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Beste lezers,
Zaterdag 27 augustus was het weer zover. Onze bezorgers waren uitgenodigd voor de jaarlijkse bezorgersmiddag.
Na een jaar lang maandelijks enthousiast en welgemoed het wijkblad
rondbrengen en na weer een zeer geslaagde inzamelingsactie in de
maand april, hadden zij dat ongetwijfeld dubbel en dwars verdiend.
Onze ervaring is, dat vooral ook die inzamelingsactie veel van hen
vraagt. Want hen kennende, weten wij, dat zij het tijdens die actie niet
zomaar opgeven, nee, bij geen gehoor blijven ze aan de bel trekken,
keer op keer, ja, het zijn volhouders! Het gevolg is dat de inzameling
jaar op jaar een groot succes is!
Die tomeloze inzet mag best beloond worden. Dus tijdens de bezorgersmiddag proberen wij onze waardering voor dat alles te uiten door
hen een middagje lekker te verwennen.
Deze keer waren ze bij ons te gast in De Merckthoeve. Ze werden onthaald op koffie met cake, een heerlijk broodbuffeten niet te vergeten:
drankjes. Vooral die drankjes speelden dit keer een belangrijke rol omdat we de groep 'liedertafel Santé' uit Oirschot hadden uitgenodigd.
Deze groep verzorgde voor hen een liedertafelfestival en omdat er uit
volle borst moest worden meegezongen lieten we de drankjes rijkelijk
vloeien, want u begrijpt, dat het zingen wat gemakkelijker gaat als de
kelen goed gesmeerd zijn!
En… het werd een groot succes, want er zit muziek in onze bezorgers!!! Ze deden hun uiterste best en de liederen schalden door de
hoeve, ja, de stemming zat er goed in. Als u de foto’s op pagina 20
bekijkt, zult u dat moeten beamen. U kunt dan ook zien, dat we één
bezorgster, mevrouw L. de Graaff - Chatrou, welverdiend in de bloemetjes hebben gezet. Na 32 jaren!!! het wijkblad bezorgd te hebben,
gaat zij daar nu mee stoppen. Ook mevrouw A. van Cleef - v/d Nobelen legt haar bezorgerswerk na vele jaren neer, zij heeft haar attentie
nog tegoed omdat ze wegens vakantie afwezig was.
Wat vindt u nog meer in dit septembernummer?
Naast de gebruikelijke informatie natuurlijk het beloofde tweede deel
van het 'ProAfrika' artikel. Heeft u in de vorige uitgave van ons wijkblad kennis kunnen maken met de ontwikkelingswerkers van deze
stichting en hun werkwijze, als u het tweede deel gelezen heeft, zult u
er nog meer van overtuigd zijn, dat deze enthousiaste vrijwilligers alles in het werk stellen om hun doel: de Afrikanen onafhankelijk maken
van westerse donororganisaties, te bereiken.
Veel leesplezier.
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Algemeen alarmnummer
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Apotheek ‘t Hofke....................................... 040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend ........... 0900-8861
Parochie Tongelre ...................................... 040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed.............. 0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre ............................. 14040
Ons Net Eindhoven ..................................... 040 7874000
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

Geschreven door: Martje Lammers

Martje Lammers

Na vijf jaar verkering wilden wij (Frans en ik)
elkaar heel graag het jawoord geven en daarom
zochten we in 1976 een woning. We hadden ons
ingeschreven bij een woningbouwvereniging in
Eindhoven én een in Nuenen. In april 1976 kregen
we de keuze tussen een flatje op de Jeroen
Boschlaan, een huisje in de Voirt in Nuenen en het
pand (lees 'knip') op ’t Hofke 36 uit het jaar 1920.
Voor mij was de keuze snel gemaakt, ik was
helemaal verliefd op het huis op ’t Hofke, ondanks
alle gebreken. Nadat Frans en ik (allebei geboren
en getogen in 'nieuw Tongelre') samen veel
hadden overlegd hebben we samen gekozen voor
’t Hofke 36. We kregen een huurprijs van 84
gulden in de maand, materialen van de
woningbouw van meneer Rovers, om het een en
ander zelf op te knappen. Ook moesten we een
sloopcontract ondertekenen, want als het
bestemmingsplan door zou gaan, werd ons huis
gesloopt, moesten wij eruit en met een
gelijkwaardige woning genoegen nemen. Er werd
getimmerd, geverfd en geklust, er werd binnen
een toilet gemaakt in plaats van een poepdoos in
de tuin. We maakten een douche in de opkamer,
het dak werd lekkage vrij gemaakt en in de kamer
en keuken werden gaskacheltjes geplaatst. In juni
’76 trokken we in ons paleisje, we waren de koning
te rijk. Het was er gezellig wonen.

Na twee jaar veranderde het bestemmingsplan van
’t Hofke, de huizen werden niet gesloopt. Samen
met de toenmalige bewoners van ’t Hofke 36 t/m
44 hebben we een ondertekende brief naar de
gemeente gedaan met het verzoek de woningen te
verkopen aan de bewoners. We kregen de kans om
het huis te kopen. Daar hebben we niet lang over
nagedacht, de prijs was erg aantrekkelijk en we
wilden er graag blijven wonen. We hebben samen
met Harrie en Corrie van Gog, onze buren, in 1979
de twee woningen met veel plezier verbouwd.
Eerst hebben we de heleboel gesloopt: het dak
eraf, van binnen alles eruit, vijftien vrachtwagens
puin versjouwd. Van verschillende buurtbewoners
kregen wij de opmerking: ” Eindelijk worden die
twee knippen gesloopt!” Als ik dan vertelde dat
we ze aan het opknappen waren, zeiden ze niets,
maar ik zag ze wel denken…… Na de sloop werd
het hele pand opgeknapt: de buitenmuren
gestraald en gevoegd, de kozijnen vervangen, een
nieuw dak erop, een nieuwe houten groene
schutting in plaats van de grijze betonschutting,
van binnen alles vervangen, de gaskachels
vervangen door centrale verwarming. Ruim een
jaar later was alles klaar, op enkele kleine dingen
na, zoals bijvoorbeeld de plinten in de bijkeuken,
deze zijn het afgelopen jaar pas aangebracht. We
waren trots op het resultaat en niet alleen wij, ook
de buurtbewoners die eerder hun bedenkingen
hadden, kwamen nu met een grote bos bloemen
en een groot compliment, dat de buurt er op
vooruit was gegaan door de verbouwing en dat de
huizen van ’t Hofke 36 & 38 er erg mooi bij
stonden. Tijdens de verbouwing hielden deze
buren tevens een oogje in het zeil; als er iemand
op de bouw was die er niet thuis hoorde, werden
wij meteen gebeld, een prima sociale controle. De
tuin werd aangelegd, een groen grasveldje, (wat
ons nog steeds niet goed afgaat, het gras wil niet
groen worden en het onkruid groeit welig), een
door Frans gemetseld muurtje om de tuin en een
klinkerpaadje naar de voordeur door wijlen Bartje
Bierens gelegd.
In 1983 is ons Daan geboren en in 1986 Marleen,
onze kinderen hebben een fijne jeugd gehad in ons
huis, dat we uiteindelijk helemaal hadden
verbouwd zoals we het zelf graag wilden hebben.
Toen de kinderen groter werden, hadden we het
idee dat we uit het huis groeiden. Verhuizen was
niet bespreekbaar, dus moesten we een andere
oplossing bedenken. We hebben toen een
tuinkamer aangebouwd en met deze extra ruimte
konden we prima blijven wonen. De kinderen
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hebben heerlijk kunnen spelen in en rond het huis
met veel vriendjes en vriendinnetjes.
Daan ging toen hij 4 jaar was naar De Boog, een
jaar later volgde ik hem, ik werd door de directeur
van De Boog gevraagd om in de combinatiegroep 6
-7-8 de vervanging te doen. Dat was een
geweldige uitdaging voor mij. Marleen ging toen ze
4 jaar was ook naar De Boog. Daan en Marleen
hebben De Boog, zoals het hoort, na acht fijne
jaren verlaten en zijn naar het Eckart gegaan. Na
17 fijne jaren met veel afwisselend werk, erg leuke
kinderen, gezellige ouders en fijne collega’s, heb
ik in 2007 ook De Boog verlaten en ingeruild voor
een baan op De Talisman in Stratum, waar ik nu
nog steeds met erg veel plezier als interne
begeleidster werk. Ik vind het erg leuk, dat ik nog
regelmatig oud-Boog leerlingen in Tongelre
tegenkom, veel beginnen hun loopbaan bij de
Jumbo of Albert Heijn. Vaak maken we een praatje
en wordt mij verteld wat deze jonge mensen al
bereikt hebben, of met welke studie ze bezig zijn
en daar ben ik dan erg trots op! Het zijn de
pareltjes van Tongelre, die ik op school heb gehad.
Als ik nu door Tongelre fiets, begin ik minder
bekend te worden bij de kinderen, ik ben geen
Boog-juf meer, tot vier jaar geleden kenden alle
kinderen van De Boog mij en iedereen zwaaide
naar mij. Ik heb wel eens gezegd dat ik me net de
koningin voelde als ik op de fiets door Tongelre
reed, want ik moest erg veel wuiven.
Ondertussen zijn Daan en Marleen uitgevlogen. Ze
hebben hun studie afgerond en hebben beiden een
leuke baan en een fijne relatie. Frans en ik hebben
nu weer ruimte over. In de toekomst wordt de
tuin/speelkamer onze slaapkamer, maar dit gaat
pas gebeuren als we oud zijn en niet meer naar
boven kunnen. Het geeft een fijn gevoel, wetende
dat we nog lang in dit huis kunnen blijven wonen,
waar we allebei zo aan verknocht zijn.

Dit jaar is ons huis op de lijst van gemeentelijke
monumenten geplaatst, dit is de kroon op ons
werk, we hebben een plaatje met een rode M aan
de gevel naast de monumentale voordeur hangen.
Dit betekent dat er aan ons huis nu niet zomaar
iets veranderd mag worden en het huis zal er over
100 jaar nog staan. Als we ‘t Hofke opkomen
rijden staat ons huis vaak te schitteren in de zon.
Fietsroutes worden langs ons huis geleid, in de
fietsroute worden de mensen geattendeerd op de
lateien bij de ramen en de identieke, monumentale
eiken voordeuren. Wij wonen er inmiddels al 35
jaar met heel veel plezier en hopen samen nog
vele jaren in goede gezondheid op dit unieke en
mooie plekje in Tongelre te kunnen blijven wonen.
Martje Lammers.
Graag geef ik de Wisselpen door aan: Vera
Tielemans (een oud-leerling van mij van De
Boog) en wens haar veel succes en schrijfplezier
met haar verhaal voor de Wisselpen.

Hallo,
In rond 't Hofke vroegen jullie of iemand de kerk al
eens van de zijkant had gezien. Dat bracht me op
het idee om deze foto te maken van een schilderij
dat ik thuis heb hangen. Exacte datum kan ik niet
geven, maar ik schat zelf in dat dit zo rond 1920
moet zijn geweest.
Groet,
Elise Colen

Elise zat er heel dicht bij.
We hebben het nagevraagd en zijn te weten gekomen dat de precieze datum 1910 is.
De redactie

Foto: ’t Hofke 36
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Sint-Catharinagilde Tongelre

Ingezonden brief

Kermisschieten met activiteiten
Ieder jaar op de eerste zondag na 21 september,
met uitzondering van een keer in de drie jaar,
vindt bij het Sint-Catharinagilde Tongelre het kermisschieten plaats. In vroeger tijden was het in
Tongelre dan kermis op het plein voor het raadhuis
van Tongelre, gelegen aan ‘t Hofke. De kermis van
Eindhoven vindt tegenwoordig plaats in het eerste
weekend van augustus, maar het gilde houdt vast
aan oude tradities en houdt deze oude datum in
ere.

Door Wil Velders

Dit jaar, 25 september, organiseert het gilde
weer het kermisschieten 2011 met verschillende
activiteiten. De inwoners van Tongelre kunnen dan
schieten voor de titel ‘Kermiskoning van Tongelre
2011’. Tonny van den Boomen wist de titel in 2009
te bemachtigen, hij zal deze nu moeten verdedigen. Ook wordt geschoten voor dezelfde titel,
maar dan voor de gildebroeders.

De kinderen krijgen verkeersles op school, je ziet
ze wel eens fietsen. Ze moeten dan een vastgestelde route volgen, enzovoorts.
Bij vertrek wordt er op gewezen rechts te rijden.
Dat vergeten de moeders wel eens als ze de kinderen van school halen.
Ook op de fietspaden moet je rechts rijden. Hoe
weet je dat je goed zit, wanneer je op het fietspad
rijdt? Je passeert een bord waarop een fiets getekend staat, dan zit je goed. Is deze blauw dan ben
je een spookrijder.
Is op het fietspad een onderbroken witte lijn getrokken, dan moet je rekening houden met tegen
liggers, je gaat rechts fietsen, de witte lijn aan je
linkerzijde.
Op de fietspaden is ook wel eens een fiets getekend, als hierover rijdt tussen de wielen door over
de tekening dan zit je goed maaaaaar……. ga je
eerst over het zadel dan ben je gevaarlijk bezig.

Geachte buurtbewoners,

SINT-NICOLAASVERENIGING
''STMARTINUS''

opgericht in1951

Het is weer zover. St. Nicolaas heeft ons te kennen te gegeven dat hij, met
zijn gevolg, een paar dagen er op uit zal trekken om
onze wijk met een bezoek te komen te vereren.
Deze rondgangen zijn op:
•

zaterdag 26 november 'de Karpendonk 'en
'Koudenhoven' en de wijk 'Beauregard' aan
de Tongelresestraat.

•

zaterdag 3 december in het oude gedeelte
van Tongelre rond de St. Martinus kerk.

Fotografie: Ralph van Erven

Voor iedere bezoeker zijn er nog andere activiteiten te beleven. Zo kan men schieten met een
luchtbuks op de vlakbaan; het jeu de boules spel
spelen; een mars trommen op de trom en het vendelzwaaien eens uitproberen. Ook de jeugd is hierbij van harte welkom waarbij zij zich in een gildepak kunnen laten fotografen als tamboer of vendelier. Verder zal een kleine tentoonstelling worden
ingericht in het gildehuis.
Het Sint-Catharinagilde Tongelre nodigt dan ook
iedereen uit om op 25 september 2011 kennis te
komen maken met het aloude gilde en zich eventueel tot ‘Kermiskoning van Tongelre 2011’ te
schieten. De gildebroeders beginnen om half drie
met schieten. De bezoekers kunnen vanaf half vier
hun geluk beproeven.
Wij heten u van harte welkom op het Catharinahof, gelegen aan het Wasvenpad.
Peter van Kuijen, regerend deken.

Ook kunnen wij u mededelen dat de collectanten de
laatste drie weken van oktober actief zullen zijn in de
voor u en hen bekende omgeving.
De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis gehouden.
De te geven donaties zijn geheel vrijblijvend.
De collectanten zijn in het bezit van een door de gemeente afgegeven vergunning,die zij dan ook op
verzoek graag tonen.
Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begunstigers hartelijk dank zeggen voor de financiële
steun, daar zij het zijn die het ons mogelijk maken
om St. Nicolaas twee zaterdagen in ons midden te
hebben, de kinderen zijn er blij mee!!!!!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
G. Tournoy voorzitter.
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… er in Tongelre, tussen ´t Oude Raadhuis en de
St. Martinuskerk nóg een kerk heeft gestaan?
… dit de voorganger was van de huidige kerk en
dat deze voor de sloop rondom is gefotografeerd door de heer Jhr. mr. Victor Eugène Louis de Stuers (1843 - 1916).
… hij een Nederlands advocaat was, ambtenaar en
politicus die algemeen wordt beschouwd
als de oprichter van de Nederlandse monumentenzorg.
… hij onderstaande foto´s in 1888 heeft gemaakt.
… ook Vincent van Gogh deze kerk heeft
getekend.

Martinuskerk vanuit het zuidoosten

Martinuskerk vanuit het noorden.

Martinuskerk aan de zuidzijde.

Oude Martinuskerk, getekend door Vincent van Gogh.
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Djanaya Smit
Saviëlla Versteegh
Justin Nouwen
Luciano van Maurik

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603
www.parochietongelre.nl

CONCERT ARIOSTO ENSEMBLE

E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl
Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur
Normale
diensten

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof

Antonius

Martinus

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Ochtendgebed
met communiedienst

09.00 uur
(in stiltecentrum)

DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt gehouden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende
stiltecentrum is dagelijks geopend en voor iedereen
bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof. U kunt
daar een kaarsje opsteken voor Maria, de moeder
Gods. Ook kunt u de ruimte gebruiken voor een gebed.
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur een
ochtenddienst met aansluitend een communiedienst.
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering
in de zaal van het restaurant. U kunt gewoon aan de
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.

Op vrijdag 28 oktober om 20.00 uur zal het Ariosto
Ensemble o.l.v. Ludy Vrijdag een concert verzorgen in
de Antoniuskerk met muziek uit de periode van de
Engelse koning Henry VIII. Het programma bevat instrumentale, vocale en gecombineerde composities
van componisten als Browne, Cornysh, Fayrfax, van
Gizeghem, Cowper en Févin. Het geheel wordt uitgevoerd door 12 zangers, 3 blokfluitisten, 3 gambisten,
1 luitist en 1 virginalist.
Toegang: 10 euro, meer info op
www.ariostoensemble.nl.
WORKSHOPS BIBLIODANS EN BIBLIODRAMA
Bibliodans is aan den lijve ervaren
wat een bijbelthema of –verhaal bij
jou teweegbrengt en hoe het jou in
beweging brengt. Zo kun je een bijbelverhaal spelenderwijs ontdekken
en verkennen.
Je hoeft geen danser te zijn of danspassen te leren.

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

Het gaat erom dat je nieuwsgierig kunt zijn om op
jouw eigen manier (leeftijd maakt niet uit) uitdrukking te geven aan een verhaal of bijbelfiguur. Zo kun
je bibliodans vertalen als creatieve dansimprovisatie
en als religieuze dansexpressie. Bovenal betekent het
plezier in beweging!

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Jan Iding, 71 jr., Javalaan
Betsie Wigmans-Roes, 73 jr., Gen.Cronjéstraat
Judith Louws, 61 jr., St.Josephlaan
Adje van Lieshout, 73 jr., Tafelbergplein
Mia van de Gevel-van Kemenade, 80 jr., Oranjerie
Mien Staals-Looymans, 97 jr., Byaard
Mady van Hapert-van der Pas, 84 jr., Parklaan

Ook bij bibliodrama speelt plezier
en verkennen een grote rol. Het
gaat niet om toneelspelen of het
naspelen van een bijbelverhaal.
Wel om het spelenderwijs ontdekken van de betekenis die het verhaal voor jou krijgt als jij je in
gaat leven in de ‘rol’ van een bijbelfiguur.

Dopen:
Andreas Patyna
Diandro Steyther
Roel Derksen
Imke van Tongeren
Abel Sanders
Kayden Paesch
Bo Smit

Een creatief proces dus, waarin je meer te weten
komt over jezelf én de bijbel. Doordat je van binnenuit bijbelteksten verkent en in verbinding brengt met
je eigen leven, is bibliodrama een creatieve manier
om te groeien op je spirituele weg.
Ben je nieuwsgierig en wil je kennismaken met deze
manier van werken?
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Je kunt een keer komen ‘proeven’ tijdens de workshops bibliodans in oktober en bibliodrama in november.
Binnenkort hoor je er meer van!
Met hartelijke groet, Kaya van Heiningen, tel.
2811324
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Aanmelding vormsel: ouder – kind avond
Na de doop en de eerste communie kunnen kinderen
uit groep 8 hun vormsel doen.
Het is de derde stap die je zet om deel uit te maken
van de christelijke geloofsgemeenschap.
Maar na de duidelijkheid van de doop – water – en de
eerste communie – hostie – lijkt het vormsel nogal
vaag: “iets met de Geest of zo….”
Ook ouders weten vaak niet wat ze hun kinderen
kunnen vertellen over het vormsel, en waarom ze
graag willen dat zij aan de voorbereiding meedoen.
Parochie Tongelre nodigt ouders en kinderen uit voor
een gezamenlijke ontdekkingstocht.…
De ouder – kind avond is op donderdag 29 september om 19.30 uur in de zijzaal van de Antoniuskerk.

Tuintip voor september:
De leukste bolgewassen
Door Jeroen Soontiëns
September is de tijd dat er weer volop bloembollen
te koop zijn. Bij deze planten zijn natuurlijk de erg
algemene soorten als de tulp en narcis. Er zijn hiernaast ook bijzondere bolgewassen die maar weinig
mensen kennen. Deze zijn zeker de moeite waard
om eens uit te proberen. In deze tuintip worden enkele soorten uitgelicht.
Hondstand (Erythronium ‘Pagoda’)
Deze plant is een vroegbloeiende vaste plant. Het
glanzende blad blijft laag bij de grond en is alleen al
de moeite waard. De okergele bloemen zijn bijzonder fraai van vorm en steken duidelijk boven het
blad uit. Plant deze bol als een groep op een beschaduwde plek, het liefst op humeuze vochtige
grond. Het is dan een goede vaste plant, die jaarlijks terugkeert.
Driehoekslook (Allium triquetrum)
De sierui is algemeen bekend als lilapaarse bloem
met ronde bolvormige bloemen. Zo niet de driehoekslook. Dit is een wilde plant uit het mediterrane
gebied en helemaal afwijkend. De bloemen zijn wit
en hangen in trosjes aan de bloemsteel. De naam is
afkomstig van de driehoekige stengel. Dit bolgewas
staat het liefst op een schaduwrijke vochtige plek.

Vormelingen 2011 in de Catharinakerk

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

Prairielelie (Camassia leichtlinii ‘Caerulea’)
Deze uit Amerika afkomstige bol heeft prachtige
blauwe bloemen. De plant groeit met een bloeiaar
van 80 cm hoog rondom bezet met stervormige
bloemen. Uitermate geschikt als terrasplant in combinatie met andere voorjaarsbloeiers. De bloeitijd is
mei/juni. Plant de prairielelie op een zonnige waterdoorlatende plaats.
Tulp ‘Calgary’
Van het hele scala aan tulpenrassen is dit één van
de toppers. ‘Calgary’ is een compacte tulp met stevig blad en een lange bloeitijd vanaf eind april. De
bloemkleur is ivoorwit met aan de buitenkant een
groengele vlam. Ideaal om toe te passen in plantenbakken. Deze tulp kan prachtig worden gecombineerd met een zeer vroegbloeiende bloembol zoals
de blauwe boshyacint (Scilla).
Hondstand Erythronium
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Wegens enorm succes!

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Op zondag 16 oktober weer een
gezellige meezingmiddag
(14.00 uur – 17.00 uur)

www.ouderaadhuis.dse.nl

in de Dependance van
't Oude Raadhuis

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

⌚

op ’t Hofke 128 naast basisschool
'De Boog' (blauw gebouwtje).

Maandagmorgen

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

⌚

Maandagmiddag

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

⌚

Hieraan wordt meegewerkt door de
bekende liedertafelgroep
'Santé' uit Oirschot.
Toegang tot deze middag: € 1,00

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

De Nederlandse Taallesgroep
voor Anderstaligen
zoekt:
nog enkele enthousiaste vrijwilligers
en
een coördinator.

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.
Buurten, kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken en
darten.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

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

Entree € 1,00

Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.
Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.

Op dit moment bestaat de groep uit 9 enthousiaste vrijwilligers en 15 zeer gemotiveerde cursisten.
Met name op de donderdagmiddag is nog
plek voor enkele vrijwilligers. Tevens zijn wij op
zoek naar een nieuwe coördinator. Ervaring
met lesgeven is geen vereiste. Je wordt begeleid en ingewerkt door andere vrijwilligers en
ook met vragen kun je altijd bij hen terecht.
Ben je geïnteresseerd in leuk en zeer gewaardeerd vrijwilligerswerk? Neem dan contact op
met:


Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.


Op dinsdagochtend en donderdagmiddag geven
de vrijwilligers van de Nederlandse Taallesgroep
les aan mannen en vrouwen voor wie Nederlands niet hun moedertaal is. Voor het grootste
deel wordt les gegeven op individuele basis.
Een enkele vrijwilliger geeft les aan 2 of 3 cursisten.

Marga Baeten, (aftredend) coördinator Nederlandse Taallesgroep; telefoon 040-2366533 of
06-26902890.
Wij wachten op jou!

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 13

Zondag 13 november
van 13.30 tot 15.30 uur
Heb je nog speelgoed dat je niet meer gebruikt?
Voor €1,50 euro huur je een tafeltje.

Wà doeddu gij gèr?
Wà doeddu gij gèr ? is het thema van de eerste wijktalentenmarkt in Geestenberg.

Reserveren kan bij de conciërge,
281 17 37
Om12.30 uur mag je naar binnen om je spulletjes
uit te pakken.
Entreeprijs voor bezoekers: €0,70.
Waar:
't Oude Raadhuis
't Hofke 15
(Niet toegankelijk voor handelaren)

BUURTBIEBBABBEL

Wanneer?
Hoe laat?
Waar?

zaterdag 24 september aanstaande
12.00-17.00 uur
Groene Long, nabij ‘t Karregat.

De wijkmert in de Geestenberg is bedoeld om je
wijkgenoten te ontmoeten. Samen een bakkie doen
op het terras en het bekijken van of meedoen met
de talenten van andere Geestenbergers…..en die zijn
heel divers!
We zullen nog niet alles verklappen, maar het volgende kunt u verwachten:
•
Geestenbergers die optreden,
•
Geestenbergers die hun hobby presenteren
•
Geestenbergers die workshops geven
•
Geestenbergers die hun eigen bedrijf laten
zien.

De veranderingen per 1 september
Zoals jullie gemerkt hebben is er wat veranderd bij
de bibliotheek in het Karregat. Het zwaartepunt ligt
nu bij de jeugd. Voor de volwassenen is er nog
maar een kleine collectie want zoals bekend, is het
steunpunt geopend in de Berckelhof. Je kunt daar
van 8.00 tot 20.00, alle dagen van de week je boeken lenen. Er zijn een paar tijdschriften, o.a. Libelle, Margriet, Computer Totaal. Mocht je hulp nodig
hebben bij het lenen of heb je vragen dan zijn er
tussen 13.00 en 15.30 uur vrijwilligers die je zullen
helpen. Ga rustig kijken en probeer het uit!

De posters die her en der in de wijk hangen verklappen al iets meer…
Verder zijn organisaties die in de wijk actief zijn present, zoals Tijd Voor Elkaar, Buurtpreventie en
‘Bakske Doen’, met een gratis bakkie voor alle bezoekers!

Kinderboekenweek 2011:
Superhelden!
Over dapper durven zijn

Naast de kramen waarin talenten uit de wijk zichtbaar zijn, is er ruimte voor de kindervrijmarkt
(leeftijd 0 – 18 jaar). Hier kunnen kinderen eigen
spulletjes verkopen en hun talent laten zien. Voor
kinderen die hun talenten op het podium willen laten
zien, is er de speciale

De 57e kinderboekenweek vindt plaats van
woensdag 5 oktober tot en met zaterdag 15
oktober 2011 en wordt een eerbetoon aan alle
kinderboekfiguren die dapper durven te zijn. Van
Tiuri uit De brief voor de koning (Tonke Dragt) tot
Iwan Olsen uit Pudding Tarzan (Olle Lund
Kirkegaard).
Spaaractie ‘Met de bieb naar de bios’
Haal de laatste stempels op je kaart en je kunt
eindelijk gratis naar de bios tijdens de
herfstvakantie! Deze actie is voor de jeugd en ze
kunnen kiezen uit Plaza Futura in Eindhoven of het
Filmhuis in Helmond. Doen hè!!!!!!!

Voor de kinderen zijn er ook speciale activiteiten en
workshops. Wat dacht je van schminken, verkleed op
de foto gaan of een vliegertje, kruidenbuiltje of gelukssteen maken? Er zijn zelfs twee wedstrijden
waarmee je een prijs(je) kunt winnen….komt dat
zien!

”Wa kende gij Sjow”
Kinderen kunnen zich hiervoor opgeven via de mail:
wijkfeestgeestenberg@hotmail.nl
(geef je naam, leeftijd en wat je wilt laten zien
door).
Kortom…. een zeer afwisselende middag “onder
ons”. Dus kom gerust een kijkje nemen en ontdek de
talenten van je wijkgenoten!

Tot ziens op 24 september
12.00-17.00 uur in het park!!
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OPEN DAG EN
VLOOIENMARKT BIJ
SCOUTING DOORNAKKERS
2 OKTOBER
VAN 11.00 TOT 16.00 UUR

Of u kunt ook kijken op onze website
www.doornakkers.com en mailen kan ook naar:
info@doornakkers.com.

Elk jaar op de 1e zondag in oktober organiseert
Scouting Doornakkers haar traditionele Open Dag
aan de Urkhovenseweg 27. Dit jaar voor de drieëntwintigste keer.
Zondag 2 oktober is het weer zover! De Open
Dag houden wij voor alle kinderen van 5 t/m 15
jaar. Je kunt meedoen aan allerlei scoutingactiviteiten in elke leeftijdscategorie.
Net zoals andere jaren hebben we weer verschillende verrassingen voor iedere jeugdige deelnemer! En in de tijd dat uw kind(eren) meedoe(t)n
aan allerlei activiteiten kunt u als ouder zelf rustig
rondneuzen op onze GRANDIOZE GROTE VLOOIENMARKT en/of genieten van een hapje en een
drankje. We hopen jullie allemaal weer op zondag
2 oktober te zien.
De vlooienmarkt begint om 11.00 uur. Tussen
11.00 en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt een
toegangsprijs van slechts € 1,--. Vanaf 12.00 uur
gaat de open dag van start en kan iedereen gratis
naar binnen.
Scouting DOORNAKKERS is al 51 jaar een scoutinggroep in Tongelre en één van de grootste in
Eindhoven. Voorheen gevestigd in de wijk Doornakkers, heeft de groep sinds eind 1987, nu al weer
bijna 24 jaar, haar basis aan de Urkhovenseweg.

Foto: Warme maaltijd op het zomerkamp

Babysithoek
Jo ngens en mei sj es, geef j e bi j de redact i e o p al s
bab ysi t t er en wi j pl aat sen j e naam i n deze ru bri ek!

Foto: Abseilen

Een blokhut waar wekelijks op zaterdag de ca.170
leden en 50 leidinggevenden bij elkaar komen: een
drukke maar leuke bedoening!!
U kunt met uw kind(eren) ook altijd op zaterdag
langskomen op de blokhut. Tussen 10.00 en 17.00
uur is er altijd wel iemand aanwezig om u te informeren.

S e ba sti aa n va n R oo n ( 1 9 9 2 ), K ro m me n bee m d 34 .
T ele fo o n: 2 4 4 4 5 1 9. O p zo ek na ar een betr ouwb ar e
oppa s? D an ben i k d eg ene n a ar wi e u op zo ek b en t !
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.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24.
Telefoon: 251 82 97 mobiel: 06-486 90 224. Ik zit op het
stedelijk college Eindhoven en doe tweetalig Havo. Ik kan goed
met kinderen opschieten.
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De Beuk 2011
Wat was het weer een groot succes!
In de mooiste week van de vakantie stonden er 40
vrijwilligers en 144 kinderen te popelen om de
jaarlijkse kindervakantieweek in te gaan. In het
weekend vooraf is er flink gewerkt om het veld helemaal beukproof te maken. Dit jaar voor het eerst
met een tent op het podium die we mochten lenen
van stichting Het Wasven.
Het thema van dit jaar was 'superhelden' en dat
werd helemaal zichtbaar toen we de kinderen op
maandag ophaalden van het Ambonplein. Vele Mega Mindy's, Mega Toby's en Batmans sierden het
plein.

Als je meer wilt lezen of zien van onze fantastische
week dan moet je gaan kijken op:
www.beukenoot.org. Hier staan van alle dagen
verslagen, die gemaakt zijn door onze razende reporters. Ook zijn hier alle foto's te zien die een
mooie indruk geven van de Beukweek.
Wij danken alle kinderen voor hun enthousiasme
en hun ouders voor het vertrouwen wat ze ons
hebben geschonken. Ook willen we alle sponsors
bedanken die hun bijdrage aan deze week hebben
geleverd. Hopelijk zien we iedereen volgend jaar
weer terug.

Zaterdag 24 september 2011: van 17.00 tot
19.00 uur, gratis toegang voor iedereen, Sociëteit Academisch Genootschap,
Parklaan 93, Eindhoven
Kom Kennismaken Met……

Op maandag is het traditioneel hutten bouwen,
maar dit jaar was er ook een kabelbaan waar je
wel een held voor moest zijn om daar vanaf te
durven. Daarnaast hebben we tijdens de week gezocht naar de joker uit de film Batman en hebben
de oudsten de schrik van hun leven gehad tijdens
het nachtspel waar clowns de hoofdrol speelden.
De kinderen hebben zich als ware helden gedragen
tijdens dit nachtelijke avontuur.
Een ander hoogtepunt was de disco. Deze was
door de hoeveelheid regen behoorlijk nat, maar
daardoor niet minder gezellig. De kinderen hebben
heerlijk gerend door de plassen en het natte gras.
Nog nooit hebben we tijdens de disco zo'n waterballet gekend maar de kinderen hebben er alleen
maar plezier van gehad. Ook hier kunnen we van
echte helden spreken.

Peter Buwalda
(Blerick,1971) schreef o.a.:
Bonita Avenue, een caleidoscopische zedenroman
over de kloof tussen generaties, over vaderliefde
en verraad, over hedonisme versus tucht. Een familiedrama rondom een gevierde wetenschapper,
die de schaapjes op het droge lijkt te hebben,
maar nog een fout heeft goed te maken
In 2010 debuteerde hij met deze omvangrijke en
succesvolle roman.
Peter Buwalda was journalist en redacteur bij verschillende uitgeverijen. Hij was medeoprichter van
het literaire poptijdschrift Wah-Wah en schreef
verhalen en essays voor onder andere De Gids,
Vrij Nederland, Bunker Hill en Hollands Maandblad..
BOEKHANDEL SPIJKERMAN IS AANWEZIG MET
WERK VAN DE AUTEUR. MOGELIJKHEID TOT SIGNEREN DAARVAN IN DE PAUZE (18.00-18.15 uur).
Voorafgaande aan de voordracht, kan er vanaf
16.15 uur een aperitief (koffie,thee,wijn etc.) worden gebruikt.
www.Academisch Genootschap.nl - Activiteiten Kom kennismaken met ...
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Scouting Doornakkers vierde vorig jaar haar 50jarig bestaan. Jarenlang heeft de groep haar onderkomen gehad in gemeenschapshuis 'De Doornakkers'. Nadat de gemeente in de jaren ’80 akkoord was gegaan met de bouw van een 'blokhut'
konden ze in 1987 verhuizen naar 'De Wierde', een
piramidevormige gebouw aan de Urkhovenseweg.

Walter Eickmans,
beheerder van
Blokhut 'De Wierde' van Scouting Doornakkers.
Door Francis en Riet
Als wij op een heerlijke zomerse dag over de Urkhovenseweg fietsen en we komen bij de blokhut
van Scouting Doornakkers aan, staat Walther ons
al op te wachten.

Waarom koos men voor deze typische bouw?
“Toen de scouting toestemming kreeg om hier een
blokhut te bouwen, moest het gebouw passen bij
het Karregat, dus werd het een piramide. Men
noemde de blokhut 'De Wierde' omdat het gebouw
op een verhoging, een terp staat”, vertelt Walter
ons.
U werkt hier dus al 23 jaar als beheerder,
vraagt het beheren van de blokhut veel tijd?
“Ik ben hier iedere maandagochtend en iedere
dinsdag de gehele dag aanwezig. Voor dit werk
moet je overdag beschikbaar zijn omdat je dan
aanwezig kunt zijn als werklui het een en ander
komen repareren.
Ik heb 42 jaar bij de Daf gewerkt en ik werkte
daar in ploegendienst, dus ik had overdag tijd om
bij de blokhut alles in de gaten te houden.”

Walter Eickmans
Walter is een op en top scoutingman. Dat begon
bij hem al op 8 jarige leeftijd, toen hij zelf lid werd
van de scouting. In zijn jonge jaren doorliep hij
alle stadia van het scoutingleven en nu is hij al 23
jaar lang een gedreven beheerder van de blokhut
aan de Urkhovenseweg.

Als u hier zoveel tijd doorbrengt, kunnen wij
wel stellen, dat u de scouting een warm hart
toedraagt.
“Ja, dat doe ik zeer zeker, ik vind de scouting een
school voor het leven. Ik zou alle ouders willen adviseren: laat uw kind lid worden van de scouting.
In hun latere leven zullen ze daar veel profijt van
hebben.
Ze worden aangemoedigd om zelfstandig iets op te
lossen en leren doorzetten, ze worden zich bewust
van hun eigen persoonlijkheid en trainen sociale
vaardigheden, sluiten vriendschappen en leren
zichzelf zijn.
Kortom allemaal bijzonder waardevolle eigenschappen voor het leven, daarom zeg ik nogmaals:
scouting is een school voor het leven. Vier van
mijn kleinkinderen zijn ook bij de scouting.”
Hoeveel leden telt Scouting Doornakkers?
“Met ongeveer 170 leden en ruim 50 kaderleden is
Scouting Doornakkers de grootste scoutinggroep
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van Eindhoven. Iedere zaterdag is het van half 10
tot 6 uur dan ook gezellig druk hier in en om de
Blokhut.”

lokalen beschikt. In iedere ruimte proef je bij binnenkomst de scoutingsfeer. Overal staan volle kisten en liggen kampbenodigdheden. “Tja”, vertelt
Walther ons, “de vakantie staat voor de deur, binnenkort gaan alle groepen op kamp, zoals je ziet
heeft de leiding alles al klaar staan voor het vertrek.”

Welke jeugd kan bij de scouting terecht?
“Jeugd van 5 jaar tot 23 jaar is bij ons welkom. De
scoutingleden zijn verdeeld in de volgende 9 speltakken:
Al deze groepen hebben hun clubruimte hier in 'De
Wierde'.
Bevers: jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. Zij
komen bij elkaar op zaterdagmorgen van 10.30
uur tot 12.30 uur.
Kabouters: meiden tussen 7 en 11 jaar. Zij
draaien op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot
16.30 uur.
Welpen: jongens van 7 tot 11 jaar. Zij komen
ook op zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 16.30
uur.

U besteedt best veel tijd aan de scouting,
heeft u nog tijd voor hobby’s?
Jazeker, ik ben een verwoed wandelaar, ik maak
wandelingen van 40 km. Dit jaar heb ik voor de
achtste keer deelgenomen aan de vierdaagse in
Nijmegen.
Bij al die wandelingen vertrek je meestal wel in
groepsverband maar uiteindelijk blijf je toch niet
bij elkaar omdat iedereen zijn eigen tempo wil lopen.

Esta’s: jongens en meisjes van 7 jaar tot 11 jaar.
Zij zijn er iedere zaterdagochtend van 10.00 uur
tot 12.30 uur.
Gidsen: meisjes van 11 tot 15 jaar. Iedere zaterdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Verkenners: jongens van 11 tot 15 jaar. Zij komen ook zaterdagmiddag van 13.30 tot ± 17.00
uur.
Sherpa’s: meiden van 15 tot 18 jaar. Zij komen
vrijdagavond of zaterdagmiddag bijeen.
Rowans: jongens van 15 tot 18 jaar.Ook zij hebben hun bijeenkomsten op vrijdagavond of zaterdagmiddag.
Pivo’s: de stam, jeugd van 18 tot 23 jaar. Zij komen eens in de twee weken samen. Deze groep is
de kweekvijver voor nieuwe leiding en kaderleden.
Als Walter ons even later rondleidt door het gebouw zien we dat 'De Wierde' over verschillende

Zijn we nog iets vergeten?
“Tegen kinderen en jongeren die belangstelling
hebben voor de scouting wil ik zeggen:kom gewoon eens kijken op zaterdag. We hebben voor elk
wat wils. Voor algemene informatie kun je mailen
naar info@doornakkers.com of bel op zaterdagen
tussen 10.00 en 18.00 uur naar 040 281 12 75.”
Wij nemen afscheid van Walter en wensen hem én
scouting Doornakkers alle goeds voor de toekomst.
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VERKEER(D) 'T HOFKE
De Werkgroep SMS/Leefbaarheid van 't Oude
Raadhuis maakt zich al jarenlang sterk voor een
verbetering van de verkeerssituatie op en rond 't
Hofke.
Het streven is erop gericht om door een drastische
aanpassing van de wegstructuur een echte 30-km
situatie te verkrijgen waarmee feitelijk de woonsituatie voorrang krijgt boven de verkeersstromen
en waarin voetgangers en fietsers zich veilig kunnen bewegen.
Die situatie is zeker niet bereikt met de aanpassingen die in de afgelopen winter zijn gedaan.
Daarover is onlangs uitgebreid overleg met de gemeente geweest en de constatering dat die aanpassingen weinig tot niets hebben uitgehaald en
zelfs tot verslechtering op diverse punten
hebben geleid, wordt in grote lijnen erkend.
Gemeente en Werkgroep hebben in die bespreking
alle knelpunten goed doorgenomen en een volledige inventarisatie gemaakt van de verbeterpunten.
Verbeterpunten, die zoals wij hebben geconstateerd, feitelijk alleen ten volle haalbaar
zijn als de hele structuur van 't Hofke
(opnieuw) wordt aangepakt.
De gemeentevertegenwoordiger geeft aan dat
hiervoor momenteel geen geld beschikbaar is en
dat hij vooralsnog niet verder kan komen dan eenvoudige weinig geld kostende aanpassingen.
Droevig maar waar.
Begin oktober komen we weer bij elkaar om van
de gemeente te horen welke maatregelen zullen
worden genomen.

Een verkorte versie van de Vriendschapscursus
(zie www.welzijneindhoven.nl) ter kennismaking:
Op 28 september van 14.00-16.00 uur in Woensel,
Koffiehuis aan het Vredesplein.
Op 29 september van 10.00-12.00 uur in Gestel,
Wijkcentrum de Dommel, Bennekelstraat 131.
Op 1 oktober in Tongelre van 13.30 -15.30 in Berckelhof, Generaal Cronjéstraat 3.
Aanmelden voor de workshops kan via Rita van
Hest, ouderenadviseur Welzijn Eindhoven via 040
219 33 00.
Participatiemarkt
Op woensdag 28 september kunnen bewoners in
Woensel West kennis maken met vrijwilligerswerk
in de wijk. Op de ‘participatiemarkt’ in wijkhuis
Woensel West (Wattstraat 70) van 18.00 – 21.00
uur. Hapjes worden tijdens de markt verzorgd door
wijkrestaurant In de Voortuin (een samenwerking
van Chainworks en Robin Hood). Sommige mensen
willen graag wat betekenen voor de buurt maar
weten niet goed waar te beginnen, anderen hebben misschien meer behoefte aan het deelnemen
aan een activiteit. In Woensel West is veel te doen
en op deze manier kunnen vrijwilligers en bewoners op een leuke manier contact met elkaar maken.
Seniorendag
Op zaterdag 1 oktober, de landelijk Dag van de
Ouderen, organiseert Eindhoven de Seniorendag
on Tour. Elk stadsdeel heeft zijn eigen programma
met ‘doe-dingen’, informatie- uitwisseling en gelegenheden om er eens gezellig uit te zijn.
En nog meer
Kijk voor het totale aanbod van Welzijn Eindhoven,
het hele jaar door op www.welzijneindhoven.nl

Onze opstelling blijft dezelfde. Maar voor snelle
verbeteringen in de huidige situatie zijn wij natuurlijk wel in.
Wordt vervolgd.
Werkgroep SMS/Leefbaarheid.
Een Tongerick is een Tongelrese limerick
EXTRA ACTIVITEITEN TIJDENS LANDELIJKE
WEEK TEGEN EENZAAMHEID
Van 22 september tot en met 1 oktober organiseert Coalitie Erbij voor de tweede keer de landelijke Week tegen Eenzaamheid. Met de oproep
"Voorkom eenzaamheid, versterk je Sociaal Konvooi" wordt het belang duidelijk van het warme
sociale netwerk om ons heen. Welzijn Eindhoven
steunt dit initiatief en organiseert in deze week een
aantal extra activiteiten in het kader van de preventie van eenzaamheid.

Op de Loostraat fietste de wijkagent,
Maor ha mè da trappen gin talent.
Telkens raokte zunne voet de grond,
en ging da pedaal maor half rond.
Da kwam, zun zadel stond te laag en da wartie nie
gewend
Nelis

Activiteitenprogramma Welzijn Eindhoven
Workshops Vriendschap voor ouderen die graag
af en toe met anderen iets willen delen of ondernemen.
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DOOR DE BORDEN HET BOS NIET MEER ZIEN?

Overal waar je kunt wandelen in de natuur kom je ze tegen. Of het is een infobord met een wandelroute
of Rondje Eindhoven, een fietsroute, of info over een gebied. Maar bij de Collse watermolen wordt het
wel heel druk met al die infoborden. Het begint daar een beetje op een soort horizonvervuiling te lijken.
In 2003 werd het eerste bord geplaatst met informatie over de watermolen. Een heel subtiel bord dat op
palen staat, vervaardigd van cortenstaal, in een natuurgetrouwe vorm, gemaakt door de Tongelrese kunstenares Lennie van Vugt.
Al snel volgde er een nieuw bord met een wandelroute.
Daarna nog eentje met info over de kleine ijsvogelvlinder en de boomleeuwerik.
Inmiddels is er ook nog een supermodern bord geplaatst vanuit Nuenen over Van Gogh. Hij heeft eind
1800 de Tongelrese watermolen geschilderd. Goed gedaan trouwens, maar ondertussen staan er wel 4
borden. Wacht even het bordje 'opengesteld' ben ik vergeten en als je bij huis te Coll de parking oprijdt,
staan aan de weg ook nog twee borden. Je ziet onderhand door de borden het bos niet meer.
Het zal er wel bij horen, in deze tijd. De recreant dient op de hoogte te worden gebracht van de mogelijkheden in de natuur. Maar helaas wordt het er niet fraaier op.
Met groengroet.
Kees van Grevenbroek

Sommige vogels trekken zich
gelukkig niets van de borden
aan.
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Zaterdag 24 september 2011
OPEN DAG/BUREN DAG
Van 09.30 tot 16.00 uur
Enigszins verscholen achter een huizenrij in de
Paul Krügerlaan in Tongelre ligt Stadshobbycentrum Eindhoven. Op een idyllische plek, in een oude rooms-katholieke meisjesschool.
Om de bekendheid van het centrum te vergroten
en iedereen kennis te laten maken met de activiteiten van het centrum organiseren we weer een
Open Dag.
Op deze open dag zullen er diverse demonstraties
plaatsvinden zoals tekenen en schilderen, pergamano, boekbinden, papierdecoratie, kalligraferen,
naaldvakken, boetseren, glasbewerken zoals tiffany, glas-fusen en slumpen, kartonnage, houtsnijwerk en sieraden maken.
De hout- en demetaal afdeling kunnen worden bezichtigd.

le basisvormen, ook wel drie – en zessnede genoemd, fraaie motieven kunnen worden gesneden.
Boekbinders tonen de grondbeginselen van het
boekbinden, zoals de verschillende bindingen die
nodig zijn voor het inbinden van boeken en tijdschriften.
De deelnemers aan de afdeling naaldvakken laten u allerlei vormen van naaiwerk zien.
Bij de leden van de hobby’s pergamano en papierdecoratie, kunt u kijken hoe met perkamentpapier(pergamano) en papier, kaarten en b.v.
boekenleggers worden gemaakt.
De deelnemers aan de hobby kartonnage laten u
zien hoe door gebruik te maken van diverse technieken en sierpapier mooie doosjes en mappen
worden gemaakt.

De boetseerders gaan Raku stoken, een techniek, waarbij de werken na glazuren in een rakuoven worden gebakken, hierna gaan zij rechtstreeks vanuit de oven in met houtsnippers gevulde tonnen, uit de tonnen worden de beelden en de
vazen snel in koud water afgekoeld, waardoor er
een fraai en onvoorspelbaar craquelé effect ontstaat.
Op de houtafdeling kun je zien hoe er met de op
het centrum aanwezige professionele houtbewerkingmachines allerlei objecten zoals, kasten, tafels
en speelgoed worden gemaakt.
De metaalafdeling een oord voor specialisten. Zij
laten u zien hoe er op de machines b.v. onderdeeltjes voor uurwerken, stoommachientjes en boten
worden gemaakt.
Tekenaars en schilders zijn bezig hun werken op
het doek of papier te zetten, de een naar eigen
idee de ander naar voorbeelden of foto’s.
Houtsnijders laten zien hoe met kerfsnijden in
lindehout, kersenhout of populierenhout met enke-

Kalligrafen laten u kennismaken met de kunst
van het schoonschrijven. De hobby glasbewerken
of verwerken is op het centrum een in populariteit
stijgende hobby.
Op de open dag kunt u kennismaken met het glas
fusen en slumpen, tiffany en glas in lood.
De sieradenmakers laten hun werk zien en demonstreren de technieken die nodig zijn om mooie
sieraden te maken.
Ook voor de kinderen zijn er op deze dag diverse activiteiten!
Ze kunnen boetseren, tekenen, schilderen,
figuurzagen, vogelhuisjes en sieraden maken.
Door onze buurman KILIC MARKET zijn Turkse
hapjes klaar gezet die gratis geproefd kunnen
worden.
Kortom een goede gelegenheid om in een gezellige
sfeer met het hele gezin eens kennis te maken
met het Stads Hobbycentrum Eindhoven.
Voor meer informatie
www.stadshobbycentrum.nl
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Watermunt tomatensoep (met balletjes)
( 4 personen)
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
Ingrediënten:

Bereiding:



4 el zonnebloem olie



2 rode uien



½ knoflook bol (schoonmaken)



groot blik tomatenpuree



10 verse tomaten



2 liter runderbouillon (vers of poeder)



droge witte wijn



scheutje gembersiroop



1 bosje peterselie



1 el paprikapoeder



10 zongedroogde tomaten







Zet een grote pan op het vuur en verwarm
de zonnebloem olie



Ontzuur de tomatenpuree door te roeren tot
de gewenste zuurgraad



Snij de rode ui en de knoflook, fruit alles aan
in de pan



Snij de tomaten, voeg ze bij het mengsel en
fruit het geheel



Afblussen met een flinke scheut droge witte
wijn



Voeg de paprikapoeder, gembersiroop, zongedroogde tomaten en gesneden peterselie
toe

gehaktballetjes (zelf maken of diepvries)



10 blaadjes watermunt (gewone munt kan
ook)

Laat alles even doorgaren en voeg de bouillon toe



Breng alles tegen de kook aan en laat het 15
minuten pruttelen



Met een staafmixer alles fijn maken totdat de
stukjes weg zijn



Voeg op het laatst de watermunt toe en mix
nogmaals



Voeg de gehaktballetjes toe aan de soep



Verder op smaak brengen met peper en zout



Laat de soep eventjes rusten zodat de smaak
er goed intrekt



Serveer de soep in een diep warm bord en
maak het af met een plukje watermunt.

peper en zout

Het geheel is nu klaar om te serveren. Het is lekker om er een Gulpener korenwolf bij te drinken!
Smakelijk eten!
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ProAfrika (Deel 2)
Door Francis en Riet
Vorige maand heeft u het eerste deel kunnen
lezen van ons ProAfrika artikel en kennis gemaakt met de bevlogen projectleden Maarten
Manders, José Lavrijsen en Jan Kempers. Deze maand het vervolg daarop.

In totaal zouden 8 mensen naar Oeganda gaan om
de trailer te lossen. Zij zouden 3 tot 5 weken in
Kanungu blijven om daar dan aan de slag te gaan.
Ondanks een zeer ruime planning en dankzij corruptie in de haven van Mombassa (Kenia) kwam
de trailer ruim een maand te laat aan in Kanungu.
Door het uitblijven van de trailer is ons plan toen
voor de meeste Afrika-gangers misgelopen.
Slechts vier van de acht mensen konden lang genoeg blijven om de trailer mee te helpen lossen en
aan de slag te gaan met de installatie in de resterende tijd. Ook de meeste kleding kon toen al gesorteerd en gedistribueerd worden. Maarten: “Ik
was daar ook. Ik had de trailer graag mee gelost
maar kon er helaas niet op wachten. Wij hebben
toen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de
omgeving te bekijken en hebben genoten van het
prachtige land en de vriendelijke mensen. De omgeving van Kanungu is mooi groen, heeft een prima temperatuur maar is wel warm. Dat onze
school daar een positieve ontwikkeling kan aanslingeren is ons wel duidelijk geworden.”
Zijn jullie later nog teruggegaan?
Jan: “Ja, ’n tijd later zijn we met zeven mensen
teruggegaan om de machines te lossen en te installeren.
Ook die tweede keer was het weer een hele beleving. Op allerlei fronten merk je een enorm cultuurverschil. Waarom kun je het plafond en de
wanden niet schilderen terwijl tegelijkertijd de machines geïnstalleerd worden? Veiligheidsvoorschriften, wat zijn dat?
We hebben ons ook verbaasd over het vervoeren
van een varken op een houten step en over een
bromfietser die moest ervaren dat het echt niet

mogelijk is een vrachtwagenwiel achterop die
bromfiets te vervoeren zonder hard onderuit te
gaan.
Wij hebben echter ook van hen geleerd. Waarom
zou je je druk maken over iets wat je niet in de
hand hebt. Je hoeft niet veel te hebben om gelukkig te kunnen zijn, er is altijd wel iets om te lachen.
En wat zeuren wij over pensioengrens en een 36urige werkweek? In Oeganda werken veel mensen
maanden aaneen zeven dagen per week en soms
(in de horeca) 18 uur per dag! Vakantie? Geen
geld, ik moet werken voor het schoolgeld van mijn
kinderen. Niet eenvoudig als je maar €1 per dag
verdient! En toch blijven ze optimistisch!
De veerkracht van deze mensen is bewonderenswaardig!”

Hoe de overdracht van kennis en het leveren
van materiaal en machines in zijn werk gaan,
hebben we nu ‘begrepen’, maar nu als laatste
de hamvraag: Hoe financieren jullie dat alles?
José:”Aan dit project in Oeganda hing, zoals jullie
wel begrijpen, een behoorlijk prijskaartje.
Stichting ProAfrika kon dit project realiseren met
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financiële steun van de Nationale Commissie voor
Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Deze aanvullende financiering
bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. Om
die te verkrijgen moet je wel vooraf een aanvraag
indienen en er moet, heel begrijpelijk, een gedegen
verantwoording worden afgelegd. De projectaanvraag gaat via de KPA (Kleinschalige Plaatselijke
Activiteiten) van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking.
De totale kosten van dit project in Kanungu werden
op €164.000 begroot. Great Lakes Regional College
zou €24.000 bijdragen, deels in land en deels in
mankracht. ProAfrika had €22.000 te besteden. Er
moest dus nog ongeveer €120.000 bijeengebracht
worden. Gelukkig keurde NCDO het project goed
en kende een subsidie van €50.000 toe onder de
voorwaarde dat stichting ProAfrika minimaal hetzelfde bedrag zou inzamelen en bewustwordingsactiviteiten onder de Nederlandse bevolking zou organiseren.
Ondanks al die steun, bleef er voor ProAfrika dus
nog een aanzienlijk bedrag over. Wij zijn daarvoor
afhankelijk van schenkingen en bijdragen van particulieren en donateurs. Financiële steun is onontbeerlijk!”

op termijn als stageplaats voor hun studenten kan
functioneren.”
Hoe kunnen onze lezers ProAfrika steunen?
José:”Kleding die schoon en heel is, is altijd
welkom. Als vulmiddel is met de trailer een enorme
partij gebruikte en nieuwe kleding meegegaan,
waaronder veel nieuwe kleding voor peuters en
kleuters. Deze kleren zijn uitgedeeld in de scholen
en ziekenhuizen in de regio en waren in no time
op. Voetbalvereniging Tongelre e.a. hebben een
grote hoeveelheid shirts, broeken en trainingspakken meegegeven. Apentrots zijn de voetballers
op hun tenue, toch heel wat anders dan in een
hemd of ontbloot bovenlijf spelen!
Naast gebruikte kleding en sportkleding zijn we ook
geïnteresseerd in naaimachines. Het College in
Kanungu is een soort ROC. Met behulp van die
naaimachines maken de leerlingen van de school
de kleding passend.”
Jan:” De afgestudeerden van de houtbewerking
willen we graag startgereedschap meegeven, dus
als u nog handgereedschap heeft liggen, breng
het ons.
Ook hebben we voor onze school in Kanungu nog
een universele frasekop en onderdelen voor zaagmachines nodig. Dus financiële steun is ook heel
welkom!”
Kleding en andere artikelen kunt u dagelijks afgeven bij Fysiotherapie Manders gevestigd in Gezondheidscentrum Klein Tongelre, Insulindelaan 134, 5613 BT Eindhoven.
Wilt u Stichting ProAfrika financieel steunen? Stort dan u bijdrage op:
Bankrekeningnummer: 135.41.25.60
Ten name van: Stichting ProAfrika in Nuenen
Onder vermelding van: Kanungu

Nu zijn we drie jaar verder, jullie hebben heel
wat tijd en energie in dit project gestoken,
wat vinden jullie van het resultaat?
Maarten:”Al met al zijn we daarover allen zeer tevreden. De werkplaats, die ook gebruikt kan worden als commerciële werkplaats voor de productie
van halffabricaten voor de lokale meubelmakers,
staat er, de machines draaien en de school heeft
acht extra klaslokalen, een verdubbeling van wat
ze hadden! Volgens een vertegenwoordiger van het
ministerie van onderwijs staat nu in Kanungu de
meest gemechaniseerde werkplaats van het land.
Dat zal wel een beetje overdreven zijn maar er
staat iets waar de school goed mee vooruit kan.
De komende vijf jaar zal ProAfrika de werkplaats
blijven steunen door samen met PUM jaarlijks trainers te sturen die de leerkrachten verder zullen
opleiden.
Het ROC Eindhoven bekijkt of de school in Kanungu

Alle inkomsten uit giften en donaties worden 100% besteed aan projecten. Iedere
gift is welkom!
Na enkele uurtjes nemen we afscheid van deze bevlogen mensen. We bedanken José voor haar gastvrijheid en wensen de ProAfrika leden nog veel
succes toe met hun mooie werk. Door het realiseren van dit project in Kanungu hebben zij hun doel:
de Afrikanen minder afhankelijk maken van westerse donororganisaties, weer een stapje dichterbij
gebracht.
En dat er na dit project een andere uitdaging komt
lijkt ons wel zeker.
Deze ondernemende mensen die in een zodanig
goede harmonie samenwerken, kunnen nog heel
veel voor Afrika betekenen. En wat kunnen wij
doen? Ons rest alleen hen met goederen en geld te
steunen.
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Herfst bij de bakker

12 oktober, 13.30 uur

Pure Food Festival

15 en 16 oktober

Proefthema-avond: De Blije Big

12 oktober 19.00 uur

Expositie

lopende t/m 31 oktober

Bomenwandeling

16 oktober 10.30 uur

Tuinthema-avond

20 oktober

Natuurthema-avond: Proef je zintuigen

28 oktober 19.00 uur

Pure Food Festival
Culinair in het groen! Om te proeven, mee te doen,
ideeën op te doen en te beleven.
Het thema is 'Van tuin tot tafel'.
Van tuin...

U krijgt tijdens deze dagen alles over o.a. moestuinieren te horen. Van streekboer tot stadslandbouw
zoals pottuinieren, de square garden, balkontuinieren, wild tuinieren, koffertuinieren, de eetbare tuin
en het vertikaal moestuinieren. Met demonstraties,
presentaties, stands en adviezen van een tuinarchitect en tuincoach. Met medewerking van tuincentrum Soontiëns.

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

Alles wat u wilt weten over outdoor cooking. Van
grillen, koken, bakken, stomen en braden tot roken. En niet alleen vlees maar ook vis, groente,
pizza, brood en taart. Met demonstraties van de
Big Green Egg, gasbarbecue, buitenwok, mobiele
buitenoven en de enorme Amerikaanse Smoker.
Met medewerking van greenchef Olivier van der
Staal en barbecuespecialist Wim Vink.
Natuurlijk kan er ook geproefd worden: van grazen
en lunchen tot dineren in de moestuin. De koks
maken gebruik van verschillende kooktechnieken
en bereiden verse streekproducten, seizoensproducten en groenten uit de vele moestuinen. Kijk
voor het volledige programma en reserveringen op
www.wasven.nl
Natuurthema-avond: Proef je zintuigen
Dit thema heeft te maken met gevoel. Kijken, horen, maar ook het proeven van dingen uit de natuur.
Er zitten natuurlijk ook enge dingen bij, want het is
bijna Halloween. Dus dan komt de griezelige natuur om de hoek kijken…………
Kom je ook? Het is op vrijdag 28 oktober van
19.00 uu tot 21.00 uur voor kinderen tot 12 jaar.
De entree is € 2,00 per kind.
Expositie

...tot tafel

Op De Overloop van de Wasvenboerderij zijn in de
maand oktober nog foto’s te zien van natuurfotograaf Herman Mertens. Herman Mertens is altijd op
zoek naar bijzondere details en buitengewone ritmes. Wilt u dit met eigen ogen zien? De expositie
is nog te zien tot en met 31 oktober op De Overloop van de Wasvenboerderij tijdens openingstijden van het restaurant.
Lees verder pagina 31
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Proefthema-avond: De Blije Big
Bij het Wasven wordt Bourgondisch
èn Biologisch gekookt. Bij de maandelijkse lezing en proeverij laat het
team van de Gasterij u proeven en
leggen ze uit wat biologisch koken betekent. Op
woensdag 12 oktober is de eerstvolgende proefavond met als thema ‘De biologische Blije Big’.

Na de bomentocht is iedereen natuurlijk welkom in
de Gasterij van het Groendomein.
Hopelijk tot dan ….

Tijdens de lezing krijgt u allerlei heerlijke en vernieuwende gerechten voorgeschoteld gemaakt van
biologisch varkens- en rundvlees van de Biologische boerderij De Blije Big.
U zult tijdens deze avond proeven hoe lekker biologisch vlees is.
De proeverij vindt plaats in de Gasterij, 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
Het Halloween feest is al over een
week. Een feest van snoep, monsters, skeletten maar ook van
pompoenen. Een heel belangrijk
feest in Amerika, een aantal onderdelen zijn ook aan hun opmars
in Nederland begonnen. Op deze
avond geven we antwoord op de volgende vragen:
Hoe is dit feest ontstaan? Waarom verkleden mensen zich met Halloween? Waarom worden pompoenen uitgesneden tot de mooiste lantaarns? Natuurlijk gaan we deze avond ook onze eigen pompoen
uitsnijden.
Onze tuinder Chantal zal er ons alles over vertellen
tijdens de tuinthema-avond op donderdag 20 oktober. Reserveer deze datum in uw agenda: nadere
informatie over het tijdstip en de kosten volgt
z.s.m. op www.wasven.nl.
Woensdagmiddag / Bakmiddag
'Herfst bij de bakker'
op woensdagmiddag 12 oktober
van 13.30 tot 15.00 uur.
Je kunt weer samen met de bakker aan de slag om
lekkere dingen te bakken (voor kinderen van 6 tot
10 jaar). Voor meer informatie zie de site van het
Wasven.
Bomenwandeling in het Groendomein
Op zondag 16 oktober organiseren we een bomenwandeling door het Wasvengebied.
We gaan alle boomsoorten bekijken die er groeien.
Er zijn nogal wat verschillen tussen deze bijzonder
houtachtig gewassen.
Loop je ook mee?
We vertrekken om 10.30 uur van de Schuur (dit is
de Schop) bij de boerderij en zijn om 12.00 uur
terug. Meelopen kost € 1,50 per persoon. Het
wordt een leuke leerzame wandeling.

AFSCHEID VAN DEKEN
FRANS VERHOEVEN

Pastor Frans Verhoeven heeft aan de bisschop gevraagd om ontheven te worden van zijn functie als
deken van het dekenaat Eindhoven.
De bisschop heeft dit verzoek ingewilligd en hem
per 1 augustus 2011 eervol ontslag verleend.
Hij heeft zich in de afgelopen 23 jaar met hart en
ziel ingezet voor het wel en wee binnen ons dekenaat en we zijn hem daar erg dankbaar voor.
Graag nodigen wij u dan ook van harte uit
om op zondag 2 oktober 2011 afscheid
van hem te nemen als deken.
We doen dat met een plechtige Eucharistieviering
om 10.30 uur
in de H.H. Hartenkerk aan het Brucknerplein in
Eindhoven.
Aansluitend is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van hem te nemen
in Gemeenschapshuis Genderdal, dat gelegen is
naast de H.H. Hartenkerk.
Namens het afscheidscomité,
Charles van de Langerijt
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Op donderdag 6 oktober
2011 vindt de eerste maatschappelijke Beursvloer
Eindhoven plaats, een initiatief van Vrijwilligerspunt. Op deze beursvloer ontmoeten bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar om menskracht, middelen, kennis en
klussen uit te wisselen. Beide partijen krijgen hier
veel voor terug. Let wel: met gesloten beurs! Inmiddels hebben ruim 50 organisaties zich aangemeld met uiteenlopende vragen en zijn zo’n 20 bedrijven bereid om aan ‘de vraag’ te beantwoorden
met passend aanbod. Aanmelden kan nog steeds!
Op Beursvloer Eindhoven wordt gehandeld in
vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet
en maatschappelijk betrokken ondernemen. Het
aanbod kan bestaan uit bijvoorbeeld kennis, goederen of personele inzet. Hiermee wordt de maatschappelijke betrokkenheid getoond. Vragen kunnen gesteld worden op het gebied van kennis, producten of personele inzet. Beide partijen krijgen er
veel voor terug: het tonen van maatschappelijke
betrokkenheid, een leuke tegenprestatie wellicht of
een blijvend samenwerkingsverband. Maar ook:
gezien worden, nieuwe contacten en goodwill.
Een greep uit Vraag & Aanbod
Sportvereniging vraagt sportkleding. Tegenprestatie: demonstraties en workshops voor personeel.
Fotografieclub vraagt projectiescherm. Tegenprestatie: foto’s maken van bedrijf en bedrijfsactiviteiten.
Landschapsvereniging vraagt vergaderruimte. Tegenprestatie: groenonderhoud.
Reddingsbrigade vraagt opslagruimte. Tegenprestatie: vaartochtjes voor groepen.
School vraagt kooktoestel voor de kooklessen. Tegenprestatie: een maaltijd en receptenboekje.
Zaalvoetbalvereniging vraagt trainingspakken, tassen en ballen. Tegenprestatie: zaalvoetbalclinics.
Kijk voor een compleet overzicht op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/beursvloer,
waar ruim 70 organisaties en bedrijven met hun
vraag/aanbod staan vermeld.
Aanmelden
Beursvloer Eindhoven vindt plaats op donderdag 6
oktober 2011 van 15.00 – 17.00 uur in het kantoor van ABN AMRO, Vestdijk 18 in Eindhoven. Organisaties en bedrijven kunnen hun aanbod of
vraag tot eind september gratis en gemakkelijk
aanmelden via www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/
beursvloer. Tevens is hier aanvullende informatie
te vinden over de Beursvloer.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Wouter Smith, Projectleider Beursvloer
Eindhoven van Vrijwilligerspunt via 06 – 22 70 58
98 of beursvloer@vrijwilligerspunteindhoven.nl of
kijk op
www.vrijwilligerspunteindhoven.nl/beursvloer.

MD Café Eindhoven
Dinsdag 27 september en 25 oktober is er weer
het maandelijkse MD Café in Ontmoetingscentrum
het 'Struikske' , Struyckenstraat 10, 5652 GM in
Eindhoven voor mensen met de oogaandoening
macula degeneratie. Ook familie en vrienden zijn
welkom. In het Café kan men met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorgeven alsook ervaringen uitwisselen.
Met de bus vanaf station Eindhoven, lijn 13
'Lievendaal'. Uitstappen bij de halte Sint Theresiaplein, de weg oversteken en rechtdoor de straat
inlopen tot aan de kruising. Dan rechtsaf en aan
de overkant ligt dan 'Het Struikske'.
Wilt u ook eens een kijkje komen nemen in ons
MD-café, maar woont u niet in de omgeving van
Eindhoven? U bent altijd van harte welkom met uw
partner of begeleider. U hoeft zich niet van tevoren
aan te melden.
Dinsdag 27 september:
De stichting Twin-travel is een landelijke non-profit
organisatie die sinds 1995 vakanties organiseert
voor blinden en slechtzienden van 16 tot 96 jaar.
Uitstapjes maken, samen plezier hebben, nieuwe
culturen ontdekken, lekker wandelen of fietsen,
mooie steden bezoeken, eten op een gezellig terrasje en andere mensen leren kennen.
Marloes Maas komt erover vertellen in ons café.
Dinsdag 25 oktober:
Frans Oosterhof, de ontwikkelaar van de E-Scoop
glazen en oud-eigenaar van Optiek Centrum Oosterhof komt samen met de nieuwe optometrist van
Optiek Centrum Oosterhof René Bos, de E-Scoop
bril en ook andere optische hulpmiddelen demonstreren.
Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel: 040 2520650.

Het plafond schilderen is lastig. Bovendien kunt u gemakkelijk morsen. Steek een kwast door een papieren bord.
Het bord vangt veel spetters op!
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Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
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
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BEGIJNENHOFGESPREKKEN
Elke maand een zondagmorgen.
Lezingen voor persoonlijke verdieping en verbreding van inzicht.
Dit jaar als thema: Alledaagse spiritualiteit.
De bijeenkomsten bedoelen een platform te zijn
voor gesprekken over levensbeschouwelijke
vragen vanuit een christelijke achtergrond.
Iedere belangstellende is welkom.
De bijeenkomsten worden gehouden op zondagochtend, van 10.30 tot 12.30 uur.
Na een inleiding van een uur volgt een kwartier
pauze met koffie of thee.
Daarna kunnen de bezoekers met de inleider over
het behandelde thema in gesprek gaan.
De toegang is gratis, er is een collecte voor de
onkosten.
Locatie: De Herberg is het gemeenschapshuis van
Eckartdal Nuenenseweg 1, 5631KB, Eindhoven en
is voor iedereen toegankelijk.
De ingang voor auto's is aan de Amazonenlaan. Op
het terrein is een parkeerterrein. Daar vandaan is
het nog 4 tot 8 minuten lopen. Wie slecht ter been
is kan doorrijden tot bij 'De Herberg' en daar parkeren. De Nuenenseweg loopt vanaf het einde van
de Amazonenlaan (bij het Plein-college) naar de
Sterrenlaan.
Voor wie met bus komt: bus 21, halte Argonautenlaan en nog 15 min. lopen.
Zie voor meer achtergrondinformatie onze website: www.begijnenhofgesprekken.nl
Jaarthema voor 2011-2012: ‘Alledaagse spiritualiteit’
Ons leven is niet meer denkbaar zonder technologie. We zijn gewend te meten en te tellen.
Tevens dragen we ook een vermoeden met ons
mee dat daarmee niet alles gezegd is. We verwonderen ons, we hebben lief. Misschien zijn we
wel spiritueel. Deze acht lezingen kunnen los van
elkaar gevolgd worden.
16 oktober
Drs. Roel Hekking (Thorn)
Spiritualiteit in de zorgverlening.
Kwetsbare mensen kunnen een woordeloos appèl
doen op hun omgeving. In een zorgrelatie wordt
niet alleen aandacht besteed aan concrete behoeften, maar spelen ook verwachtingen mee die niet
zo aan de oppervlakte liggen. Open ogen en
oren, aanwezig zijn, vertrouwen en overgave zijn
van onschatbare betekenis.
13 november
Dr. Petra Galama (Breda)
Spiritualiteit van Julianne van Norwich.
De mystica Julianne van Norwich(*1342) had de
moed om de christelijke theologie te herbronnen.
Zo kreeg zij een dieper inzicht in de betekenis
van Christus. Zijn lijden bestaat uit compassie met

onze pijn: "Hij zag van ieder het leed, de eenzaamheid en de angst, en maakte deze in zijn liefde en medelijden tot de Zijne. En nu Hij verrezen
is, lijdt Hij nog met ons mee.‟
18 december
Dr. Birgit Verstappen (Hilvarenbeek)
Geaarde spiritualiteit
Een geaarde spirituele levenshouding roept op om
uit de sluimer van onbewustheid te ontwaken en
écht te gaan léven. Aan religies en levensbeschouwingen kunnen we richtingwijzers ontlenen,
maar te-elijk is het van belang dat ieder zelf een
ruimte creëert waarin de eigen ervaringen en keuzes ingebracht kunnen worden.
15januari
Dr. Jean-Jacques Suurmond (Velserbroek)
Zorg voor lichaam en ziel
We kunnen ons verzetten tegen wat we niet willen
in dit leven: ziekte, ouder worden, verlies aan mogelijkheden. Ingrijpende tegenslagen kunnen ook
een uitnodiging worden om te buigen voor het
mysterie van de werkelijkheid. Onze spreker staat
garant voor een prikkelende manier van kijken
naar ons leven van alledag. Een ziekte of gebrek
kan genezen van gebrek aan God.
12 februari
Dr. Henk Roosenboom (Stiphout)
Duivels, heksen en geesten in de Kempen: geloof
of bijgeloof?
In vroegere samenlevingen werd weinig gelezen,
maar veel verteld. De verhalen gingen over de onbegrijpelijke buitenwereld: duivels, heksen, spoken
en geesten. Door erover te vertellen probeerden
de mensen vat op hun angsten te krijgen. Geloofde men die spookverhalen? Ja en nee.
11 maart
Prof. dr. Jaap Goedegebuure (Leiden)
Spiritualiteit in de literatuur
De Nederlandse samenleving lijkt te zijn geseculariseerd. Toch speelt religie nog altijd een belangrijke rol, in het bijzonder voor de literatuur. Naast
schrijvers die worden geïnspireerd door bijbelse en
christelijke tradities, vinden we ook auteurs die
zich oriënteren op mystiek uit Oost en West,
boeddhisme, islam en voodoo. Jaap Goedegebuure
zal een kaart van dit gevarieerde landschap schetsen.
15 april
Drs. Mariska van Beusichem (Veessen)
Moderne devotie voor zoekers vandaag
Veel mensen zijn op zoek naar zin. Dat was ook
in de late Middeleeuwen het geval. Toen ontstond
de Moderne Devotie, een beweging van verinnerlijking. Daarbij ging het om persoonlijke spiritualiteit, opbouwende gemeenschap en maatschappelijke doorwerking. Het bekende boek “De navolging
van Christus” van Thomas à Kempis (1380-1472)
is daar een voorbeeld van.
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AFHANKELIJKHEID
BELANGRIJK
BELASTINGAFTREK
BIOLOGIE
DECAAN
HOGESCHOOL
HORECA
INLICHITNGEN
INSCHRIJVING
KOSTEN
LEERMIDDELEN
LESSEN
LESTIJDEN
MAVO
MULTIPLE CHOICE
NIVEAU
ONAFHANKELIJK
ORIENTATIE
OVERZICHT
RIJKSERKENNING

SAMENSTELLEN
SCHAKELCURSUS
SPECIALISATIE
STUDENTEN
STUDIERICHTING
STUDIE-UREN
TOEGANG
TOELATING
TOETS
UNIVERSITEIT
VAKKENPAKKET
VERGELIJKEN
VERWACHTINGEN
VOLWASSENEN
VOORBEREIDING
VOOROPLEIDING
WISKUNDE
ZELFSTANDIGHEID

De overgebleven letters vormen de namen van 6 studentensteden.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Colomera

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 oktober 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.

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

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

Gemma Derks.
Ministerlaan 5
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke
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