen bij u in de 

buurt.  

Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek, 

dansen, seniorfit, fitness en yoga. 

 

Gymnastiek: kosten € 21,00 per kwartaal 

Dinsdag 13.45 uur in de Ronde, Tongelresestraat 

146 

Woensdag 9.00 uur  

In de dependance Oude Raadhuis, ‘t Hofke 128 

Dansen: kosten € 21,00 per kwartaal 

Donderdag 11.00 uur  

In de Toeloop, Jozeph Israëlslaan 2 

Vrijdag 11.00 uur  

In de dependance Oude Raadhuis, ‘t Hofke 128 

 

Swinggym: kosten € 21,00 per kwartaal 

Dinsdag 14.30 uur  

In de dependance Oude Raadhuis, ‘t Hofke 128 

 

Seniorfit: kosten € 29,90 per kwartaal 

Woensdag 9.30 uur  

In de Toeloop, Jozeph Israëlslaan 2 

 

Voor verdere informatie kunt u kijken op onze 

website www.welzijneindhoven.nl of bellen naar 

219.33.00 en vragen naar Anja Alink. 
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JAN DEKKERS 50 JAAR PRIESTER 
 

Op 26 september 2010 heeft Jan Dekkers onder 

grote belangstelling zijn 50-jarig priesterjubileum 

gevierd.  

Deze mooie en feestelijke dag begon met een heili-

ge mis in de Martinuskerk. Samen met rector Jan 

Peijnenburg ging hij deze mis voor. Jan Peijnen-

burg komt overigens ook uit Tongelre (―hij is er 

eentje uit de Melkweg‖) én heeft dit jaar ook zijn 

50-jarig priesterfeest gevierd dus het is op zich wel 

bijzonder dat deze twee jeugdvrienden elkaar na 

50 jaar nog steeds vinden.  

Ook het Catharinagilde was deze ochtend aanwezig 

en verleende haar medewerking voor, tijdens en 

na de mis. Het blijft altijd mooi om te zien hoe in 

een grote stad toch bepaalde tradities in ere wor-

den gehouden. Aansluitend op de drukbezochte 

kerkdienst liep men lekker in het zonnetje richting 

de Merckthoeve, waar de receptie werd gehouden. 

Ook hier was het gezellig druk. Er werd volop han-

den geschud, flink wat bijgebuurt en er werd geno-

ten van foto‘s van vroeger en van Tanzania. 

Kortom, een zeer mooie en geslaagde dag, waar 

Jan met groot plezier en dankbaarheid op terug-

kijkt.  

 

Jan wil graag van deze gelegenheid gebruik maken 

om u het volgende te melden: 

 

Beste vrienden, bekenden en belangstellenden, 

 

Door uw belangstelling en aanwezigheid bij de 

mooie Eucharistieviering in de Martinuskerk in Ton-

gelre op 26 september 2010 en op de receptie, is 

de herdenking van mijn 50-jarig priesterfeest een 

schitterende dag geworden! 

 

Het heeft me goed gedaan om samen met u God 

feestelijk te bedanken om zoveel jaren priester en 

missionaris te mogen zijn. 

 

Voor dit alles wil ik u, ook namens mijn familie, 

écht danken! 

 

Pater Jan Dekkers WP 
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BROODBAKJE MET PADDENSTOELENRAGOUT 

(VEGA) 4 PERSONEN 

 

Benodigdheden: 
Oven en muffinvormpjes/soufflébakjes 

Ingrediënten: 

 4 sneetjes (casino)brood, zonder korst 

 40 gram boter 

 1 ui, heel fijn gesnipperd 

 1 bakje Eko kastanjechampignons (250 

gram), in vieren gesneden 

 sap van een halve citroen 

 125 ml slagroom 

 12 gram verse roomkaas met kruiden 

 2 eetlepels bieslook, fijngeknipt. 

 

Bereiding: 

 Verwarm de oven voor op 200o C . 

 Rol de sneetjes brood iets platter en bestrijk 

beide kanten dun met boter. 

 Druk elk sneetje in een holte van een muf-

finvorm of in een soufflébakje en bak ze in 

de oven in 10 minuten goudbruin. 

 Fruit de ui en de rest van de boter. 

 Voeg de kastanjechampignons toe en bak ze 

op hoog vuur bruin en gaar. 

 Laat het vocht verdampen. Sprenkel er ci-

troensap over en voeg de slagroom en 

roomkaas toe. 

 Verwarm alles al roerende tot een mooie ra-

gout en breng op smaak met zout en peper. 

 Leg de broodbakjes op borden en schep de 

ragout erin. 

 Garneer met bieslook. 

 

Eet smakelijk! 

 

KERST-INN TONGELRE! 
 
Kerst 2010 

De zomer is nog maar net voorbij of de eerste 

kerstperikelen dienen zich al aan. Er is een werk-

groep gestart om de kerst in Tongelre breed op te 

zetten; diverse organiserende partijen slaan de 

handen ineen om in de maand december een pro-

gramma aan te bieden, waar zowel jong als oud 

aan deel kan nemen en wat een scala aan activi-

teiten biedt.  

Middelpunt van deze kerstactiviteiten moet de De-

pendance van 't Oude Raadhuis worden met als 

verdere locaties 't Oude Raadhuis, Basisschool de 

Boog, de kerk en de Wasvenboerderij. De Kerst-

Inn Tongelre!  

 

Een greep uit de activiteiten is oa. een koek en 

zopie hut, een kerstterras, diverse muzikale acti-

viteiten waaronder een koor en optredens van oa. 

een saxofoonkwartet, workshops en een kerstfilm 

voor de jeugd etc.  

Alle activiteiten van de diverse locaties worden 

gebundeld in een Kerst-Inn Tongelrekalender wel-

ke huis aan huis verspreid gaat worden! Dit is een 

tipje van de sluier, we hopen u te verrassen met 

een geweldige Tongelrese Kerst!  

 

Om deze activiteiten te ontplooien hebben we 

echter hulp nodig. In het bijzonder op 7 december 

bij de opbouw en 4 januari de afbraak en het op-

ruimen, zijn mensen nodig. We hebben al een 

aantal vrijwilligers, maar aangezien we ons tot 

doel hebben gesteld om op een avond de Depen-

dance van 't Oude Raadhuis (blauwe gebouwtje) 

om te toveren tot een prachtige kerstlocatie heb-

ben we veel handen nodig. Ook in de eerdere 

voorbereiding hebben we hulp nodig. Het ophalen 

van kerstbomen, het transporteren van materia-

len, het maken van logo's enz.  

We zoeken handymannen en -vrouwen, creatieve-

lingen, sjouwers en organisatietalenten. Eén ei-

genschap is vereist, men moet de Kerst-Inn 

Tongelre een warm hart toedragen! 

  

Voelt u zich geroepen om mee te werken aan dit 

initiatief, dan kunt u zich bij voorkeur aanmelden 

via e-mail bij John van Soerland op onderstaand 

e-mailadres. Telefonisch kunt u zich wenden tot 't 

Oude Raadhuis. 

 

Aanmeldingen: j.v.soerland@live.nl of via 't Oude 

Raadhuis en evt. op 't Hofke 83 
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GEBABBEL UIT DE BIBLIOTHEEK 
 

Nieuw programma Bibliotheek Eind-

hoven oktober t/m december 2010 

Nog nooit was hij zo vol met activitei-

ten! Ons nieuwe programmaboekje ok-

tober t/m december 2010 is vanaf nu 

verkrijgbaar in de bibliotheek en bij diverse cultu-

rele instellingen.  

 

Spaaractie: Sponsorlezen 

In december 2010 begint alweer de zevende editie 

van 3FM Serious Request. Deze keer staat het Gla-

zen Huis op de Markt in Eindhoven. De dj‘s in het 

Glazen Huis vragen in december aandacht voor 

kinderen die als gevolg van hiv hulp nodig hebben. 

Samen met het Rode Kruis gaan ze geld inzamelen 

om het leven van deze kinderen te verbeteren. 

Bibliotheek Eindhoven gaat samen met basis-

schoolleerlingen ook  een bijdrage leveren door 

middel van de spaaractie ‗Sponsorlezen‘ voor de 

jeugd. Dit keer lezen kinderen van 4 t/m 12 jaar 

niet alleen voor zichzelf, maar voor het Glazen 

Huis! 

Doe mee, zo kun jij persoonlijk meehelpen om 

geld te verzamelen voor het goede doel! Vraag 

naar het actieformulier bij Bibliotheek Eindhoven of 

bij je school.  
WO 6 OKT T/M VR 11 DEC (TIJDENS OPENINGSTIJDEN) 
ALLE VESTIGINGEN 

 

Nederland Leest 

Zoals elk jaar neemt ook dit jaar Bibliotheek Eind-

hoven weer deel aan de landelijke campagne Ne-

derland Leest. Dat betekent dat we u deze keer 

uitnodigen het boek De grote zaal van Jacoba van 

Velde te lezen en te bespreken. In dit vergeten li-

teraire meesterwerk kijkt Geertruide terug op haar 

eigen leven en het leven van haar dochter. Geer-

truide beseft, net voordat ze sterft, dat ze haar 

dochters drang naar zelfstandigheid meer waar-

deert dan ze ooit heeft getoond. Uiteraard krijgt u 

als lid (volwassene) van de bibliotheek weer een 

exemplaar cadeau (zo lang de voorraad strekt). 
VR 22 OKT T/M VR 19 NOV 

 

De laatste loodjes 

Langzamerhand gaan we er in geloven en ons 

voorbereiden. We gaan begin volgend jaar tijdelijk 

verhuizen en komen na een aantal maanden terug 

in een mooi, maar misschien nog niet klaar, Karre-

gat. Het zal dus even behelpen worden maar wat 

kijken we er naar uit. 

 

Vraag 

In ons filiaal hebben we een trapkast met onze fa-

vorieten. Daar zetten we de boeken op die we ge-

lezen hebben en op één of andere manier mooi 

vinden. We willen ook graag van jullie weten wat 

jullie mooi vinden. Als we het in onze bieb hebben, 

kunnen we het erbij zetten. Je kunt het mailen 

naar herzenbroeken@bibliotheekeindhoven.nl 

Ook mag je best je favoriete top 10 naar ons toe 

sturen (liefst met toelichting) en we willen die best 

plaatsen (website bieb). Ook wij lezen niet alles en 

staan open voor nieuwe ideeën. Dus schroom niet, 

mail of kom gewoon langs in de bieb en geef het 

af.  

Ingezonden artikel 
 

Hulde aan het personeel van  
Super de Boer! 

Super de Boer aan de Pagelaan verdwijnt en 

maakt plaats voor Jumbo. 

Maar gelukkig, het vriendelijke, altijd behulpzame 

personeel blijft de Pagelaan trouw.  

Eind oktober zal het in de nieuwe Jumbo voor de 

klanten wennen en zoeken zijn, andere indeling, 

andere producten maar……….. met de perfecte be-

diening van dit personeel zullen de klanten zich 

snel weer thuis voelen. 

Hulde aan dit team!!!! 

OPROEP 
 

Ik ben vorig jaar na een huwelijk van 44 jaar we-

duwe geworden. Mijn man hield van lekker eten en 

ik van koken. Op dit moment vind ik het aller-

moeilijkste voor mezelf te koken en alleen te eten. 

Ik heb altijd heel goed kunnen koken en wil mijn 

vaardigheden niet verliezen. 

Ik zoek mensen die het gezellig vinden om te ko-

ken om gezamenlijk een kookgroepje te gaan vor-

men (of meerdere) en zo voor elkaar te koken en 

met elkaar te eten. Ik denk zo aan een paar keer 

per maand. Wie voelt hier ook voor? Graag reac-

ties op 040-2816117. Naam en adres bekend bij 

de redactie. 

Woonruimte gezocht. 
Rustige, nette man (56 jaar), niet-roker, gepensi-

oneerd, zoekt kost en inwoning / gemeubileerde 

kamer in Eindhoven. 

Liefst in de wijk Tongelre.  

 

06-3010 2653 
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BUURTINFO  
VAN DE  

GEMEENTE EINDHOVEN 
 

Buurtanalyse Vlinderflats 
In 2010 heeft de gemeente weer bekeken welke 

Eindhovense buurten worden aangewezen als ac-

tiegebied. In juli heeft het college deze Eindhoven-

se buurten aangewezen. Hierbij zit ook het gebied 

‗Vlinderflats in ‘t Hofke‘. In deze flats wonen rela-

tief veel mensen van andere culturen, die weinig 

contact hebben met de buurt. De gemeente heeft 

Welzijn Eindhoven gevraagd om contacten te gaan 

leggen met deze bewoners. De eerste signalen dui-

den er op dat er sprake is van persoonlijke proble-

men en veel vragen over maatschappelijke activi-

teiten. Er is een sterkte/zwakte analyse gemaakt 

voor dit gebied. Belangstellenden kunnen deze be-

kijken op de website www.eindhoven.nl vervolgens 

stad - stadsdelen - Tongelre—buurtanalyse Tongel-

re 

 

Plaatsing bladkorven ’t Hofke 
Medio oktober 2010 zorgt de gemeente er weer 

voor dat er een aantal bladkorven komen te staan 

waar bewoners het bladafval kunnen verzamelen.  

 

Locaties bladkorven: 
Ambonplein nr. 57 

Brabis / Krommenbeemd nr. 2  

‗t Hofke nr. 20 

‘t Hofke nr.77 

Hageheldlaan tegenover nr. 2 

Zwaluwstaartweg nr.34  

Loostraat nr.10 

Loostraat nr.12h 

Loostraat (bij het kapelletje) 

Pagelaan nr. 10a 

Waarom bladkorven? 
De gemeente zorgt ervoor dat bladafval in alle wij-

ken regelmatig wordt opgeruimd. Maar in de herfst 

kan het hard gaan waardoor er in enkele dagen 

tijd weer een flink pak bladeren op de trottoirs kan 

liggen. Door het plaatsen van bladkorven hebben 

bewoners de mogelijkheid om het blad dat op ge-

meentegrond ligt, te verzamelen. De bladkorven 

zijn alleen bestemd voor bladafval en zullen weke-

lijks worden geleegd. 

 

Stand van zaken 
‘natuurontwikkeling Loovelden’ 
 

Graag willen wij iedereen op de hoogte stellen van 

de stand van zaken rondom het project 

‗natuurontwikkeling Loovelden‘  

 

De afgelopen tijd heeft de gemeente zich ingezet 

om dit project mogelijk te maken. Er was een mooi 

plan opgesteld dat er erg kansrijk uitzag. Voor de 

dekking van de kosten was een subsidie voorzien 

van de Provincie Noord Brabant en geld van de ge-

meente. Tijdens de uitwerking zijn echter steeds 

meer zaken naar voren gekomen die het plan be-

moeilijken. We hebben deze zaken steeds kunnen 

opnemen in het project of kunnen afwenden. He-

laas is bij de finale raming van het project geble-

ken dat de realisatie niet haalbaar is. Vooral de 

hoge kosten voor de afvoer van de grond maken 

dat het project onbetaalbaar is geworden. Wij heb-

ben nog ons best gedaan om met creatieve oplos-

singen de kosten in te perken, maar dit is helaas 

niet (voldoende) gelukt.  

  

Wat wel op korte termijn zal gaan gebeuren is de 

uitvoering van het compensatieplan. Het betreft 

hier de natuurcompensatie t.b.v. de bouw van het 

rioolwaterbassin aan de Kosmoslaan. Medio sep-

tember is de gemeentelijke archeoloog met zijn 

onderzoek begonnen, eind september is het onder-

zoek afgerond. Vervolgens zal de gemeente eind 

van dit jaar of begin volgend jaar beginnen met 

het inplanten van de percelen (eiken-/ beukenbos 

en singels).  

 

De gemeente vindt het erg jammer dat dit project 

niet in zijn oorspronkelijke vorm door kan gaan. 

Voorlopig zullen we het dus helaas moeten doen 

met de inrichting van de compensatiepercelen.  

 

Als u nog vragen heeft over de plannen rondom de 

Loovelden, dan kunt u contact opnemen met dhr. 

Scholtens op 040-238 6003.  

 

Peter Scholtens  

Gemeente Eindhoven 

p.scholtens@eindhoven.nl 

040-238 6003 
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Koffiedik voorkomt vetaanslag in de afvoer en verstopt 
niet. 
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Harmonie De Eendracht zoekt  
muzikanten voor diverse  
instrumenten. 
 

Harmonie De Eendracht is dringend op zoek naar 

muzikanten. Voor een opleiding kan worden ge-

zorgd. 

 

Hebt u interesse? 

Kom dan eens kijken op een repetitie op dinsdag-

avond in:  

Gemeenschapshuis de Ronde, 

Tongelresestraat 146 

5613 DP Eindhoven. 

Of neem telefonisch contact op met  

Ria Leermakers 040-281 60 04 of 

Caroline van Dijk 040-241 90 46 

www.harmoniedeeendracht.nl 

 
Harmonie De Eendracht 
Op 19 september heeft Harmonie De Eendracht 

een concert gegeven, onder leiding van Antoine 

van Rooij. 

Voor het eerst werd gespeeld op het podium onder 

onze Tongelrese wereldboom: plataan ‗De Gevlek-

te Zuiderling‘ in het Wasven. 

Het weer werkte mee en er was een flinke publieke 

belangstelling  

Al met al was het een geslaagd optreden, zowel 

voor het publiek als voor de muzikanten zelf. 

 

 

 

Beste buurtbewoners, 

 

Het is weer zover! St.Nicolaas heeft ons te kennen 

te gegeven dat Hij, samen met zijn gevolg, een paar 

dagen er op uit zal trekken om onze wijk te bezoe-

ken. 

De data voor de rondgangen zijn: 

 

- zaterdag 27 november ‗de Karpendonk‘ en 

‗Koudenhoven‘ en de wijk ‗Beauregard‘ aan de 

Tongelresestraat. 

 

- zaterdag 4 december het oude gedeelte van Ton-

gelre rond de St.Martinus kerk. 

 

De hiervoor bestemde huis-aan-huis collecte wordt 

gehouden in de laatste 3 weken van oktober. De 

collectanten zijn in het bezit van een door de ge-

meente Eindhoven afgegeven vergunning, die zij op 

verzoek graag aan u tonen. 

 

Namens alle kinderen bij voorbaat dank voor uw 

gift! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur, 

 

H. van Dijk,  

voorzitter. 

 

Uitslag Loterij Dahliaclub St. Martinus 2010 

Prijzen van de loterij kunnen tot 1 november 2010 

bij voorkeur na 18.00 uur afgehaald worden bij: 

dhr. van Erp 

Tongelresestraat 536 

Eindhoven. 

 

Dit zijn de winnende lotnummers: 

163, 415, 464, 489, 542, 781, 797, 836, 918,  

1124, 1156, 1285, 1327, 1332, 1384, 1401, 1523, 

1575, 1667, 1674, 1679, 1691, 1751, 1849, 1883, 

1904,  

2005, 2009, 2015, 2215, 2259, 2301, 2313, 2361, 

2369, 2378, 2507, 2514, 2534, 2546, 2624, 2654, 

2773, 2836, 2909, 2978,  

3035, 3042, 3067, 3216, 3238, 3421, 3487, 3605, 

3651, 3824, 3989,  

4005, 4146, 4147, 4166, 4176, 4302, 4309, 4398, 

4573, 4718, 4731, 4799, 4851, 4872, 

5003, 5051, 5083, 5087, 5443, 5505, 5527, 5554, 

5687, 5689, 5772, 5882, 5931, 5426.  

 

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 

“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 

Foto: John Muermans 

http://www.harmoniedeeendracht.nl


Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  31 

Scouting Doornakkers 

 
Na een spetterend zomerkamp in het 

Luxemburgse Wiltz maakt de scou-

ting zich klaar voor de laatste activi-

teit van het jubileumjaar: een groot 

feest en reünie in december. 

 

Op vrijdagavond 17 december sluiten wij met 

alle stafleden, oud-stafleden, oud-leden en geno-

digden tijdens de reünie ons jubileumjaar af. 

 

Ben je oud-staflid of ben je lid geweest bij de 

sherpa's, rowans of stam? En heb je zin in een leu-

ke Scouting Doornakkers reünie? Meld je dan nu 

aan voor dit spetterende feest via mailadres: jubi-

leum@doornakkers.com 

 

Meer bijzonderheden zijn te vinden op de speciale 

website http://jubileum.doornakkers.com/ 

 

‘DOELGERICHT NAAR NIEUWE KAN-
SEN.’ 
 

RKVV Tongelre start voor het 2e jaar de 

voetbalschool voor jongens en meisjes van 6 t/m 

14 jaar. De voetbalschool is een ‘school’ waar de 

kinderen op basis van plezier, creativiteit en uitda-

ging met alle facetten van het voetbal te maken 

krijgen. 

 

Een unieke school, met een unieke methode.  

 

Want waar word je gevolgd met een videocamera? 

Als eerste voetbalschool in Nederland hebben wij 

de Global-Goal. Topteams als Fulham en Liverpool 

FC gebruiken de Global Goal al bij de trainingen. 

In Nederland gebruiken clubs als PSV en  

sc Heerenveen de Global Goal en staat Feyenoord 

op het punt dit te doen. Deze Deense uitvinding is 

een ware voetbalsensatie. Ben je al benieuwd?  

 

Kijk hieronder voor alle klassen: 

 

ALLE KLASSEN VAN DE VOETBALSCHOOL 

1. Schietklas  

2. Balgevoel 

3. Basisbewegingen en snelvoetenwerk 

4. Schijn en passeerbewegingen 

5. Keepersacademie 

6. Pupsklas  

 

Niet alleen de methode maar ook de prijs voor 

deelname is uniek. 

 Leden van RKVV Tongelre mogen gratis 

deelnemen aan de voetbalschool.  

 Niet-leden betalen 20 euro voor 10 lessen. 

 Deelnemers die alle lessen zijn geweest 

krijgen het geld na de laatste training te-

rug. Als het kind eerder stopt zal er géén 

teruggave plaatsvinden! Wil je lid worden 

van de vereniging, dan worden de 20 euro 

in mindering gebracht met de contributie. 

 Deelnemers die elke les zijn geweest krij-

gen bij de laatste les van hun trainer een 

mooi certificaat. 

 

Heb je vragen of wil je jezelf opgeven, dan kan 

dat. Vul het inschrijvingsformulier in en stuur dit 

naar: voetbalschool@rkvvtongelre.nl   

 

Ouders dienen de kinderen aan te melden of 

schriftelijk toestemming te geven!  

Wij van KV de Tongelreepers hopen 

u allen op 21 november 2010 te mo-

gen ontmoeten in onze residentie ‗de 

Merckthoeve‘ gelegen aan de oude 

Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven. 

 

Op deze datum houden we n.l. ons 42e Prinsenbal. 

U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. De toe-

gang is gratis en parkeergelegenheid is er volop. 

Tot ziens op 21 november in de Merckthoeve. 

 

Wij willen nu al vermelden dat we op: 

18 december 2010 Boerenbal en op 

13 februari 2011 Menneke/Vrouwke van ’t jaar 

verkiezing hebben. 

 

Voor meer informatie 

email: info@tongelreepers.nl 

Web: www.tongelreepers.nl 

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 

babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!  

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

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. 

mailto:info@tongelreepers.nl
http://www.tongelreepers.nl
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POMPOENEN EN CHRYSANTEN 
 

Door Francis en Riet 

De pompoenen- en chrysantentuin, op het terrein 

hoek Celebeslaan/Koudenhovenseweg Zuid, weten 

we allemaal te vinden. 

In deze tijd van het jaar vallen de kleurige pom-

poenen, die daar uitnodigend uitgestald liggen, ie-

dere voorbijganger op. Ook voor ons bleven ze niet 

onopgemerkt. Wij besloten eens op wat meer in-

formatie uit te gaan en kwamen in gesprek met 

Henk, de tuinder die deze tip bewerkt. 

―Het is mijn hobby‖, vertelt hij ons, ‖ik doe dit nu 

al 4 jaar. Na de grond goed bemest te hebben, leg 

ik er worteldoek op, daarna kunnen de plantjes 

gezet worden. Het worteldoek zorgt ervoor dat de 

planten en de vruchten mooi schoon blijven. Na 

ongeveer 4 maanden zijn de pompoenen volgroeid 

en kan ik gaan oogsten.‖ 

Nou, wij vinden dat het resultaat er mag zijn, 

schitterende pompoenen in allerlei maten en kleu-

ren liggen klaar voor de verkoop. 

 

―De mensen kopen ze voor de sier en voor het ko-

ken van lekkere pompoenensoep‖, zo vertelt Henk. 

Ook het kweken van chrysanten is een specialiteit 

van deze tuinman. Enkele knoppen zitten al keurig 

en veilig ingepakt in een plastic builtje. 

―De chrysanten zijn bewerkelijker dan de pompoe-

nen,‖ zo gaat Henk verder, ―ik moet ze tijdig top-

pen zodat er één mooie chrysant tot volle wasdom 

komt.‖ 

Henk is heel tevreden met deze tuin en hoopt er 

nog vele jaren op te tuinieren. ―Ik moet er wel 

voor zorgen dat ik met de beplanting het uitzicht 

van de schoolgaande jeugd niet belemmer want 

veel leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum 

fietsen dagelijks door de Celebeslaan en steken 

daarna de Koudenhovenseweg Zuid over.‖ 

Met het kweken van pompoenen en chrysanten zit 

Henk dan wel goed. 
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WEET U NOG: 
‘ZEKER WEL: KUNST GEEN KITSCH’. 

Onder regenachtige omstandigheden dinsdag 7 

september rijdt de heer de Waal, restaurateur uit 

Lith, 't Hofke op om de beelden op te halen. Maar 

juist die week heeft de Gemeente de wegwerk-

zaamheden op dat kruispunt laten beginnen! Voor 

laden en/of lossen is voor de kerk geen plaats, ge-

lukkig kunnen we door de tuin achter de kerk. De 

bestelauto wordt zo ver mogelijk de tuin in gere-

den. Besloten wordt eerst het beeld van St. Marti-

nus in te laden. Sinds eeuwen heeft dit beeld waar-

schijnlijk noch regen gezien noch regen gevoeld. 

Met vereende krachten wordt het beeld naar de au-

to gedragen en door de heer De Waal zeer zorgvul-

dig ‗in de watten‘ gelegd, recht opstaand tegen de 

voorwand vastgebonden en aan alle kanten met 

kussentjes beschermd tegen eventuele verschuivin-

gen.  

Onder de koffie vertelt de heer de Waal wat over 

zijn ervaringen met betrekking tot restauratie en 

bewaren van cultureel erfgoed en wat hij zoal te-

genkomt aan verwaarlozing en achterstallig onder-

houd. Hij heeft deze maand nog veel werk aan een 

zandstenen sculptuur in de buitenlucht, maar daar-

na begint hij aan het Martinusbeeld. 

 

Op het koor bij het orgel staan ook nog twee beel-

den, resp. van H.H. Jezus en H.H. Maria, die in 

aanmerking komen voor restauratie. ―Zou het niet 

mooi zijn om de hele verflaag te verwijderen, zodat 

het houten beeld weer te voorschijn komt‖, wordt 

er geopperd, ―houten beelden vind ik vaak mooier 

dan gepolychromeerde. Fout gedacht dus! Als res-

taurateur beoog je juist het authentieke beeld, dus 

het beeld zoals het was in die bepaalde periode dat 

het gemaakt is, weer zoveel mogelijk te benaderen. 

Geen loogbad dus, geen verwijdering van verflaag, 

maar zorgvuldig herstellen van wat beschadigd is. 

Door te ingrijpende behandelingen verliezen de 

beelden hun cultureel/historische waarde en ook 

(hoewel minder belangrijk) veel van hun economi-

sche waarde.‖ 

 

Nu de beelden nog naar beneden. Geen hemel-

vaart, maar een nederdaling... Voor de heer De 

Waal een routineklus, een kwestie van zorgvuldig 

vastbinden, aan handen en voeten met plastic kus-

sens daartussen. Vervolgens horizontaal over de 

balustrade duwen en dan met de touwen zodanig 

tactisch manoeuvreren dat de beelden tenslotte ―op 

hun pootjes‖, dus verticaal weer beneden aanko-

men.  

 

Toch een zucht van verlichting als alles soepel ver-

lopen is.  

Op een karretje geladen en soms gewoon gedragen 

gaan de beide beelden de kerk uit, de auto in. Lig-

gend naast elkaar aan de voeten van Martinus wor-

den ze liefderijk vastgebonden en met kussentjes 
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aan alle kanten stootvrij ingestopt. 

Om twaalf uur is de klus geklaard. Onder 

‗zegenende‘ weersomstandigheden vertrekt de 

heer De Waal, richting Lith. Hij hoopt het Martinus-

beeld in ieder geval begin november 

‗gerestaureerd‘ weer af te leveren in Tongelre. 

 

Tenslotte willen we u nog eens de verschillende 

mogelijkheden noemen voor een bijdrage aan deze 

restauraties:  

 

 Door overschrijving van de bijdrage op giro 

663077877 t.n.v. Martinusparochie Tongelre 

onder vermelding van ‗restauratie 

Martinusbeeld‘. 

 

 Door het verlenen van een eenmalige machti-

ging, die u kunt sturen aan: Secretariaat Paro-

chie Tongelre, Molijnstraat 5, 5642 LV Eindho-

ven. 

 

 Door een geldelijke bijdrage te deponeren in 

het speciale offerblok, dat achter in de kerk is 

geplaatst. 

 

Met dank voor uw gift! 

 

Emile van Gestel en Gerard Fieten. 

 

 

Op donderdag 11 november viert het 

Sint Martinusgilde Tongelre weer haar 

jaarlijkse patroonsviering. De dag begint met een 

H. Mis om 10.00 uur in de St.Martinuskerk. Na de 

H. Mis zal een vendelgroet plaatsvinden en de uit-

beelding van de patroonsheilige. Daarna zal in op-

tocht het gilde naar basisschool De Boog gaan 

waar ook een vendelhulde en patroonsuitbeelding 

plaats zal vinden. Vervolgens trekt het gilde- in-

dien mogelijk- rond het Hofke en wordt de dag 

verder voortgezet in hun gildehuis in de Bogten. 

Deze dag is het 50 jaar geleden dat Theo van den 

Dungen lid is geworden van het gilde en dat zal 

feestelijk herdacht worden. 

 

Op zondag 14 november zal de kerkelijke viering 

voor de parochie zijn. 

De H. Mis is om 11.00 uur in de St.Martinuskerk 

waarna de vendelgroet, de uitbeelding van 

St.Martinus met de bedelaar en de hernieuwing 

van eed van trouw aan het kerkelijke gezag, met 

als slot de rondgang rond het Hofke. Hierna is er 

een samenzijn met leden, genodigden en gilde-

vrienden in ons gildehuis in de Bogten. 

34 
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SINT CATHARINAGILDE TONGELRE HEEFT  
EEN BRIT ALS KONING! 

 

Op het Catharinahof, gelegen aan het Wasvenpad, 

werd zondagmiddag 26 september weer koningge-

schoten. ‘s Morgens luisterde het gilde de jubile-

ummis van pater Jan Dekkers op in de Sint Marti-

nuskerk. Deze pater herdacht zijn  vijftigjarig 

priesterschap. Op verzoek van de regerend deken 

zegende hij de koningsvogel, zodat het gilde weer 

een waardige koning zou kunnen krijgen. Het aan-

tal gegadigden was niet zo groot, slechts zes per-

sonen streden mee om de titel. De schutsboom 

werd gevrijd door oud wethouder Leenders en door 

de voorzitter van de Bond van Schuttersgilden 

Kring Kempenland, Jan Schrurs.  

 

Het eerste schot van het gilde zelf werd gelost 

door oud-koning Koos van den Berge. Men dacht 

dat de vogel wel snel zou vallen, maar men kwam 

bedrogen uit. De vogel gaf lange tijd geen krimp, 

zo vast zat hij aan de spil. En toen gebeurde het… 

de vogel viel naar beneden. Eric Annal deed hem 

tuimelen. Het mooie hiervan was, dat Eric de 

koningsvogel zelf gemaakt had. Trouwens, dat 

doet hij al sinds 1980. 

Van de naam van de nieuwe koning kan men al 

afleiden dat het geen Nederlandse naam is. Eric 

Annal, geboren in Birkenhead (GB) kwam in de ja-

ren zeventig naar Nederland en kwam in Tongelre 

te wonen. Daar leerde hij het gildewezen kennen 

en trad uiteindelijk in 1979 toe tot het Sint Catha-

rinagilde. In 1997 werd hij kapitein en nu, dertien 

jaar later mag hij zich voor drie jaar koning van 

het gilde noemen. Het gilde zal aan Eric Annal een 

goede koning hebben. 
 

Peter van Kuijen, regerend deken.  Foto‘s: Harrie Grijseels en Yvonne Henderson 

Oud koning schenkt een nieuw zilverenschild aan het gilde. 

Eric Annal, een Brit als koning. 

Koningsvogel op de schutsboom. 

Huldiging van Eric en Mary Annal. 
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EXERCISE IS MEDICINE 
Bewegen is belangrijk voor iedereen, voor jong en oud, met of zonder lichamelijke beperking. Bewegen 

om het lichaam gezond te maken is anno 2010 steeds meer een vanzelfsprekend iets. 

 

Als fysiotherapeuten behandelen wij in onze praktijk (sinds 1975) klachten vanwege ziekte, operaties of 

ongeval. Sportblessures, klachten opgedaan tijdens het werk of door  ‗verkeerde‘ bewegingen, maar ook 

‗ouderdomskwalen‘ worden reeds 35 jaar door ons onder handen genomen. 

Naast de verantwoordelijkheden uit dit direct medische segment verandert tevens de vraag naar fysio-

therapie (en vooral de vraag aan de fysiotherapeut) hoe nieuwe klachten en blessures te voorkomen 

zijn, zowel preventief als na behandeling. 

 

Na vele jaren van voorbereiding zijn wij vanaf 2011 in staat een grote wens van ons, maar ook een veel-

gehoorde wens uit de wijk in vervulling te laten gaan. 

Door te verhuizen van de Ceramlaan 10 naar het voormalige klooster Huize Ignatius aan de Tongelre-

sestraat 483 zal de praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie worden uitgebreid met een ruime 

fitnesszaal en een zaal voor groepslessen. 

In een unieke omgeving kunt u bij ons uiteraard terecht voor uw fysio- en manueel- therapeutische be-

geleiding. De komst van de fitness zal er toe bijdragen om u nog beter te helpen bij het herstelproces. 

Maar let op! Iedereen kan straks in ons fitnesscentrum terecht voor individuele training en groepsles-

sen! De fitness is niet alleen voor therapie. 

De fysiotherapeut is bij uitstek gespecialiseerd in beweging. Onze kennis en kunde willen wij daarom 

breder inzetten en onze focus richten op een nieuwe doelgroep: U! Onder fysiotherapeutische begelei-

ding zullen wij er zorg voor dragen dat u in uw tempo en met uw eigen doelstelling, in een aangename 

omgeving en op een verantwoorde wijze kunt werken aan uw gezondheid.  

 

In de laatste maanden van 2010 zal de nieuwe locatie aangepast worden aan onze wensen en ideeën. 

Wij zijn uitermate benieuwd naar uw wensen! 

Laat ons weten wat u zoekt qua doelstelling om te bewegen, qua fitnessles of training, qua begeleiding, 

openingstijden, faciliteiten, sfeer, etc. Wij zullen uw wensen vertalen naar een fitnesscentrum waar u, 

mede met behulp van de allernieuwste fitnessapparatuur, uw gezondheid op een hoog peil kunt brengen. 

Beweeg en wordt gezond: exercise is medicine!  

 

Interesse? Vul de vragenlijst op de pagina hiernaast in en lever die in op ons huidige adres Ceramlaan 

10, of vul de vragenlijst in op onze site www.fysiotherapietongelre.nl. Ga naar: nieuws > enquête 

fitness. Houd hier ook de nieuwste ontwikkelingen in de gaten. 
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Centrum voor 
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’ 
Ceramlaan 10 
5641 GD Eindhoven 
Tel: 040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@orange.nl 

Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb 
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FYSIOTHERAPIE TONGELRE 
MANUELE THERAPIE TONGELRE 
FITNESS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARISATIE BELANGSTELLING:   kruis aan of vul in wat u belangrijk vindt 
  
De reden om te gaan fitnessen is:      O  gezondheid 
 O  fit zijn 
 O  afslanken 
 O  blessures voorkomen of behandelen 
 O  …………………………………………….. 
 

Fitness is voor mij: O  doelgericht trainen 
 O  werken aan mijn gezondheid 
 O  gezelligheid 
 O  sociale contacten 
 O  …………………………………… 
 
Ik vind het belangrijk dat: O  apparatuur van goede kwaliteit is 
 O  de omgeving comfort uitstraalt 
 O  de medewerkers mij kennen 
 O  de medewerkers mij aandacht geven 
 O  de medewerkers mij motiveren 
 O  de medewerkers mij deskundig begeleiden 

O  mijn trainingsprogramma op maat, aangepast aan  mijn kunnen en 
doelstellingen 

O  mijn programma geëvalueerd wordt 
 O  ……………………………………………. 
 
Ik ben geïnteresseerd in: O  groepslessen 
 O  individuele training in fitnesszaal 
 O  groepslessen en individuele training 
 O  …………………………………………….. 
 
Tijdens het fitnessen is het prettig om tv te kijken als afleiding:      O ja   O nee 
 
Muziek tijdens fitnessen in zaal: O doe maar lekker hard   O doe maar rustig 
 
Hoe vaak wilt u trainen: O  1x per week 
 O  2x per week 
 O  3x per week 
 O  dagelijks 
 O  ……………… 
 
Openingstijd is van 08.00-22.00 UUR: O  prima 

O  liever iets vroeger open om ……. 
 O  liever iets later open tot ………… 
 O  ……………………………………….. 
 
Openingstijd weekend: O  voor mij niet nodig 
 O  graag zaterdag van …… tot ……. 
 O  graag zondag van …… tot ……… 
 O  ……………………………………….. 
 
Groepsles doe ik het liefst: O  ‟s morgens 
 O  ‟s middags 
 O  ‟s avonds 

 O  …………….. 
 
Individueel trainen doe ik het liefst: O  ‟s morgens 
 O  ‟s middags 
 O  ‟s avonds 
 O  …………….. 
 
Mijn leeftijd is …… jaar en ik ben  O man    O vrouw 
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Basisschool De Boog viert dit 

jaar zijn 25e verjaardag. Het hele 

jaar door heeft de school allerlei 

activiteiten georganiseerd. Dit keer 

was het een gala. En niet zomaar 

een gala, nee, een discogala!  

Hierbij waren er ook twee Dj's die voor alle muziek 

zorgden. Maar voor het gala begon, zijn de kinde-

ren van de Boog flink opgetut.  

Mascara en oogschaduw, tattoos en gel, het was er 

allemaal. Dat werd gedaan door mensen van de 

kapper(school) en ouders van kinderen. Toen ze 

de klas uit kwamen, zagen ze er allemaal fantas-

tisch uit. Mooie kleding, stoere haren en voor de 

meiden flink veel make-up.  

Een voor een werden de klassen over de rode loper 

naar binnen gestuurd. Daar konden ze meteen be-

ginnen met dansen en springen. Er werden veel 

leuke liedjes gedraaid zoals Beat it en nummers 

van K3. 

 

Uiteindelijk was het feest afgelopen en met het 

laatste nummer nog in de oren verlieten de kinde-

ren de gymzaal.  

Van: Christine Wang, BS de Boog 

Vandaag was het zover. De Boog bestaat al 25 

jaar, dus er is een Discogala op de Boog! Om elf 

uur begonnen de klassen met optutten. Je kreeg 

een boodschappentas vol met make-up. Ouders 

kwamen om het haar en make-up van de kinderen 

te doen, wat allemaal prachtig werd.  

Daarna werd er een foto genomen van de groep en 

we gingen lunchen. Alle klassen werden een voor 

een geroepen, en dan mocht je over de prachtige 

rode loper, terwijl iedereen foto‘s van je maakte. 

Eenmaal binnen was het feest! Er was leuke mu-

ziek, en iedereen had drie bonnen om lekkere hap-

jes te halen. Er waren zelfs slush puppies, maar 

die waren al snel op. Er was een hoek met banken 

en zitzakken, en juffen en meesters dansten gezel-

lig mee. Als je een bepaald liedje wilde horen zei je 

dat en werd het gedraaid. Het was een supergezel-

lige dag, maar na anderhalf uur feesten was het 

om twee uur toch afgelopen. 

Iedereen ging naar huis in de prachtige kleding, en 

deze dag was geslaagd! 

Van: Maarten en Yassine 

groep 8B B.S. De Boog 

39 
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OPEN HUIS HUIZE IGNATIUS 
Door Riet en Ans 

Sinds april 2010 heeft Huize Ignatius aan de Ton-

gelresestraat nieuwe bewoners. 

Omdat de verbouwingen en verhuizingen nu achter 

de rug zijn, konden de omwonenden en andere 

belangstellenden uitgenodigd worden om een kijk-

je te komen nemen in het voormalige klooster 

waar mensen met een psychiatrische aandoening 

hun thuis hebben gevonden. 

Zaterdag 25 september waren zij van 14.00 – 

16.30 uur welkom en stonden medewerkers klaar 

om de bezoekers te vertellen over de zorg en be-

geleiding die zij aan deze bewoners bieden. 

De belangstelling was overweldigend. Velen waren 

geïnteresseerd in de beschermde woonvorm die 

GGzE in het voormalige klooster heeft gereali-

seerd. 

Wij werden in de hal hartelijk verwelkomd door 

mevr. Strijbos, communicatieadviseur GGzE, daar-

na kregen wij in de eetzaal een kopje koffie of 

thee aangeboden en vervolgens werden alle gas-

ten door medewerkers in groepjes door het ge-

bouw rondgeleid. 

 

Over GGzE 

GGzE biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwasse-

nen en ouderen met psychiatrische problemen. 

Deze hulp kan heel verschillend zijn en kan kort 

duren of heel lang. Dat hangt af van het probleem 

dat de cliënt heeft. Zo is het bijvoorbeeld niet voor 

iedereen gemakkelijk om zelfstandig te wonen.  

GGzE centrum woonbegeleiding begeleidt vol-

wassenen en ouderen die door hun psychiatrische 

problemen hier moeite mee hebben. Deze mensen 

wonen in een huis van GGzE waar begeleiding is of 

zij wonen thuis en krijgen daar ondersteuning. Ze 

worden geholpen bij zaken die ze niet zelfstandig 

kunnen doen. 

Huize Ignatius is een van de beschermde woonvor-

men van GGzE centrum woonbegeleiding. Er wo-

nen hier 38 cliënten. Het streven is deze cliënten 

te laten terugkeren in de maatschappij. Daarom 

wordt alles in het werk gesteld om hun zelfred-

zaamheid te bevorderen. Zo moeten ze hun eigen 

kamer schoon houden. Als dat niet lukt worden ze 

daarbij aangestuurd door medewerkers.  

Datzelfde geldt voor het doen van de was. Het ge-

bouw heeft een ruimte met ‘n achttal wasautoma-

ten. Als cliënten niet goed weten hoe die appara-

ten te bedienen, krijgen ze hulp.  

Huize Ignatius beschikt over een grote professio-

nele keuken waar iedere dag gekookt wordt. De 

cliënten eten gezamenlijk in de eetzaal. Buurtbe-

woners die voorheen gebruik maakten van het 

eetpunt in het Oude Raadhuis mogen hier ook 

aanschuiven. 

De broodmaaltijd kunnen de bewoners naar eigen 

keuze op hun eigen kamer of in de eetzaal gebrui-

ken. 
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Tijdens de rondleiding valt het ons op dat dit voor-

malige klooster een grote tuin en een prachtige 

binnentuin heeft. Doordat er in het gebouw veel 

glas is gebruikt, heb je in alle gangen en in bijna 

iedere ruimte zicht op dat groen. Sommige bewo-

ners hebben werk. De cliënten, die niet in staat 

zijn te gaan werken, kunnen ondermeer genieten 

van die prachtige tuin. Dat mag, maar om teveel 

passiviteit enigszins te doorbreken zijn er plannen 

om deze bewoners creatief actief te laten zijn. Lo-

pend door de lange gangen komen we bij een 

mooie ruimte, de toekomstige hobbyruimte - met 

natuurlijk weer ‗n prachtig uitzicht op de tuin - die 

hiervoor uitstekend geschikt is. 

Na nog een kijkje genomen te hebben in een on-

bewoonde kamer en ‘n wandeling door de binnen-

tuin staan we plotseling weer in de hal waar onze 

aandacht getrokken wordt door enkele therapeu-

ten van het Centrum voor Fysio- en Manuele the-

rapie ‗Tongelre‘. 

Zij willen dolgraag verhuizen naar een gedeelte 

van Huize Ignatius. 

―Wij hadden gehoopt in januari 2011 hier aan de 

slag te kunnen, maar helaas, we zitten nog te 

wachten op een vergunning van de gemeente‖, zo 

vertelt therapeute Monique Webb-Tax ons. 

―De verhuizing van ons centrum aan de Ceramlaan 

naar het klooster aan de Tongelresestraat laat dus 

nog even op zich wachten.‖ 

Zodra de vergunning binnen is kan de verbouwing 

beginnen. De kapel wordt fitnessruimte en in een 

gedeelte van de linkervleugel van het klooster 

worden 6 behandelcabines gerealiseerd.  

―In de Ceramlaan groeien we echt uit ons jasje. 

Hier hebben we meer ruimte. We hebben er alle-

maal zin in en houden het wijkblad op de hoogte 

van de ontwikkelingen‖, aldus Monique. 

 

Wij hopen dat hun geduld gauw beloond wordt en 

wensen hen heel veel succes met hun plannen.  

Als we na nog een lekker hapje en drankje in de 

hal afscheid nemen van een tevreden mevr. Strij-

bos en willen vertrekken, valt ons oog plotseling 

op ‘n kleine nis. ―Och, het klooster is toch niet he-

lemaal verdwenen!‖  

 
 

 
VLOOIENMARKT 

 

 
 

Op zondag 7 november 2010 organiseert Scouting 

St. Frans wederom hun jaarlijkse vlooienmarkt. De 

markt begint om 12.00 uur en wordt gehouden op 

het terrein van de scouting aan de Vuurvlinder-

straat. 

 

Mocht U nog spullen hebben voor deze markt, belt 

u even naar 040-2 816 186 en wij halen ze graag 

bij u op.  

 

Scouting St. Frans 
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Schrijf de oplossing op een kaart met  

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

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

 

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 november 2010 in het be-
zit te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

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

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘Scrabble’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Jan de Lint 

‘t Hofke 12 

 
De prijs is beschikbaar gesteld door:  

Wijkblad Rond ‘Hofke 
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A BOUT DE SOUFFLE 
BRAD PITT 
BREAKING THE WAVES 
CLAUDIA CARDINALE 
DE JURK 
DE LIFT 
DICK MAAS 
DRACULA 
GOUDEN KALF 
HIDDE MAAS 
HUUB STAPEL 
JAN DE BONT 
KOKO FLANEL 
LINDA VAN DIJCK 
MAMA IS BOOS 
MICHAEL J. FOX 
MONIQUE VAN DE VEN 
PATRICK SWAYZE 

PAUL NEWMAN 
PEARL HARBOR 
PETER FABER 
PIM DE LA PARRA 
RAMBO 
ROB LOWE 
ROGER MOORE 
SECRETS AND LIES 
SPEED II CRUISE CONTROL 
SPETTERS 
THE BIRDS 
THE ENGLISH PATIENT 
THE FUNERAL 
THEO EN THEA 
THOM HOFFMAN 
VERTIGO 
WOODY ALLEN 
 

De overgebleven letters vormen 3 films waarin Tom Cruise speelt. 

A L E D M I P M I S S T I B O C N P A R R A 

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

O S E D T U O B A E G E F A M E P U F F L E 

S K C I R T A P I R A I U I V O S W A Y Z E 

E R S S S E N T E K L D T E L E S T T E P S 

O R A I H T A A I T I H D R I E K B M A R X 

E A O T N P T N M A E N A L E C D B U L B O 

M E N O H L G H C F A R D R IJ V S L L W H F 

N E B S M T E A U V F N F D B O F E O O L J 

O E I S H R R N E U A O N A O O T O D A W L 

D L W E D D E U A S B A H B B T R E K D D E 

G Y W M I R Q G T L V S S M I E D N H R I A 

E A A N A I I E O A F I T P O E R N A T I H 

V D A L N N R B D R A O D A J H M C E J R C 

U L U O L C C N E M K A K U P T T E O E C I 

E L M O E E I L A H R R R O A E I I S A H M 

M A A S G L N M N B T K M A K N L K C I D T 


