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Beste lezers, 
 
Als u dit leest zit voor de meesten de vakantie er al weer op. Hope-
lijk kunnen we er met plezier op terugkijken. Na enkele weken vrijaf 
hebben ook wij de draad weer opgepakt en zijn druk in de weer met 
onze dagelijkse beslommeringen. 
Zo heeft de redactie van Rond ’t Hofke de eerste vergadering er weer 
op zitten en is druk doende met de voorbereidingen voor de bezor-
gersmiddag op 27 augustus a.s. Op die dag trakteert de werkgroep 
Rond ’t Hofke alle bezorgers op een gezellige middag als dank voor 
hun maandelijkse inzet. 
Het bestuur van ‘t Oude Raadhuis en al haar vrijwilligers zijn ook 
weer druk in de weer. Zonder het werk van deze vrijwilligers zouden 
talloze activiteiten in onze wijk niet mogelijk zijn. 
Ook de uitzichtloze strijd met de gemeente Eindhoven over de ver-
huizing  van de dependance naar ‘t Karregat, zoals door de gemeente 
voorgesteld, wordt voortgezet. Hoewel je zou verwachten dat de ge-
meente het vele vrijwilligerswerk waardeert, lijkt het erop alsof dit 
werk door de gemeente wordt tegengewerkt. Ook het nakomen van 
afspraken blijkt voor de gemeente moeilijk te zijn. 
Daar kunnen wij van Rond ’t Hofke ook over meepraten. Sinds jaar 
en dag reserveren wij ruimte in het wijkblad voor de gemeente om u 
als lezer te informeren over alles wat voor u van belang zou kunnen 
zijn. Ondanks vele beloftes ontvangen we zeer zelden kopij van de 
gemeente. De tijd dat we de gemeente maandelijks attendeerden op 
de gemaakte afspraken is voorbij. Of heeft de gemeente Eindhoven 
werkelijk niets te melden ? 
Verder verwijzen wij naar de diverse artikelen welke deze maand in 
Rond ’t Hofke staan zoals de verhuizing van de dahliashow en de 
ontwikkelingen rond de Witte school. 
Op de voorpagina ziet u een foto van de Martinuskerk, zoals 
niemand, die nu nog in leven is, deze ooit gezien heeft. Wij vragen 
ons af, wat stond er het eerst, de onlangs afgebroken huisjes of de 
Kerk? Wie het weet mag het zeggen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie van Rond ‘t Hofke 
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Michael M. van der Gugten 
 
Een Limburger in Tongelre.  
Na 25 jaar in Limburg te hebben gewoond was het 
na een tijd van studie tijd om een baan te vinden. 
In 1985 verhuisde ik naar Eindhoven.  
 
Als techneut kwam je in die tijd al snel in en rond 
Eindhoven terecht. Philips had toen een aanzuigen-
de werking op mensen met brede technisch inte-
resse. Na de eerste jaren in de Kernkampstraat te 
hebben gewoond, leerde ik mijn huidige vrouw 
kennen. We verhuisden naar de Allard du Hamel- 
straat. Een knusse tussenwoning in Eindhoven. 
 

Michael M. van der Gugten 
 
 
We besloten te zoeken naar een karakteristieke 
woning. Karakteristiek moet nader omschreven 
worden. Karakteristiek vijftiger jaren vind je vol-
doende in Eindhoven maar dat was niet waarnaar 
we op zoek waren. Nee, we zochten iets bijzonders 
uit begin 20ste eeuw. Dan wordt de spoeling dun. 
Eindhoven was natuurlijk nog maar een dorp rond 
die tijd. De eerste groei van Eindhoven vond plaats 
rond de dertiger jaren en werd gevolgd door een 
rigoureuze drang naar vernieuwing. Die had tot 
gevolg dat in de jaren vijftig en zestig veel oude 
gebouwen in en rond Eindhoven verdwenen zijn. 
En we hadden toch een mooi raadhuis in Eindho-
ven! 
 

In 1994 werd onze aan-
dacht getrokken door 
een advertentie van de 
veldwachterswoning aan 
’t Hofke 40. We waren 
meteen verkocht. Maar 
de pret werd gedrukt 
toen we met de make-
laar belden die ons infor-
meerde dat we 13de in 
de rij van wachtenden 
waren. Omdat we toch 
alvast even binnen wil-
den kijken, hebben we in 
het weekend gewoon 
even aangebeld en kre-
gen we de kans even 
beneden en in de tuin te 
kijken. De markante no-
tenboom versterkte ons 
gevoel hier een leuk 
plekje gevonden te heb-
ben. Uitgaande van 13de in de rij moet je wel met 
bijzondere acties komen. Dus zonder verdere af-
spraak een bod gedaan op maandagochtend voor-
dat het kantoor opende. En ja hoor het lukte. Van-
af september dat jaar woonden we in Tongelre.  
 
Ondergedompeld in Brabantse gastvrijheid 
Onze naaste buren hebben ons gastvrij ontvangen. 
In het bijzonder Harry en Corry van Gogh zijn het 
vermelden waard. Velen van de lezers zullen ze 
nog kennen. Harry en Corry verdienen postuum 
zeker de orde van gastvrijheid. Zij vertelden ons 
ook over de historie van de veldwachterswoning, 
en hierdoor werd onze nieuwsgierigheid gewekt. 
De verhalen over de gezusters Martens waren 
avondvullend.  
Jaren later hebben 
Tonny van den 
Boomen en Yvonne 
Henderson gepubli-
ceerd in dit blad met 
het verhaal over Wil-
lem Martens. Als 
veldwachter heeft hij 
rond 1910 dit huis 
gebouwd en jaren 
bewoond. Zijn doch-
ters hebben hier tot 
het einde van hun 
leven gewoond.  
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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. 

Willem en Johanne Martens  
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Leven in Tongelre 
De dorpskern is duidelijk herkenbaar. ‘t Hofke is 
het meest markante stuk van Tongelre. Jaren ge-
leden stonden de huizen op ’t Hofke 36 tot 44 op 
een lijst om afgebroken te worden. Gelukkig heb-
ben de toenmalige bewoners dit kunnen verhinde-
ren. Dit is niet overal gelukt en in de zestiger ja-
ren is veel authentieks verloren gegaan. Ik hoop 
dat ’t Hofke nog een keer een verkeersluwe zône 
wordt en wellicht nog meer aandacht krijgt als 
dorpskern binnen Eindhoven. Vandaag zijn de wo-
ningen ’t Hofke 36 tot en met 40 als gemeentelij-
ke monument erkend; een goede stap naar het 
hervinden en behouden van de oude kern. Ons 
markante huis heeft zijn beperkingen, maar het is 
een feest om hier te wonen, behalve dan het 
drukke sluipverkeer. De notenboom in onze tuin 
maakt hier deel van uit.  
 
De notenboom als beschermd Tongelres    
eigendom 
De notenboom in onze tuin heeft elke 5 tot 7 jaar 
onderhoud nodig. Zo ook ergens rond 1999. Tij-
dens de vakkundige snoeiactiviteiten kwamen ber-
gen groen (de boom moet namelijk ‘s zomers ge-
snoeid worden) aan de straatkant te liggen. Tot 
een van onze achterburen een beetje overstuur en 
ontdaan protest uitbracht en ons met klem som-
meerde de boom niet om te kappen. We konden 
haar geruststellen en hebben laten zien dat de 
boom nog steeds in volle glorie in de tuin stond. 
Binnenkort moet hij weer onder handen genomen 
worden. Dus geen angst, hij gaat niet om. 
 
Verbonden met Tongelre 
Onze kinderen zijn hier geboren en zijn dus ras 
Tongelrenaren. Dit schept een band. Zij hebben 
jaren plezier gehad van De Sint activiteiten rond 
het Hofke en zullen nog jaren plezier hebben van 
ons wijkblad “Rond het Hofke”, het Wasven initia-
tief, het Oude Raadhuis……… 
 
Ik draag De Wisselpen graag over aan Martje 
Lammers en wens haar veel creativiteit toe 
voor de volgende publicatie.  
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EINDHOVENSE EINDHOVENSE EINDHOVENSE    
HARTTRIMSTICHTINGHARTTRIMSTICHTINGHARTTRIMSTICHTING   
 
Deze stichting opgericht in 1980 
heeft ten doel het bevorderen van 
de fysieke gezondheid van perso-
nen die hart- of vaatproblemen heb-
ben doorgemaakt, personen met 
een longaandoening, diabetes, maar ook van 40-plussers 
die hun conditie willen behouden dan wel verbeteren. 
 
Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a.: 
• onder deskundige leiding wekelijks een sport- en spel-

middag/avond te organiseren 
• voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen 
• contacten te leggen met organisaties en instellingen 

met gelijke doelen 
• adviezen in te winnen bij de van toepassing zijnde spe-

cialismen in ziekenhuizen en revalidatiecentra. 
 
Hiertoe is de stichting aangesloten bij de overkoepelende 
organisaties en heeft zij nauwe contacten met ”De 
Hart&Vaatgroep”. Zij staan voor gezond, veilig en verant-
woord bewegen in groepsverband waarbij de begeleiding 
sterk toeziet dat geen overbelasting plaatsvindt en dat 
eenieder afhankelijk van zijn/haar kunnen de rust krijgt of 
kan nemen die hij/zij nodig acht. 
 
Het uit te voeren programma bestaande uit rek- strek- en 
speloefeningen is gevarieerd en laat alle spieren en ge-
wrichten die moeten zorg dragen voor een gezond lichaam 
optimaal functioneren. Juist nu het accent in de gezond-
heidszorg op bewegen ligt, biedt de E.H.T.S. voor u een 
optimaal recept. 
 
Wij starten op 1 september 2011 in het wijkcentrum       
”De Toeloop”, Jozef Israëlslaan 2, 5642 KA Eindhoven 
(Tongelre) op donderdagavonden met 2 groepen tussen 
17.30-19.00 en van 19.00-20.30 uur. Hebt u interesse of 
bent u benieuwd hoe e.e.a. verloopt breng dan vrijblijvend 
eens een bezoek.  
 
Verder sporten wij nog in de Sporthal ”Den Ekkerman” in 
Veldhoven,  sportaccommodaties Woensel ”Vlokhoven” en 
”Paersacker” in Best, waarvoor u ook contact kunt opne-
men met het secretariaat van E.H.T.S. of na een bezoek 
aan onze website www.ehts.nl, dan weet u wat de stich-
ting voor u kan betekenen.                  

 

Wie wil ons helpen? 
 

Wijkblad Rond ’t Hofke is dringend op 
zoek naar wijkbewoners die iedere 

maand (11x per jaar) ca. 80 wijkbladen 
willen bezorgen. Het kost u slechts  

1 uurtje per maand. 
 

Wilt u ons helpen?  
Neem dan telefonisch contact op met  
Jan Paulussen 040 281 16 34 of stuur 

een email naar rondhethofke@planet.nl 
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Tuintip van augustus: Bloemen in de nazomer 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Vanaf de tweede helft van de zomer wordt het aantal 
bloeiende planten in de tuin langzaam minder. Veel soor-
ten planten hebben hun bloeiperiode achter de rug en 
zullen alleen nog nieuw blad vormen. Er zijn echter ook 
planten die in de nazomer pas op hun mooist zijn. Deze 
soorten kunnen nu tot in de herfst voor extra kleur in uw 
tuin zorgen. Hieronder vindt u enkele mooie en sterke 
voorbeelden. 
Leliegras - Liriope muscari ‘Ingwersen’ 
Dit is een fraaie vaste plant met een grasachtig uiterlijk. 
De paarse aarvormige bloemen zijn zeer opvallend en 
verschijnen in de loop van augustus. Verder is de plant 
wintergroen en heel geschikt voor schaduwplekken. 
Sneeuwster-aster – Aster divaricatus 
Deze herfstbloeiende aster laat een wolk van witte bloe-
metjes zien met een geel hartje. De bloeitijd is van au-
gustus tot en met oktober.  Met een hoogte van 60-70cm 
en een standplaats in de zon/halfschaduw is deze vaste 
plant gemakkelijk een plekje te geven in uw tuin. 
Loodkruid – Ceratostigma plumbaginoides 
Deze lage vaste plant is goed te gebruiken als bodembe-
dekker. De felblauwe bloemen verschijnen in augustus en 
september.  Het loodkruid verlangt een zonnige stand-
plaats en wordt slechts 30 cm hoog. 
Zilverkaars – Actaea simplex ‘White Pearl’ 
De zilverkaars is één van de laatst bloeiende vaste plan-
ten. De witte bloemen zijn aarvormig (kaars) en verschij-
nen pas in oktober of november. Ze steken hoog boven 
het gewas uit tot wel 150 cm en zijn daardoor zeer opval-
lend. Er zijn ook  varianten met bruin blad (‘Brunette’) en 
paars blad (‘Atropurpurea’). 
Herfstbloeiende struik - Heptacodium miconioides 
Struiken die in de nazomer bloeien zijn zeldzaam. De 
Heptacodium is een onbekende heester die van augustus 
tot oktober bloemen draagt. De bloemen zijn wit, geuren 
heerlijk  en zitten in kransen bij elkaar. Na de bloei ver-
kleuren de kelkbladen paarsrood wat de sierwaarde van 
deze struik verder vergroot. Heptacodium kan een hoogte 
krijgen tot drie meter en behoeft geen snoei.  
 

Andere herfstbloeiers 
zijn de herfstanemoon 
(Anemone ‘Honorine 
Jobert’), wit leverkruid 
(Eupatorium rugosum 
‘Chocolata’), hemel-
sleutel (Sedum telep-
hium ‘Herbst-freude’) 
en de armeluisorchi-
dee (Tricirtus for-
mosana). 

Als mensen pikken we steeds meer natuur in om huizen te 
bouwen of omdat er weer een industrieterrein moet ko-
men. Natuurlijk mogen de wegen daarbij niet ontbreken. 
Onze andere bewoners van Tongelre, de dieren, moeten 
maar kijken waar ze naar toe kunnen. En zo dwing je,  
bijvoorbeeld vossen, steeds verder richting het centrum 
van Eindhoven. Gelukkig dat het via het T.U.  terrein toch 
nog behoorlijk groen is en de Dommel stroomt daar ook 
nog eens langs. 
Tussen de mensen is er voedsel. In het buitengebied 
wordt dat steeds minder. Maar de beesten passen zich 
behoorlijk aan. In het begin wat schuw, maar dat gaat er 
na verloop van tijd wel af . Een goed voorbeeld daarvan 
zijn de konijnen. Eigenlijk een dier dat thuishoort op het 
platteland  zou je zeggen, maar na verloop van tijd zie je 
ze op allerlei plaatsen in de stad, zelfs langs drukke we-
gen zoals de JF Kennedylaan.  
Ken je de scholekster?  Hij is zwart wit en heeft een lange 
rode snavel. Dit is een vogel van de schorren en slikken 
en van het akkerland. Maar je ziet deze vogel op allerlei 
plekken op grasveldjes, zelfs in de berm van de Prof. 
Dorgelolaan ter hoogte van de Berenkuil. Daar zat hij 
laatst op 2 meter 
van mijn auto, ter-
wijl ik stond te 
wachten bij het 
stoplicht. Ik draaide 
mijn raampje open. 
De vogel keek even 
op en ging verder 
met zijn werk, wor-
men zoeken. Aan 
een kant wel grap-
pig natuurlijk.  
Een tijdje terug fietste ik, laat in de avond, door die zelfde 
Berenkuil. Tot mijn verbazing kwam ik een egel tegen. 
Dat is leuk. Ik fietste verder en realiseerde dat de egel 
gebruik maakte van een van de grootste ecotunnels van 
Europa. Weliswaar niet meer zo groen aangekleed met 
planten als vroeger, helaas. Het is wel goed verlicht en 
het stinkt naar de vers gespoten graffiti, dat dan weer wel. 
Die egel zal de muurkunst laten voor wat het is. Hij zal 
zorgen dat hij, als hij naar boven komt, zo snel mogelijk 
in het bosplantsoen verdwijnt, daar waar hij  thuishoort. 
Een merel was in vroeger tijden een schuwe vogel, die 
voorkwam in het bos. Merels hebben zich na verloop van 
tijd geheel aangepast. Het is nu de meest favoriete zanger 
van de stad. Zo zie je dat er steeds meer dieren en vogels  
met de mens moeten samenleven. Het zou wel zo prettig 
zijn, als de mens meer rekening zou houden met vogels 
en andere dieren. Tenslotte was het eerst hun territorium. 
Maar er zijn heel veel dieren die het toch voor gezien 
houden. En dat is toch jammer. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 
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De geurende bloemen van Heptacodium 
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De activiteiten in onze parochie 

Op de website vindt u eventuele veranderingen in de 
activiteiten. 
 
Gezamenlijke ziekenzalving 
Op ziekenzondag, 11 september, is er een gezamenlijke 
ziekenzalving. In Berckelhof, 's middags om 15.30 uur. 
Daarvoor worden alle ouderen en zieken in de parochie 
uitgenodigd met hun directe familieleden. 
Van oudsher zijn we vaak gewend om op het sterfbed de 
pastoor er nog bij te roepen, voor de laatste sacramenten. 
Met alle veranderingen in kerk en samenleving komt het 
daar dan vaak niet meer van. Omdat er geen priester be-
schikbaar is, of omdat het midden in de nacht is, of 
niemand heeft er op dat hectische moment aan gedacht. 
De kinderen waren wat minder bij de kerk betrokken dan 
vader of moeder. 
Door jaarlijks mee te doen aan die ziekenzalving, kan dat 
toch zo'n klein moment van rust geven: "Als me onver-
wachts iets overkomt, dan heb ik in ieder geval dat sacra-
ment van de zieken ontvangen." 
Een moment van inkeer en vergeving. Een terugblik op je 
leven. Een lied, een gebed. Pastor Jan van de Laar en ik 
gaan rond om de handen op te leggen en de zieken en 
ouderen te zalven. Sfeervol, intiem even stil staan bij de 
broosheid van het leven. De viering zal hooguit drie kwar-
tier duren. Wanneer je niet in Berckelhof woont, maar 
graag meedoet, dan kan dat. Een telefoontje naar de pa-
rochie is voldoende. Elke ochtend van 9.00 tot 12.00 uur: 
Tel. 281 13 24. Ook als u nog meer vragen hebt, belt u 
dan gerust.  
 
Pastor Willem Brok 
 
Opening werkjaar 2011-2012 
“Nieuwe ronde, nieuwe kansen!” lijkt het motto te zijn. Bij 
ons allemaal leven heel veel vragen over de consequen-
ties van het besluit om Eindhoven in 2 parochies op te 
delen. Onzekerheid viert hoogtij. 
 
 

En toch gaat het leven gewoon door… en gaan we in het 
weekend van 10 en 11 september het nieuwe werkjaar 
openen. We weten nog niet op welke plek we dat gaan 
doen, en ook nog niet de manier waarop. Het is in ieder 
geval wel onze bedoeling dat de nieuwe pastoor, René 
Wilmink uit Breugel, kennis kan maken met de mensen in 
onze parochie. 
Ik spreek de wens uit jullie het weekend van 10 en 11 sep-
tember weer allemaal te zien… 
 
Netwerkdag voor vrijwilligers van nieuwe parochies 
Met de nieuwe plannen van het bisdom ligt het voor de 
hand dat er voor de vrijwilligers één en ander gaat veran-
deren. “Bestaande structuren krijgen vaak een andere 
opzet en activiteiten worden herijkt”, vertelt de uitnodiging 
voor de netwerkdag voor vrijwilligers in nieuwe parochies. 
Op zaterdag 22 oktober is er gelegenheid voor hen om het 
met elkaar te hebben over werving, coördinatie van activi-
teiten, speerpunten, liturgie en communicatie. 
 
De netwerkdag wordt gehouden in het Oisterwijkse Two 
College, van 9.30 tot 16.00 uur, met aanwezigheid van 
hulpbisschop Liesen en procesbegeleider Bart Jansen. 
 
Kaya van Heiningen 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 
(restaurant) 

Antonius Martinus 

Eucharistieviering 
of woord- en 
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 
uur 

Ochtendgebed 
met communie-
dienst 

Dinsdag 9.00 
uur (stilte-
centrum) 

1e vrijdag 
van de 

maand om 
9.30 uur  

  

U U U STAATSTAATSTAAT   ERERER   NIETNIETNIET   ALLEENALLEENALLEEN   VOORVOORVOOR!!!   
 
Bent U een alleenstaande oudere (zonder kinderen) 
en bent U op zoek naar een mooi appartement in een 
zorgcentrum, waarbij 24 uur per dag direct zorg op-
roepbaar is? 
 
Heeft U bovendien een christelijke achtergrond en 
wilt U in een prachtige, veilige omgeving wonen? 
Dit is mogelijk op Glorieuxpark te Eindhoven. Een 
voorwaarde hiervoor is wel dat U in het bezit bent 
van een verblijfsindicatie van het CIZ. 
 
Heeft U interesse? Neemt U dan contact op met: 
 
Dhr L.Sleutjens, 
Ouderen-/zorgadviseur Glorieuxpark, 
Geldropseweg 170 te Eindhoven. 
Telefoonnummer: 040-2947500 
E-mail: L.Sleutjens@Glorieuxpark.nl 

FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
   

Overledenen: 
Harrie van de Wiel, 70 jr., Hofstraat 
Sjaan van Vijfeijken-Willems, 77 jr., Rietvinkstraat 
Mien Verhofstad-van Melis, 89 jr., Gen.Cronjestraat 
Mien van der Heijden-Ceelen, 84 jr., ‘t Hofke 
 
Huwelijk: 
Boy Plein en Mariek van de Wiel, 22 juni 
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EVEN VOOR-
STELLEN...  
 
 
Mijn naam is Marianne van Tol. Ik ben ruim 20 
jaar geleden begonnen met het geven van typeles 
aan kinderen van de basisschool. Eerst op inmid-
dels ouderwetse, mechanische typemachines, 
daarna op elektrische en nu natuurlijk op compu-
ters. Meer dan 2000 cursisten hebben de afgelo-
pen jaren met succes en veel plezier deze cursus 
gevolgd en hebben er nu nog steeds profijt van. 
Mijn doelgroepen zijn kinderen van basisscholen 
en volwassenen met weinig of geen kennis van de 
computer. 

De kinderen leren snel en foutloos typen volgens 
het blind 10-vingersysteem, zodat ze straks op de 
middelbare school hun werkstukken keurig netjes 
en op tijd kunnen inleveren. Spelenderwijs leren 
ze omgaan met de computer, incl. tekstverwerken. 
Aan volwassenen geef ik naast de lessen compu-
tertypen ook een introductiecursus omgaan met de 
computer. Belangrijk hierbij is, dat de computer 
een “vriend” wordt. 
 
Wie heeft er thuis niet een mooie computer staan 
waarop de kinderen of echtgenoot zich heerlijk 
kunnen uitleven terwijl u er zelf niets van afweet? 
 
Hoofdzaak is: dat iedereen met héél véél ple-
zier op de computer kan werken, ongeacht 
leeftijd of vooropleiding! 
 
Ik geef deze lessen aan huis in een vertrouwde 
omgeving in kleine groepen.  
Voor nadere informatie: 
 

COM@ ■ Marianne van Tol  

■ Firmamentlaan 14 ■ 5632 AB  EINDHOVEN  

■ Tel.: 040-2419274 

■ www.mariannevantol.nl ■ info@mariannevantol.nl  

■ RABO 1392.70.248 ■ KvK: 17241701 

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katho-
lieke Parochie Maria Magdalena een 
eigen onderkomen in Woensel, name-
lijk het voormalige Paulus kerkwijkcen-
trum aan de Boschdijk. 
 

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.  
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;  
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift 

en Gebed;  
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.  
 
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen 
geen diensten.  
 
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer   
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assis-
terend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnum-
mer 024-6221470 of  06-49630170.  
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Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

Berckelhof en andere tehuizen 
 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en 
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen 
om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke” te ont-
vangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belangstel-
ling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt aanmel-
den.  
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of een 
briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15, 5641 AH 
Eindhoven.  
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop 
van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand  
e-mail- of postadres voldoende om de bezorging voor 
wederom een jaar te verlengen.  
  
De redactie 

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Telefoon: 040-2412231 
E-mail: infojozua@gmail.com 
 

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 het Oude Raadhuis,     
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent 
van harte welkom! 
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100 jaar ’t Oude Raadhuis 
Grote quizavond op 4 en 5 november 2011: wie wordt 

MeesterBrein van Tongelre? 
 

In het kader van het 100-jarig bestaan 
van ’t Oude Raadhuis dagen we alle 
volwassen inwoners van Tongelre uit 
een gooi te doen naar de titel Mees-
terBrein 2011  tijdens onze grote quiz 
op 4 en 5 november. De quiz wordt 
gespeeld met teams bestaande uit maximaal 6 vrienden of 
buurtgenoten vanaf 18 jaar. Verwacht behalve vragen 
over ’t Raadhuis ook vragen over sport, muziek, politiek 
enzovoort. Er zijn twee speelavonden in ’t Oude Raad-
huis. Op speelavond één strijden alle aangemelde teams 
tegen elkaar. De beste vijf teams gaan door naar de grote 
finale, waar zij het tegen elkaar opnemen. Het winnende 
team mag zich een jaar lang MeesterBrein noemen. Pu-
bliek en supporters zijn van harte welkom, de bar is open. 
Behalve de felbegeerde titel MeesterBrein 2011 krijgen 
de winnaars ook: 

 een avondje uit eten voor het hele team! 
 
Stel snel uw team samen en geef er een leuke naam aan! 
U kunt een team inschrijven tot 31 september door een 
mailtje te sturen naar raadhuis@onsneteindhoven.nl met 
naam en leeftijd van de teamleden. De voorronde is op 
vrijdagavond 4 november en de finale is op zaterdag-
avond 5 november. Meer informatie en spelregels staan 
binnenkort op onze website www.ouderaadhuis.dse.nl. 

Slimmer dan de buren? Grijp uw kans en doe mee! 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

 Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur 
 
 Maandagmiddag  

Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken 
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen 
begint om 14.00 uur. 
 
 Dinsdagmorgen  

Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, 
met koffie en een gezellig praatje. 
 

 Woensdagmorgen  
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcen-
trum. 
 
 Woensdagmiddag  

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

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

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Koffie en een gezellig praatje, leestafel, kaarten, 
sjoelen rummikubben of een willekeurig ander 
spel. 
 

 Nieuw: elke dinsdagmiddag 
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 
13.15-14.45 uur.  

 Elke dinsdagavond 
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 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 liefheb-
bers. 

Op zondag 18 september vindt er voor de twintigste 
keer, rondom ons Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis, de 

traditionele “Bevrijdingsmarkt” plaats van  
12.00 tot 17.00 uur. 

Voor u als particulier is dit een gelegenheid bij uit-
stek om uw spullen aan de man te brengen, daar deze 

markt veel bezoekers trekt. 
Tijdens de markt is er live-music aanwezig en zijn de 

bar en het terras van ’t Oude Raadhuis geopend. 
Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd en 

een leuke attractie. 
 

Het is natuurlijk verstandig van tevoren een 
kraam te huren! 

Hiervoor kunt u tot 11 september bellen met de 
conciërge van ’t Oude Raadhuis, 

Tel. 040-2811737. 
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Dahliashow en Open dag  
Dahliaclub St. Martinus 

 
Sinds 1935 organiseert de dahliaclub St. Martinus 
in Tongelre jaarlijks enkele kleurrijke activiteiten. 
Uit het grote aantal bezoekers dat ieder jaar deze 
evenementen bezoekt, blijkt, dat er veel mensen 
geïnteresseerd zijn in de bloemenpracht van de 
dahlia’s. De prachtige dahlia verdient het als geen 
andere bloem om in de publieke belangstelling te 
staan, want hij heeft al een lange geschiedenis 
achter de rug. Eentje die al eeuwen geleden begint 
bij de Azteken in Mexico, die noemen de bloem 
overigens de Cocoxochitl. Rond het jaar 1615 
maakte men in Europa voor het eerst kennis met 
de plantensoort dahlia. Vanuit het verre Mexico 
waren zaden meegevoerd om die in Europa te gaan 
uitproberen. Vanuit die nietige positie heeft de 
dahlia zich met behulp van de omgeving en vooral 
de mens ontwikkeld tot een plantensoort met 
inmiddels ruim 20.000 geregistreerde soorten.  
 
De dahlia wordt (net als de aardappel) 
aanvankelijk verscheept als culinaire lekkernij. 
Maar dat loopt op niets uit: de smaak van de 
dahlia-knol is te peperachtig en vooral te bitter. De 
bloem zelf slaat echter wel aan. Daarom wordt 
deze razendsnel door Europa verspreid en in 1810 
wordt de dahlia ingevoerd in Nederland. In 1813 
won een van de pioniers in Nederland, kweker     
C. Arentz uit Leiden, een van de eerste gevuld-
bloemigen. In 1819 bood hij al een assortiment 
aan dat zo'n 70 soorten (kleuren) omvatte. 
Sindsdien is door velen, die door de mogelijkheden 

van dit gewas geboeid werden, door kruisen een 
groot aantal cultivars in allerlei variaties 
gewonnen. De dahlia is nog steeds om meerdere 
redenen populair: hij bloeit vanaf juli tot de eerste 
nachtvorst. Daarnaast is de bloem ook voor 
amateurs gemakkelijk te veredelen. Neem een 
handje bloemzaad van één 'dahlia-echtpaar' en 
iedere plant die daar uit voortkomt zal geheid een 
andere kleur bloemen dragen. De genetische 
mogelijkheden van de dahlia zijn bijna 
onuitputtelijk. Dit is wat de leden van de Dahliaclub 
zich eigen hebben gemaakt en de resultaten willen 
zij graag showen. 
 
Op een andere locatie dan voorgaande jaren orga-
niseren wij op zaterdag 17 september van 17:00 
tot 20:30 uur en op zondag 19 september van 
11:00 tot 18:00 uur onze dahliashow. Dit jaar is de 
show in de Merckthoeve in Tongelre. Het adres is 
Oude Urkhovenseweg 2-4 in Eindhoven. Er zal een 
mooie presentatie samengesteld worden bestaande 
uit meer dan 3 duizend dahlia’s die allen in onze 
tuin gekweekt zijn. De show zal op zondag afgeslo-
ten worden met de trekking van onze loterij. De 
loten zijn 1 maand van tevoren te koop bij onze 
leden. Met het kopen van loten steunt u niet alleen 
onze clubkas, u kunt ook prijzen winnen. 

Op zondag 2 oktober kunt u van 12:00 tot 16:00 
uur onze tuin aan de Loostraat te Tongelre bezoe-
ken. Meer dan 100 dahliasoorten staan er dan op 
zijn mooist te pronken. De koffie staat klaar in ons 
clubhuis en u kunt zelf een bloemstukje maken on-
der vakkundige leiding van onze leden. U kunt 
weer meedoen aan onze succesvolle “Mooiste Dah-
liaverkiezing” en 3 winnaars krijgen een mooi 
bloemstukje thuisbezorgd dat is samengesteld uit 
de winnende dahlia’s. Iedereen gaat uiteraard weer 
naar huis met een mooi boeketje dahlia’s.  
 
Meer over onze club en alles over dahlia’s en      
het kweken daarvan vindt u op onze website 
www.stmartinus.dse.nl 
 
Wij hopen u graag te zien op een van deze evene-
menten.  
 
Namens onze leden,  
Francis Koene 
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Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 2444519.   
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene 
waarnaar u op zoek bent! 

Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon: 
0407877780 of 0630585801.  
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien 
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.  
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Recept van de maand augustus: Fris in de zomer: een milkshake 

Ingrediënten (voor 2 personen): 
• 1,5 dl melk  
• 4 bolletjes (vanille)roomijs of 

yoghurt ijs  
• 2 eetlepels rietsuiker  
• 0,5 dl slagroom gezoet  
• 10 stuks verse aardbeien 
• Extra kruiden, met keuze uit:     

2 blaadjes dragon, basilicum of munt 
 
Bereiding: 
• Doe de aardbeien in een steelpannetje met een 

klein beetje melk en rietsuiker 
• Breng alles aan de kook en pureer het geheel 

• Dek het geheel af en laat het een halfuurtje rus-
ten in de koelkast 

• Haal de puree uit de koelkast, pak het ijs, melk, 
de slagroom en het kruid naar keuze  

• Doe alles in een blender of keukenmachine en 
pureer het tot een lekkere, romige milkshake.  
(Je kunt dit ook met de staafmixer doen) 

• Doe de milkshake in een hoog glas en maak het 
af met een garnering van een aardbei en een 
plukje kruid 

 
Eet smakelijk 
Recept van Tim van Wijk, kok van Gasterij In 't Ven 

Tip van de maand: Last van mieren? Spuit een scheutje afwas op hun looppad, keukenzout helpt ook. Als dit niet helpt, 
plak dan dubbelzijdige tape op de dorpel en het probleem is opgelost. 
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Na jaren van zelfstudie en ontwikkeling heb ik de stap 
gezet om mijn kennis over te dragen aan anderen die 
zich net als ik op creatieve manier willen ontspannen 
en willen groeien in leren kijken naar een voorwerp of 
afbeelding en deze op je eigen manier proberen weer 
te geven op doek of papier. Het ontspannen en genie-
ten van het maken staat voorop, met natuurlijk een 
mooi resultaat als streven.  
Je kunt ook op een andere manier aan jezelf werken 
door te werken met kleuren en vormen tijdens de cur-
sussen intuïtief schilderen. Op een speelse manier 
wordt er duidelijk wat je bezig houdt in het leven en 
waar je aan mag 
werken. Ik nodig 
je dan ook graag 
uit om deel te ne-
men aan de 
programma’s of 
eerst eens kennis 
te komen maken 
en te kijken wat 
alle mogelijkhe-
den zijn. 
 
Tot ziens,  
Franka van Lent 
 
Leren tekenen en schilderen  
Heb je altijd de stap willen zetten om te gaan  tekenen 
of schilderen, maar weet je niet hoe te beginnen en hoe 
je het beoogde resultaat krijgt? Of heb je wel wat erva-
ring maar thuis aan de slag daar komt het maar niet 
van? Het is dan fijn om samen met anderen in kleine 
groepen van maximaal 6 personen even tijd voor jezelf 
te maken en op een ontspannen manier aan de slag te 
gaan met een eigen gekozen werkstuk aan de hand 
van een afbeelding of 
eigen inzicht. U hoeft 
niks mee te brengen, 
alles is aanwezig. De 
tekenmaterialen zit-
ten bij de prijs inbe-
grepen. Schilderma-
terialen zijn wel aan-
wezig en u kunt hier-
van gebruik maken. 
De kostprijs wordt per 
werkstuk vooraf aan-
gegeven. 
 
Maandagavond (om de week) 19.30 tot 21.30 uur en 
Dinsdagmiddag (elke week) 12.30 tot 14.30 uur. 
 
Kosten: €10,00 p/keer incl. koffie/thee 
 
Cursus intuïtief schilderen 
Er zijn 3 verschillende cursusprogramma’s waarin je op 
een abstracte manier gaat werken aan jezelf. Door het 
gebruik van abstracte vormen is het makkelijker om 
vanuit je gevoel te schilderen en niet vanuit het hoofd 
er bepaalde dingen in willen leggen. Het is heel helend 

en verhelderend 
om op deze crea-
tieve manier met 
je gevoelens be-
zig te zijn. Kennis 
en ervaring met 
tekenen en/of 
schilderen is niet 
vereist, het is juist 
fijn als je daardoor 
niet gehinderd 
wordt. Intuïtief 
schilderen, het is 
altijd goed hoe en wat u doet. 
 
Met behulp van kleuren-, vormen- en tekstkaartjes gaat 
u aan de slag om in totaal 3 schilderijen te maken die 
samen een verbinding hebben. Door het bijbehorende 
programma is het makkelijker om uw hoofd even vrij te 
gunnen en te schilderen vanuit uw eigen hart en ziel.   
Cursusdagen: maandagavond 29 aug., 12 sept., 26 
sept., 10 okt., 24 okt., 7 nov. en 21 nov. 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. 
 
Blokkade afwikkelen 
Hierbij ga je eerst 
ruimtelijk een blokka-
de opbouwen op het 
doek. Hierna ga je het 
doek beschilderen 
met alle kleuren van 
de regenboog zodat 
elk chakra erin verte-
genwoordigd wordt.  
Cursusdagen: dinsdagochtend 30 aug., 6 sept. 13 sept. 
20 sept. 27 sept. 4 okt. en 11 okt. 
Tijd: 09.30 tot 11.30 uur. 
 
Positieve energie mandala 
In deze positieve energie mandala gaat u alle chakra  
(regenboog)  kleuren verwerken. Deze kleuren (en 
daardoor ook uw chakra’s) gaat u met elkaar in verbin-
ding brengen zodat het schilderij u positieve energie 
geeft.  
Cursusdagen: woensdagochtend 31 aug., 7 sept., 14 
sept., 21 sept., 28 sept., 5 okt. en 12 okt. 
Tijd: 09.30 tot 11.30 uur. 
Kosten voor alle cursussen intuïtief schilderen: 
€95,00 incl. materialen en koffie of thee 
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Nieuwe cursussen leren tekenen en schilderen en intuïtief schilderen 
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Door Francis en Riet 
 
Enkele maanden geleden werden wij attent ge-
maakt op de stichting ProAfrika. Wat deze stichting 
beoogt, is duidelijk, de naam zegt genoeg. Maar 
toen wij ons wat meer in de werkwijze van deze 
vrijwilligers gingen verdiepen, kwamen wij tot de 
ontdekking dat die toch wel wezenlijk verschilt van 
de gebruikelijke ontwikkelingshulp. 
 
ProAfrika reali-
seert zich dat 
Afrika emanci-
peert. Het ont-
wikkelingswerk 
m o e t  m e e 
emanciperen. 
De tijd van lief-
dadigheid, van 
donor en ont-
vanger, de tijd 
van de hand 
ophouden, is 
voorbij. Het is 
beter voor de 
Afrikanen als 
zij niet langer 
afhankelijk zijn van westerse donororganisaties.  
 
Om die onafhankelijkheid te bereiken moet de be-
volking wel in staat zijn zelf ontwikkelingsprojecten 
te financieren. Dat kan alleen als er geld verdiend 
wordt. Om dat te bewerkstelligen wil ProAfrika 
commerciële projecten in Afrika steunen en bege-
leiden. De samenwerking met de lokale bevolking 
is daarbij wezenlijk. Het zijn dan ook projecten 
waar de westerse en Afrikaanse deelnemers part-
ners zijn en waarbij winst gemaakt wordt. 
 
Toen wij van deze toch wel bijzondere formule 
hoorden, hebben wij contact gezocht met deze 5 
leden en drie sympathisanten tellende stichting. 
Maarten Manders (voorzitter), José Lavrijsen 
(secretaris), en Jan Kempers (lid) waren bereid 
ons te woord te staan en onze vragen te beant-
woorden. José was onze gastvrouw, bij binnen-
komst had ze koffie met heerlijke Turkse koekjes 
voor ons klaarstaan.  
Als ons gesprek een beetje op gang komt, blijkt al 
gauw dat deze enthousiaste mensen verknocht zijn 
aan Afrika en alles over hebben voor hun Afrika 
projecten. 
 
Wanneer is deze belangstelling ontstaan? 
Maarten, de initiatiefnemer: “Ik ben een echte na-
tuurliefhebber en vogelvriend. Tijdens mijn eerste 
reis naar Afrika, nu jaren geleden, was ik gefasci-
neerd door de mooie natuur en de vele prachtige 
moerasvogels. Het was toen meteen al duidelijk 
dat het niet bij één Afrika reis zou blijven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na meerdere reizen ontdekte ik ook de levens-
vreugde en de veerkracht van de mensen die, on-
danks vaak moeilijke omstandigheden, heel posi-
tief in het leven staan. 
 
Er is weinig scholing en weinig werk en daarbij zijn 
de mensen niet echt ondernemend met het gevolg 
dat het voor hen moeilijk is om een project tot een 
goed einde te brengen.” 

José: ”Als je je wat meer in hun achtergrond en 
cultuur verdiept, is die houding heel begrijpelijk. 
De kinderen zijn vaak ondervoed. Die ondervoe-
ding  belemmert hun verstandelijke groei en ont-
wikkeling met alle gevolgen van dien voor hun la-
tere leven. Bovendien hebben ze in hun eerste le-
vensjaren niet de mogelijkheid om op onderzoek 
uit te gaan omdat ze door hun moeder op de rug 
gedragen worden zodat die haar handen vrij 
heeft.” 
 
Jan: “Ook het klimaat en het ontbreken van sei-
zoenen speelt een rol. Onze voorouders leerden 
dat je in de zomer maatregelen moest treffen om 
de winter door te komen, die vooruitziende blik is 
voor hen niet nodig, zij leven daardoor gemakke-
lijk van dag tot dag.” 
Maarten: “Ondanks deze achtergrond zijn er toch 
veel mensen met goede initiatieven en ook idealis-
ten, Afrikanen die hun geboortestreek niet in de 
steek laten, zij trekken niet naar de grote steden 
waar ze meer kunnen verdienen, nee, zij zetten 
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zich in voor de locale bevolking en blijven in hun 
geboortestreek. Deze voortrekkers zijn onze part-
ners.” 
 
Wanneer is de stichting opgericht? 
Maarten: “In 1988, we hebben in ons 23 jarig be-
staan drie grote projecten gerealiseerd waaronder 
een weeshuis in Zimbabwe. Nu, drie jaar geleden, 
kregen wij het verzoek van het Great Lakes Regio-
nal College (GLRC) in Kanungu in het Zuidwesten 
van Oeganda voor de bouw van een meubelvak-
school. Het GLRC leidde al jonge mensen op tot 
meubelmakers, maar zij hadden niet de beschik-
king over machines. De meubelmakers werkten 
uitsluitend met handzagen, hamers, booromslag 
en blokschaven. De planken werden met kapmes-
sen in de gewenste maten gekapt. Met deze be-
perkte opleiding was het erg moeilijk een baan te 
vinden.” 
Jan: “Opvallend was wel dat de docenten die ik 
getraind heb in het gebruik van de machines in 
hun aantekeningenschrift tekeningen en beschrij-
vingen hadden staan van de ons bekende houtbe-
werkingmachines, maar er nog nooit een hadden 
gezien, laat staan mee hadden gewerkt.” 
 
Jullie wilden deze uitdaging wel aangaan? 
José: “Ja, wij waren wel aan een nieuwe uitdaging 
toe en hebben aan de vraag van het Great Lakes 
Regionaal College gehoor gegeven. De verzoeken 
om samenwerking moeten steeds uit het ontwikke-
lingsland zelf komen. Zij nemen het initiatief en zij 
bepalen wat ze zelf kunnen en waar ze assistentie 
nodig hebben. Achteraf bekeken is het een heel 
zwaar project geworden, het zwaarste tot nu toe. 
Als we weer een dergelijk verzoek zouden krijgen, 
zouden we ons wel eerst even heel goed beden-
ken.” 

1ste projectoverleg 
 
Hoe ga je, als je een nieuw project opstart, te 
werk? 
José: “Een lange periode van hard werken breekt 
dan aan. Er moet een projectplan geschreven wor-
den, een begroting gemaakt, we moeten sponso-
ren zoeken etc. ProAfrika ondersteunt de projecten 
met kennis, materiaal en geld.”  
 

Maarten: “Wat de kennis betreft: wij hebben in ons 
team technici en specialisten die er niet voor te-
rugschrikken om de handen uit de mouwen te ste-
ken. Jan hier, is ’n voorbeeld daarvan. Hij heeft 
velerlei functies binnen het Middelbaar Beroepson-
derwijs gehad en heeft ervaring in het trainen van 
bouw- en houtleraren. Hij is nu gepensioneerd en 
actief voor de PUM  (Project Uitzending Managers). 
Hij was dé persoon om in Oeganda de houtbewer-
kingsleraren op te leiden.” 
Jan: “Met de 
bouw en in-
richting van 
deze werk-
plaats en 
door training 
van docen-
ten, kunnen 
jongeren een 
goede oplei-
ding krijgen 
en wordt de 
werkgelegen-
heid gestimuleerd.  
Schoolbankjes en stapelbedden hoeven niet meer 
met eenvoudig handgereedschap gemaakt te wor-
den. En door de mechanisatie wordt ook de kwali-
teit van de producten aanzienlijk verbeterd. Na af-
loop van de opleiding zijn de studenten bekwaam 
en gecertificeerd als machinaal meubelmaker en 
houtbewerker. De docenten die nu getraind zijn 
om les te geven in machinale houtbewerking, heb-
ben een certificaat van deze bijscholing ontvangen 
van het PUM. Dat geeft natuurlijk extra motivatie 
en waardering!” 
 
Maar je moet dan wel machines hebben. Hoe 
hebben jullie dat geregeld? 
Maarten: ”Eigenlijk hebben we daar ontzettend 
mee geboft. Via ’n familielid kwam ik in contact 
met Cor van Erp, ook een Afrika-gek en nu ook 
sympathisant van ProAfrika. Hij had een timmer-
werkplaats die overbodig geworden was. Cor zocht 
daarvoor een goede bestemming in Afrika. Daar-
door hadden we in één klap al bijna de helft van de 
machines. Cor wilde wel de garantie dat zijn ma-
chines goed gebruikt en goed gehuisvest zouden 
worden. Hij had diverse werkplaatsen in Afrika ge-
zien en was bang dat zijn machines binnen de 
kortste keren kapot zouden zijn. 
Om er zeker van te zijn dat het gebouw aan onze 
voorwaarden zou voldoen, wilden wij bij de bouw 
aanwezig zijn. Om de kosten te drukken is uitein-
delijk gekozen voor een geprefabriceerde hal die 
tegelijk met de machines vanuit Nederland ver-
scheept zou worden.”  
 
Hoe verliep het transporteren van de machi-
nes en de bouwmaterialen? 
Jan: “Nou, dat is een verhaal apart. Om alle goe-
deren in Oeganda te krijgen hadden we gekozen 
voor een trailer (oplegger). Na vele dagen passen, 
meten en uitkienen om zoveel mogelijk machines 
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en hulpmaterialen in de trailer te krijgen, zat hij 
vol. Naast het gebouw met 8 theorielokalen, fra-
me, wanden en dak en de houtbewerkingsmachi-
nes, zaten er ook een hijsconstructie om de trailer 
te lossen, palletwagens en steekwagens, een stei-
ger en veel hulpmateriaal en gereedschap in om 
de bouw op een veilige manier tot stand te laten 
komen.  

Daarna was het afwachten of de trailer met 90 
kubieke meter inhoud (30.000 kilo) heel en vol-
gens plan in Oeganda aan zou komen. Voor de 
zekerheid was hij dichtgelast.” 
 
Redactie: tot zover het eerste deel van ons Pro-
Afrika artikel. Wij houden u nog even in spanning 
over de afloop van dit transport. Volgende maand 
kunt u het vervolg lezen. 

WEEKENDJE WEG VOOR MANTELZORGERS 
 
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke 
partner, kind, familielid of andere naaste kan 
erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor de 
mantelzorger geen of te weinig tijd over voor 
hobby, ontspanning, sociale contacten of vakan-
tie. Terwijl het juist belangrijk is om af en toe 
eens even de zorg los te kunnen laten. Even af-
stand nemen, even nieuwe energie opdoen, 
even wat tijd voor jezelf nemen. 
 
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking met 
OpKracht een ontspanningsweekend op 14, 15 en 16 
oktober 2011 in Hotel Boschoord in Oisterwijk.  
 
Ontspanning, ontmoeting en tips 
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen mantelzorgers 
genieten van een prachtige omgeving, heerlijk ver-
zorgde maaltijden en lekker veel vrije tijd.  Er worden 
ook drie groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin 
mantelzorgers tips krijgen om de zorg beter vol te 
houden. Alles is erop gericht hen even uit de dagelijk-
se zorgsituatie te halen, zodat ze bij thuiskomst met 
hernieuwde energie de zorgtaak weer op zich kunnen 
nemen. 
Ex-deelnemers spreken over “fantastisch fijne dagen”, 
“tot in de puntjes verzorgd”, “fijne gesprekken met 
lotgenoten” en “heerlijk om zelf eens aandacht te krij-
gen”. 
 
Informatie en aanmelding 
Het “Even de mantel los”- weekend is exclusief voor 
leden van PuntExtra.  
Wanneer iemand per direct lid wordt, kan hij/zij ook 
deelnemen aan het weekend. 
Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend 
wordt een eigen bijdrage van € 75,- gevraagd. Dit is 
een all-in prijs, alleen drankjes zijn voor eigen reke-
ning. Aanmelden kan t/m 23 september; deelname 
geschiedt op volgorde van inschrijving. Reageer snel 
en bel met PuntExtra, tel. 040 – 2 308 538. Meer infor-
matie is ook te vinden op www.puntextra.nl  

WINNAARS VAKANTIEKLEURPLAAT 
 
Uit de vele inzendingen kozen we de volgende 
winnaars. 
• Benedicte (10 jaar), Kaeriuslaan 12  

• Bo Jans (2 jaar), Wolvendijk 57  

• Isabel Reinierkens (6 jaar), Heerkensveld 60  

Proficiat! Jullie prijs bezorgen we thuis. 

GLORIEUXPARK ZOEKT VRIJWILLIGERS! 
 
Glorieuxpark is op zoek naar vrijwilligers om 
met de ouderen te wandelen, een praatje te ma-
ken, te begeleiden naar de kapel of mee te helpen 
tijdens een uitstapje. 
 
Belangstellenden kunnen voor informatie contact 
opnemen met: Selma Spruijt, coördinatrice vrij-
willigers van Glorieuxpark te Eindhoven. Zij is be-
reikbaar onder telefoonnummer 040-2947500. 

 

Van Gelderen 
Administratie & Advies B.V. 

 
Uw Administratie / belastingen 
voor bedrijven en particulieren 

 
Telefoon: 040-2437495 

GSM: 06-15468266 
Mail: ghuib@xs4all.nl 

www.huibvangeldereninterim.nl 
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“DE WITTE SCHOOL” OPENT VOOR DE 
LAATSTE KEER HAAR DEUREN! 

 
Na ruim 50 jaar wordt  “ de witte school” gesloopt 
en gaat zij uit het vertrouwde Tongelrese straat-
beeld verdwijnen.  
 
Na vele jaren van gesprekken wordt het mooie pand 
aan de Koudenhovensweg afgebroken en wordt ze 
vervangen door een mooi, functioneel en nieuw 
schoolgebouw dat aan de huidige eisen voldoet. 

 
De witte school is indertijd ontworpen door architect 
M. van Beek en in juli 1958 in gebruik genomen als 
Katholieke lagere school. Officieel heette de school 
toen nog “de Maria-school” en ze werd grotendeels 
gerund door de Zusters van de Liefde. In de volks-
mond werd de school al snel “de witte school” ge-
noemd. De Maria-school is later opgegaan in de Pro-
testant Christelijke basisschool ‘’de Boog’’.  
 
Op vrijdag 16 september opent de school voor de 
allerlaatste keer haar deuren. Op deze manier krijgt 
iedereen nog een laatste keer de gelegenheid om 
nog eens een kijkje te nemen in het gebouw, af-
scheid ervan te nemen, herinneringen op te halen 
en nog eens even gezellig bij te kletsen.  
 
Graag willen wij u hiervoor uitnodigen. Iedereen, 
dus oud-leerlingen, leraren, ouders, omwonenden 
en andere belangstellenden, is van harte welkom 
tussen 19.00 uur – 21.00 uur. U hoeft zich niet van 
te voren aan te melden. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 
Annelies Boullart, 06-55.54.52.54. Wilt u een reactie 
geven dan kan dat via de e-mail op witte-
school@onsneteindhoven.nl 
 
Wij zien u graag de 16e! 
 
Namens ouderraad Basisschool de Boog 
Annelies Boullart 
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VOLKSUNIVERSITEIT EINDHOVEN  
 
Seizoen 2011 - 2012 
 
Na de zomervakantie:  zin in nieuwe kennis 
vergaren of met plezier een activiteit bui-
tenshuis volgen?  
 
Bekijk dan zeker het grote aanbod van cur-
sussen, workshops en lezingen op de websi-
te of in het programmaboekje van de Volks-
universiteit Eindhoven. 
 
Wilt u een vreemde taal leren? Grote kans dat u 
daarvoor bij ons terecht kunt. De Volksuniversiteit 
biedt meer dan 100 cursussen in 20 talen aan. 
Daarnaast omvat het programma ruim 110 cur-
sussen of workshops op het gebied van persoonlij-
ke ontwikkeling, kunst & cultuur en op het creatie-
ve vlak. Nieuw zijn de informatica cursussen dit 
jaar. 
 
Het programmaboekje voor het nieuwe seizoen 
ligt voor u klaar op ons kantoor, in het buurthuis 
De Ronde, Tongelresestraat 146a.  Vergeet echter 
ook niet onze website te bezoeken voor extra in-
formatie over een activiteit, niet vermeld in het 
programmaboekje: www.volksuniversiteit.nl/
eindhoven  U bent verder van harte welkom op de 
informatieavond op 5 september in de hal van 
het college Van Maerlant, Van Maerlantlaan 11, in 
Eindhoven. Vanaf 19 september beginnen de eer-
ste lessen.  
 
Zijn er nog vragen na het zien van het program-
maboekje en de website, stuur een mail naar of 
bel het kantoor van de Volksuniversiteit. Het kan-
toor van de Volksuniversiteit is wegens vakantie 
gesloten van vrijdag 8 juli t/m zondag 14 augus-
tus 2011. 
E-mail adres: Eindhoven@volksuniversiteit.nl,   
tel. 040-7871924 (ma t/m do 9:00 – 14:00) 

Rectificatie 
 

Door een vergissing onzerzijds is bij het wijkblad 
uitgave 6/7 abusievelijk een foutieve naam bij de 

foto op de voorpagina vermeld.   
Dit moet zijn Alex Kok. 

Onze excuses voor deze vergissing.  
 

De redactie 

Basisschool de  Boog 
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In gesprek met Bart François, beheerder van 
de IJzeren Man 
 
Door Francis en Riet 
 
De meeste mensen in Tongelre weten het te vinden en 
maken er –vooral bij goed weer- gebruik van, De IJzeren 
Man aan de Javalaan 149 in Eindhoven. 
Voor diegenen die dit Eindhovense natuurbad en -strand 
nog niet kennen even een stukje historie. 

Bart Francois 
 

De historie van de IJzeren Man. 
De IJzeren Man is een kunstmatige plas in het stadsdeel 
Tongelre. Hij ligt ten zuiden van een andere plas, de Kar-
pendonkse Plas.  
De IJzeren Man werd omstreeks 1910 gegraven voor 
zandwinning ten behoeve van onder meer de aanleg van 
het nieuwe station dat in 1912 werd geopend en de 
spoorlijn Eindhoven/Weert, die in 1913 tot stand kwam. 
De naam is een verwijzing naar de graafmachine ge-
bruikt voor de zandwinning. Deze werd in de volksmond 
de IJzeren Man genoemd. De IJzeren Man werd vanaf 
1917 in gebruik genomen als natuurzwembad. Het was 
een gemeentelijke zweminrichting met door een hekwerk 
streng gescheiden dames- en herenbad. Pas vele jaren 
later, vanaf 1954, werd de scheiding geleidelijk afge-
schaft. Op dit moment is de gemeente Eindhoven eige-
naar van het natuurbad en de beheerder/ exploitant is 
sinds 11 jaar Bart François. 
 

Er is de laatste tijd nogal wat bedrijvigheid in en 
rond het natuurbad geweest. Kun je hierover wat 
vertellen? 
Bart: “Het buitengebeuren van het zwembad krijgt een 
opknapbeurt. Recentelijk is er al nieuw strandzand opge-

spoten. In de zomermaanden kunnen de recreanten daar 
al volop van  genieten. Een aantal ingrijpende werk-
zaamheden staan voor het najaar gepland. Daarbij moet 
je denken aan het uitbaggeren en aanpassen van het 
zwembad, vervanging van de damwanden en het ver-
vangen van de loopbrug.  Om de kwaliteit van het water 
te verbeteren komen er twee grote fonteinen. Zij houden 
de algengroei tegen en zorgen voor extra zuurstof in het 
zwemwater. Dit alles wordt medio september uitge-
voerd.” 
 

Zijn er ook plannen om het houten gebouw te re-
noveren of komt er misschien nieuwbouw? 
Bart: “Het huidige pand is al ruim 70 jaar in gebruik en 
dringend aan vervanging toe. De douches en toiletten 
zijn niet erg praktisch ingericht en de totale ruimte zou 
veel efficiënter ingedeeld kunnen worden. Op langere 
termijn hopen we op nieuwbouw maar daarvoor zijn we 
afhankelijk van de gemeente Eindhoven. Mochten onze 
plannen worden 
goedgekeurd dan 
moet ook nog het 
bestemmingsplan 
worden aangepast. 
Om al die proce-
dures af te ronden 
moet je denken 
aan een termijn 
van meerdere ja-
ren.” 
 
Kun je hier ook terecht als je een feestje te vieren 
hebt? 
“Jazeker, de zaal is te huur voor bruiloften en partijen. 
Er wordt veel gebruik van gemaakt. Ook de catering kan 
hiervoor op een goede wijze geregeld worden.” 
 

Hoeveel bezoekers komen er op een topdag? 
Bart: “Op een topdag bezoeken ca. 2.000 mensen het 
strandbad. Dit jaar zijn we - in verband met het prachti-
ge weer- een aantal weken eerder opengegaan. In het 
voorseizoen is het water nog wat frisjes maar de bezoe-
kers genieten van de zon en alles wat de IJzeren Man 
aan ontspanning te bieden heeft.” 
 

Is er niet veel concurrentie uit de nabije omge-
ving? 
Bart: “Voor concurrentie ben ik niet bang. De mensen 
weten de IJzeren Man te vinden. Het is een rustige, veili-
ge locatie, een natuurbad- dicht bij huis gelegen- in een 
prachtig stukje Tongelre, waar het voor bezoekers van 
alle leeftijden goed toeven is. Vooral veiligheid staat 
hoog in ons vaandel. In de zomermaanden zijn er 2 bad-
meesters en 1 toezichthouder die continue de veiligheid 
van onze gasten bewaken.” 
 

Wat zijn de openingstijden? 
De openingstijden zijn maandag t/m donderdag 10.00- 
20.00 uur, vrijdag en zaterdag van 10.00- 19.00 uur en 
op zondag van 10.00- 20.00 uur. 
 
Tot slot. 
Wij wensen Bart een heel goede zomer met heel veel 
stranddagen toe en natuurlijk alle succes met de renova-
tie- en eventuele nieuwbouwplannen. 
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Was je er bij afgelopen 3 
juli? Bij de Wasvenboerde-
rij? Het kan je niet ontgaan 
zijn dat er afgelopen 3 juli in 
Tongelre een bijzonder eve-
nement heeft plaatsgevon-
den: Proef de Zomer! Een meezing evenement georgani-
seerd door Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ in samenwer-
king met de Wasvenboerderij. Prachtig weer, een leuk 
programma, een heerlijke lunch en veel publiek waren de 
ingrediënten voor de eerste uitvoering van ‘Proef de 
Zomer’. Voor 
ons koor was 
dit het tweede 
project en het 
smaakt naar 
meer! Daarom 
starten we na 
de vakantie 
met een nieuw 
project.  
 
Nieuw project! 12 september starten we om in 13 repeti-
ties weer klaar te zijn voor een aantal leuke optredens. 
Hoe of wat weten we nu nog niet precies. Maar dat het 
weer iets leuks wordt, weten we wel zeker!  
Doe ook mee! Je wordt geen lid van het koor, maar wel 
onderdeel van een project. Het leuke kenmerk van een 
projectkoor is dat je je slechts vastlegt voor één project: 
langer blijven mag, maar moet niet. Voordeel? Zonder 
langdurige verplichtingen, samen naar een muzikaal re-
sultaat!!!  

Wanneer, waar en 
hoe vaak? Vanaf 
maandag 12 septem-
ber repeteren we 
iedere maandag-
avond van 20:00 u – 
22:00 u in het Blau-
we gebouwtje naast 
Basisschool de Boog 
op ’t Hofke in Eind-
hoven (vroegere 
Peuterhofke).  

Kosten Om de kosten van dit project te dekken, vragen 
we aan iedere deelnemer een bijdrage van € 1 per week 
(in één keer te voldoen tijdens project). Hiervan betalen 
we o.a. de muziek, de huur van het blauwe gebouwtje, 
etc.  
Tot slot Heb je vragen 
of reacties, schroom 
niet om te bellen of te 
mailen! Of…..doe eens 
gek en kom gewoon 
kijken op maandag-
avond 12 september 
om 20:00 u (laat het bij 
voorkeur wel even we-
ten….)!  
E: projectkoortongelre@gmail.com  
T: 06- 57 34 76 37,  I: www.projectkoor-wiu.nl  

HIER EEN REACTIE OP DE INGEZONDEN 
BRIEF VAN EEN BEZORGDE MOEDER EN 
EEN BEZORGDE DOCHTER. 
  
Een verhaal wat mij is overkomen: 
Op 16 januari 2007 kwam ik met mijn auto uit de 
Raiffeisenstraat rechts af richting Vestdijk is een 
richting verkeer [dus er komt niets van rechts] en 
kwam in aanrijding met een bromfiets. Deze reed 
aan de verkeerde kant van de weg op het fietspad 
twee personen zaten er op droegen geen van bei-
den een helm en reden heel hard. Ze werden af-
gevoerd naar het ziekenhuis en waren niet aan-
spreekbaar. 
 
De politie 
was er bij 
want de weg 
moest snel 
vrij gemaakt 
worden. Het 
is daar altijd 
heel druk.  
Ikzelf was in 
staat om ver-
der te rijden en ik moest aangifte gaan doen dan 
zou alles geregeld worden. Toch werd ik schuldig 
bevonden omdat [brom]fietsers altijd voorrang 
hebben op automobilisten. 
 
Ik was vreselijk kwaad maar dat zijn de verkeers-
regels en alles werd verhaald op mijn verzekering. 
Dit met verlies van mijn no-claim. Mijn schade die 
aanzienlijk was werd namelijk ook vergoed. 
 
Op het eind van 2007 kreeg ik een bekeuring in 
de bus van €320,- omdat ik op 16 januari een 
aanrijding veroorzaakt zou hebben op de Vestdijk 
in Eindhoven. Ik was laaiend en heb bezwaar aan-
getekend. De bekeuring heb ik gelukkig niet hoe-
ven te betalen. 
 
Moraal van het verhaal 
Dus beste mensen, let heel goed 
op! {BROM}FIETSERS HIER IN 
NEDERLAND ZIJN NOOIT 
SCHULDIG VOOR FOUTEN DIE 
ZE MAKEN TEGENOVER 
AUTOMOBILISTEN! 
 
Dit verhaal ligt me nog zo vers in het geheugen 
omdat ik op 8 april 2011 een brief van een advo-
caat ontving. Ik word aansprakelijk gesteld door 
de bromfietser voor de schade die hij lijdt door de 
aanrijding. Hij heeft blijvend letsel opgelopen en 
kan geen werk meer verrichten. 
 
Ik heb de verzekering gebeld met de mededeling 
dat ik de aansprakelijkheid niet wil erkennen, dat 
hoeft ook niet want deze regelt de zaak af. 
  
Met vriendelijke groet, 
Wim de Haan  
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Hennie Cox 
Bart van Houten 

Janny Gudden 
Frank Delemarre 

Monique Webb  
Jitka Beekhuizen 

 
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 

Tongelresestraat 483,  
5641 AW Eindhoven 

Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@online.nl 

website: www.fysiotherapietongelre.nl of  www.fitther.nl 

Spierpijn 
  
Spierpijn of myalgia is een gevoel van pijn aan een spier. 
Spierpijn kan verschillende oorzaken hebben. Zo kan 
spierpijn gevoeld worden als symptoom van bijvoorbeeld 
infectieziektes. De meest voorkomende oorzaak van spier-
pijn is (over)belasting van spieren wanneer je bijvoorbeeld 
sport of op een andere manier je spieren zwaarder belast 
dan dat ze gewend zijn. Er wordt onderscheid gemaakt  
tussen vroege spierpijn en verlate spierpijn. 
 
Spierpijn die je voelt tijden de inspanning is vroege spier-
pijn. Tijdens of direct na het sporten kan je een branderig 
gevoel hebben in de spieren dat wordt veroorzaakt door 
melkzuur. Melkzuur is een afvalstof die ontstaat bij anae-
robe verbranding (verbranding zonder zuurstof) van gluco-
se (een suiker). Als er meer melkzuur vrijkomt dan dat er 
wordt afgevoerd, hoopt het zich op in de spier en er is dan 
sprake van ‘verzuring van de spier’. De branderige pijn 
ontstaat doordat vrije zenuwuiteinden geprikkeld raken 
door de aanraking met het melkzuur. Verlate spierpijn is 
de spierpijn die je ervaart na 24-48 uur. Deze wordt ver-
oorzaakt door de minuscuul kleine scheurtjes in de spier-
vezels. De spieren doen dan pijn en voelen slapjes aan. 
Deze scheurtjes worden veroorzaakt doordat de belasting 
groter is dan dat de spiervezels aankunnen. 
 
Na een training/ inspanning gaat je lichaam de beschadig-
de spiervezels herstellen. In het lichaam is er sprake van 
‘supercompensatie’. Supercompensatie houdt in dat het 
lichaam zich altijd herstelt boven het oorspronkelijke ni-
veau. Niet alleen de beschadigde vezels worden hersteld, 
maar als voorbereiding op een volgende zware belasting 
worden er extra vezels bij gemaakt. Ook wordt de samen-
werking tussen de verschillende spiervezels en de door-
bloeding rondom de spier verbeterd. Dit alles zorgt er voor 
dat de spier langer en / of intensiever een bepaalde inspan-
ning aan zal kunnen. Spierpijn treedt in de toekomst dan 
ook minder snel op. 
 
Spierpijn wordt vaak verward met een spierscheuring. Zo-
als hierboven is uitgelegd is spierpijn het gevolg van klei-
ne haarscheurtjes in de spiervezels. Bij een spierscheuring 

is er sprake van een gehele of gedeeltelijke scheuring van 
de spier. Dit is herkenbaar aan een acute pijnsteek, de 
scheuring kun je voelen als een holte in de spier of herken-
nen aan een zwelling net boven en / of onder de aangedane 
plek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spierpijn voorkomen is niet altijd mogelijk maar de vol-
gende regels zijn effectief tegen het optreden van een spier 
scheuring: 
• Warming up: hierdoor bereid je je spieren en de rest 

van het lichaam voor op de inspanning die gaat komen. 
Doorbloeding wordt gestimuleerd, zuurstof opname in 
het bloed en de temperatuur wordt verhoogd. 

• Cooling down: hierdoor kan het lichaam overschakelen 
van inspanning naar rust en wordt er gezorgd voor een 
goede afvoer van afvalstoffen in de spieren. 

• Bouw de training op: vraag advies bij het opbouwen 
van een goede training. 

• Geef de spieren tijd om te herstellen: spiervezels moe-
ten herstellen en verbruikte voedingstoffen moeten 
weer worden aangevuld. Bij te weinig rust kan een 
spierscheuring optreden. 

 
Bij spierpijn is het goed om gewoon door te gaan met de 
dagelijkse activiteiten. Eventueel warm houden en stret-
chen van de spieren kan voor verlichting en bespoediging 
van herstel zorgen. De eerste drie dagen na inspanning is 
het hebben van spierpijn heel normaal. Verergert de spier-
pijn of houdt het aan na deze tijdsduur raadpleeg dan een 
arts of fysiotherapeut. 
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Groendomein Wasven 
Wij, van het Wasven zijn natuurlijk erg trots op het 
Wasven. Als wij lovende dingen schrijven, is dat dus 
wat verdacht. Maar nu hebben we een geweldige 
pluim gekregen van een neutraal persoon: de stads-
dichter van Eindhoven, Piet van den Boom.  
We laten het gedicht voor zichzelf spreken: 
 
‘t Wasven 
 

als de hemel bestaat 
dan ligt die waarschijnlijk op een plek 
waar je hem het minst verwacht 
 

misschien is het een bos midden in de stad, 
waar je naartoe gaat door een beukenlaan 
en niet over een nevelig wolkenpad 
 

een plek waar je kostelijk kunt eten en drinken 
 

vers uit de tuin en vol van smaak, 
geen leeg vertoon maar lekker gewoon. 
 

je kunt er ontspannen, actief of loom, 
ongestoord wandelen, kletsen of spelen 
en mijmeren onder de wereldboom. 
je ontmoet er mensen die zich niet vervelen 
maar met plezier en passie iets doen 
en je daar graag in laten delen. 
 

er is altijd iets te ontdekken en te doen 
of je nu een kleine bolleboos bent 
of het moet doen met minder talent. 
 

het gaat er niet om schone schijn; 
alles is eerlijk, duurzaam en echt 
want hier telt alleen de lange termijn. 
 

of de hemel bestaat 
dat komen we zeker te weten, 
helaas is het dan wel net te laat. 
 

maar je kunt helemaal gratis 
een voorproefje nemen 
als je een keer naar 't Wasven gaat. 

Natuurthema-avond: Schilderachtige natuur 
Kunstenaars laten zich graag inspireren door de na-
tuur. De natuur ziet er immers altijd mooi uit, is goed 

gemaakt en verandert telkens weer. 
Bij deze thema-avond gaan we op kun-
stenaarspad samen met Tineke Koene-
man, een echte kunstenares. En jullie 
mogen mee om een schilderij te ma-
ken of een ander kunstwerk, midden in de natuur! 
We gaan de mooie natuur vastleggen, zoals dat heet.  
 

Kom je ook? Het is trouwens voor kinderen; ouders 
zijn alleen van harte welkom als ze willen helpen! 
Deze kunstenaarsavond is op vrijdag 26 augustus van 
19:00 uur tot 21:00 uur in de Schop van de boerderij 
en de entree is € 2,00 per kind. 
 

Expositie 
Op de overloop van de Wasvenboerderij zijn in sep-
tember en oktober foto’s te zien van natuurfotograaf 
Herman Mertens. Alhoewel de foto’s grotendeels in de 
omgeving van Eindhoven zijn gemaakt, lijkt het alsof 
ze afkomstig zijn uit verre vreemde landen. Boven-
dien loont het om ze goed te bestuderen: er is van 
alles te zien. In eerste instantie lijken het gewoon bos 
en bomen, maar Mertens is altijd op zoek naar bij-
zondere details en buitengewone ritmes.  
Nieuwsgierig geworden? De expositie is te zien van 3 
september tot en met 31 oktober op De Overloop van 
de Wasvenboerderij tijdens openingstijden van het 
restaurant. 

Proefthema-avond: zo glad als een aal 
Bij het Wasven wordt Bourgondisch èn Biologisch ge-
kookt. Bij de maandelijkse lezing en proeverij laat het 
team van de Gasterij u proeven en leggen ze uit wat 
biologisch koken betekent. Op woensdag 14 septem-
ber is de eerstvolgende proefavond met als thema ‘Zo 
glad als een aal’ over duurzame paling uit eigen 
streek. Tijdens de lezing krijgt u allerlei heerlijke en 
vernieuwende gerechten voorgeschoteld zodat u kunt 
proeven van de vele mogelijkheden. U gaat zeker ge-
inspireerd naar huis en met de recepten kunt u thuis 
ook aan de slag. 
De proeverij vindt plaats in de Gas-
terij, kost € 7,50 en duurt van 
19:00 tot 21:00 uur. 
Reserveren is niet verplicht maar 
wordt wel aangeraden: vol is vol. 
 

Tuinthema-avonden 
De moestuin van het Wasven ligt er inmiddels prima 
bij, met dank aan de vele vrijwilligers! Van de op-
brengst van de tuin hebben al vele bezoekers van de 
Gasterij kunnen genieten. Na de zomerstop gaan we 
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-2819955  
www.groendomeinwasven.nl  

Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Natuurthema-avond: 
Schilderachtige natuur 

26 augustus  
19:00 uur 

Expositie 3 september t/m 31 
oktober 

Proefthema-avond: Zo 
glad als een aal 

14 september  
19:00 uur 

Tuinthema-avond 22 september 

Natuurthema-avond: 
Bijna Dierendag! 

30 september  
19:00 uur 
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rondom de tuin de tuinthema-avonden weer opstar-
ten. Dit zijn avonden over duurzaam tuinieren, geor-
ganiseerd door onze tuinder Chantal. De eerste tuin-
thema-avond is op donderdag 22 september en heeft 
als thema ‘Tuinieren biologisch?’ Reserveer deze da-
tum in uw agenda: nadere informatie over het tijd-
stip en de kosten volgt zsm op www.wasven.nl. 
 

Natuurthema-avond:  
bijna dierendag 
De natuurthema-avond van september is vlak voor 
Dierendag. Mocht je het zijn vergeten: dit is op 4 
oktober! Daarom staat deze avond in het teken van 
dieren, niet van alle dieren maar van dieren dichtbij 
huis. We gaan het hebben over het verzorgen van 
huisdieren, we hebben leuke filmpjes en nog veel 
meer. Heb je een huisdier? 
Neem het dan mee zodat je 
er alles over kunt vertellen! 
Deze dierendagavond is op 
vrijdag 30 september van 
19:00 uur tot 21:00 uur in 
de Schop van de boerderij en 
de entree is € 2,00 per kind. 
 

Proef de Herfst 
Na het succesvolle Proef de Zomer 2011 kan een 
vervolg niet uitblijven. Alhoewel het op zondag 11 
september nog nazomert vindt in het groene hart 
van het Wasven het evenement Proef de Herfst 
plaats. Ditmaal bestaat het programma uit een 
smaakvolle mix van klassieke muziek, dichtkunst en 
een heerlijk herfstmenu.  
 

Op de boomvlonder vinden optredens plaats van het 
Rossini blaaskwartet en, hoe toepasselijk, het Beau-
regard ensemble. Ze spelen onder meer werken van 
Rossini, variaties op een thema van Mozart en ‘boer 
wat zeg je ..’.  De poëzie is in goede handen bij Wim 
Daniëls, Yvonne Mulder en Piet van den Boom. Wim 
is stadsdichter van Helmond, columnist bij het radio-
programma ‘Spijkers met koppen’ en acteur bij het 
AR-theater. Yvonne is songwriter en dichter en werkt 
samen met kunstenaars en fotografen, waaronder de 
Amerikaanse fotograaf Lyle Jones. Piet is stadsdich-
ter van Eindhoven, publicist, docent Communicatie 
Fontys en schrijver van het gedicht “’t Wasven” (zie 
elders in dit blad) 
 

Tijdens het concert en de voordrachten verzorgt de 
Wasvenboerderij een streekgebonden herfstmenu: 
een smakelijk kwartet van bonensoep uit eigen 
moestuin met een peperbroodje en rookworst, een 
quiche met geitenkaas en herfstgroente, ter plaatse 
gewokte mosselen met bier, kruiden of tomaat en 
een warme appel met amandelspijs en gegrild sui-
kerbrood uit ‘het groene ei’. De presentatie is in han-
den van Jody van den Tillaart, community manager 
van www.eindhoven.dichterbij.nl. 
 

Het evenement op zondag 11 september is gratis 
toegankelijk van 14.00 tot 16.00 uur. De kosten voor 
het herfstmenu bedragen € 14,50 inclusief één con-
sumptie. Reserveren voor het menu is noodzakelijk 
via de mail (groendomein@wasven.nl) of de gasterij 
(040-7870707). In het groene hart worden sfeervolle 
tenten geplaatst zodat ook bij minder goed weer een 
voorproefje op de herfst genomen kan worden. 
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GEBABBEL GEBABBEL GEBABBEL 
UIT DE UIT DE UIT DE 

BIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEK   
 
Iedereen lekker uitgerust? Zoals jullie misschien 
gemerkt hebben is er veel gaande in de biblio-
theek. De bibliotheek is een behoorlijk stuk leger 
geworden want het gaat per 1 september gebeu-
ren! 
Op 1 september start de bibliotheek een steun-
punt in “de Berckelhof”. Dit steunpunt is vooral 
bedoeld voor de ouderen (wens gemeente). Van-
uit onze bibliotheek gaan alle grootletterboeken, 
luisterboeken, de nieuwste familieromans en ook 
de nieuwste spannende boeken naar het nieuwe 
steunpunt. Ook komt er een klein gedeelte infor-
matieve boeken te staan. Tevens zal er een lees-
tafel zijn en mogelijkheden om te internetten, als 
lid gratis anders  € 4,- per uur.  
Onze vestiging in ‘t Karregat blijft nog een tijdje 
open. Zo gauw men een ruimte gevonden heeft 
voor een steunpunt voor de jeugd zullen onze 
deuren daar dan sluiten. We  blijven dus open 
voor de jeugd en  we laten ook nog een kleine col-
lectie voor de volwassenen staan en gelukkig blij-
ven er ook nog wat tijdschriften en kranten. He-
laas verdwijnen wel de Libelle, Margriet, Kassa, 
Plus, Vorsten en nog een paar andere tijdschriften 
per 1 september naar de Berckelhof . 
Voor de jeugd is het dus wel van belang om te 
weten dat men weer mee kan doen met Lenen 
Loont. 3 maanden achter elkaar (augustus, sep-
tember en oktober) boeken lenen en lezen natuur-
lijk. 3 maanden een stempel en dan kun je in de 
herfstvakantie naar Plaza Futura of naar het film-
huis in Helmond. Vorig jaar was het een groot 
succes, dus ga ervoor zou ik zeggen. 
Omdat wij nu langer open blijven zullen de ope-
ningstijden veranderen. Maandag, woensdag en 
vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag zijn 
we geopend van 11.00 tot 13.00 uur. 
Hopelijk hebben jullie begrip voor de veranderin-
gen. Laten we met zijn allen het beste ervan ma-
ken! 
 
Team Herzenbroeken 

Een Tongerick is een Tongelrese Limerick 
 

Un vakantieganger in de Berekuil, 
Viel op zunne kop un grote buil. 
Hij struikelde over spuitbussen,  
achtergelaten na graffiti klussen. 
Kennelijk stond zunne tent tussen het schildersvuil. 
 

Nelis. 
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Picknick 2011 
  
Om half 9 werden de deuren van PeuterPlaza geo-
pend en kon de jaarlijkse picknick weer beginnen. 
De kinderen druppelden binnen en gingen gezellig 
spelen. Na een uurtje spelen werden al de kinde-
ren in een kringetje geroepen en werd er een lied-
je gezongen. Ieder kind kreeg een taak om het 
speelgoed waar ze mee gespeeld hadden op te rui-
men.  Daarna werden de handen gewassen en ge-
zellig aan tafel het fruit opgegeten. 
 
De juf pakte de schmink-
koffer en ieder kind werd 
omgetoverd tot een vlin-
der, tijger, hondje of 
clown. Na het omtoveren 
en zingen werden de jas-
sen aangetrokken en 
gingen we gezamenlijk 
naar het speeltuintje 
waar de picknick plaats 
zou vinden. 
 
De partytent werd met 
vereende krachten opge-
zet, een picknickkleed 
werd neergelegd en de moeders kwamen één voor 
één aangewandeld.  
 
Met natuurlijk allemaal wat lekkers voor de pick-
nick. De kinderen mochten gezellig op het kleed 
gaan zitten, kregen allemaal een bordje en moch-
ten met behulp van de ouders wat lekkers uitzoe-
ken.  
Het zag er gezellig uit en lekker dat het was, de 
ouders mochten natuurlijk ook wat eten en drin-
ken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na het smullen van al 
het lekkers was er nog 
wat tijd over om te spe-
len. Daarna werd er nog 
opgeruimd en na deze 
geslaagde picknick-
ochtend kon het week-
end beginnen. 
  
Groetjes Kathleen 
(Moeder van Roisin & 
Minouche) 

PP  ’t Hofke  
Avondroodstraat 40, 5641HB Eindhoven 
0402813659 

KREAKIDSKREAKIDSKREAKIDS   
 
Hallo, ik ben Britney Reintjens en ik ben 7 jaar.  
 
Ik zit in groep 4 op 
basisschool de 
Boog en ik ga wat 
vertellen over de 
Kreakids.  
 
Ik kom er al vanaf 
groep 1 en we ma-
ken leuke dingen. 
Mijn beste vriendin 
Bibi is er ook. We 
maken vogelhuis-
jes, heksen toen het bijna Halloween was, een danspop 
en nog veel meer. Vandaag hebben we een schort en een 
snoeptaart gemaakt omdat het de laatste keer was.  
 
En ondertussen krijg je wat te drinken en krijg je een koek-
je maar je moet wel betalen. Het kost maar € 1,50. Er zijn 
hele lieve mensen die je heel goed helpen en ze heten 
Ood, Franka, Constance en Philo. 
 
Het is nu even gestopt, omdat het vakantie is, maar vanaf 
september mag iedereen komen knutselen. 
 
Groetjes Britney, kus Britney 
 
Kom je ook eens kijken bij de Kreakids? Op 21 sep-
tember a.s. beginnen we weer in het Oude Raadhuis.  
Graag tot dan! 
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Groepen 1/2 van basisschool De Boog 
 

Het laatste thema van het schooljaar ging over Dieren!   
Als openingsactiviteit zijn we kriebelbeestjes gaan zoeken in Groendomein Wasven. De kin-
deren vonden allerlei dieren: rupsen, mieren, slakken, pissebedden, spinnen, regenwormen 

en ook nog honden en vogels! We hebben het binnen het thema gehad over alle soorten 
dieren. We hadden ook een echte dierenwinkel in de klas met zelfgemaakte dieren en in de 

bouwhoek maakten we een echte dierentuin. 
Wist je dat: 

Een vis ademhaalt door zijn kieuwen? 
Een geit ook melk kan geven? 

Een tijger een roofdier is? 
Een spin 8 poten heeft? 

Een papegaai een na-aper is? 
 

Groetjes van de groepen 1/2 
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AFDRUKPAPIER 
ALFRED 
ARABESK 
ARMKORF 
ARTSENINKOMEN 
BENDE 
CHAMBRE 
DECALITER 
DEELTIJDARBEID 
EDOCH 
ELITE 
ENGHEID 
FAILLISSEMENT 
FAMILIEHAAT 
GERAVOT 
HELDENMOED 
INTEKENING 

JEUGDVRIENDIN 
KEUTELACHTIG 
KOMEDIESPELER 
LEASEN 
LEERVET 
MEEREGEREN 
MIDDENBLAD 
NEVER 
PRECEDENT 
RECHTSZITTING 
RUSTGEBIED 
SCENE 
SCHELEN 
SEATTLE 
SLABED 
TAFELPIANO 
TAIWAN 

TELELENS 
TOOISEL 
TWEERNEN 
UITSTALLING 
VEELWAARDIG 
VERKLEINWOORD 
VERZAMELLIJST 
VORST 
WALMGAT 
WEGAANDUIDING 
WELBEHAGEN 
ZEEWEG 

Oplossing van vorige maand is: eenzame kerst, wat is 
dan liefde, kom terug, zo heb ik het nooit bedoeld 
     

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 T. Buijs 
Mortierlaan 91     

 
De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 
 

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

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

en stuur deze naar de redactie. 
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 

of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 
2011 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. 
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A R T S E N I N K O M E N D E B A L S P 

R K O D A W F I N E D I E H G N E N A R 

E C O W E G A A N D U I D I N G E N F E 

C C I M E E I L O T B T D D D L W G D C 

H A S W E P L E M E E R E G E R E N R E 

T E E L L D L T G G A K D L C N L I U D 

S E L E I T I T IJ A A E E H A S B L K E 

Z C F D T O S E W D R T A N L C E L P N 

I A H A E U S L S F A M I L I E H A A T 

T W E E R N E N L P B R K M T N A T P D 

T S IJ L L E M A Z R E V B O E E G S I E 

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

N D R O O W N I E L K R E V I F N I R N 

G E R A V O T N I D N E I R V D G U E J 

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN SPANJE 


