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Kommer en kwel, genaamd crisis
De ellende in Griekenland treft de wereld.
De theaters trekken minder publiek.
Subsidies worden afgeroomd.
Personeel ingekrompen.
Ledenaantallen van verenigingen dalen.
Pensioenen worden gekort.
Starters kunnen niet aan huizen komen.
Kantoren en vele huizen staan leeg.
Ondergang van banken.
De wereld staat in brand.
Is alles dan kommer en kwel? Welnee
De gaarkeukens en koffieshops lopen als een trein.
De bajesen zitten vol.
Het aanbod van huizen is fenomenaal.
Buitenlandse arbeiders komen om in het werk.
Directeuren verdwijnen met een gouden handdruk.
De miljarden vliegen als warme broodjes over de toonbank.
Komt alles nog wel goed? Welja
Het aanbod daalt totdat het peil is bereikt waarop het aan de
vraag voldoet en dan gaat al het bovenstaande weer vice versa.
Is er dan nog iets leuks te beleven? Zeker
Als we in Tongelre blijven:
wat te denken van drie uitstekende restaurants die op schitterende locaties zijn gevestigd,
de vele activiteiten voor jong en oud die vanuit ‘t Oude Raadhuis
en de Wasvenboerderij worden geregeld, of Berckelbosch, het
nieuwe hart van de Doornakkers, met winkel- en dienstencentrum ‘De Toeloop’?
En dan vooral niet te vergeten de komst van de goedheilig man
Sint Nicolaas en enkele weken later zijn collega
de Kerstman. Deze twee autoriteiten zorgen in
een sfeervolle, feeërieke decembermaand dat bij
vele volwassenen en kinderen de verwachtingen
hoog gespannen zijn. Bij eenieder om een andere reden, maar toch.
En zo komt een oud gezegde weer boven:
er waait geen wind of hij zal iemand wel gedienstig zijn.

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

Algemeen alarmnummer
112
Apotheek ‘t Hofke ....................................... 040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend ........... 0900-8861
Parochie Tongelre ...................................... 040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed.............. 0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre ............................. 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.

Deze maand is De Wisselpen geschreven door
Franka van Lent
Foto: Franka van Lent

Franka van Lent

Tongelre voor mij ….. thuiskomen. Ik ben in
Eindhoven geboren op 7 mei 1971 aan de Karel de
Grotelaan. Lang heb ik daar niet gewoond want
met 6 weken verhuisden mijn ouders met mijn
oudere broer en mij naar Woensel, waar ik tot mijn
6e jaar gewoond heb. Toen hebben mijn ouders
een boerderijtje gekocht in Someren-Eind, waar
het nodige aan verbouwd moest worden en wat
mijn vader met zijn eigen handen in vele jaren
helemaal heeft opgebouwd. Voor mij ligt daar een
jeugd van veel buiten zijn en leuke herinneringen,
zoals een kalf geboren zien worden, fruit plukken
van ons eigen landje voor het naar school gaan,
enz.. Ruimte en vrijheid wat voor mij heel gewoon
was.

In 1986 tijdens carnaval (hoe kan het anders in
Brabant) leerde ik mijn eerste vriendje kennen.
John en ik zijn altijd bij elkaar gebleven, ondanks
dat we ver bij elkaar vandaan woonden. SomerenEind – Veldhoven werd er met de bus wat
afgereisd, toen John in 1991 een flatje in
Veldhoven kon gaan huren zijn we meteen gaan
samenwonen. In 1992 zijn we getrouwd en een
jaar later begon het te kriebelen om een huis voor
onszelf te gaan zoeken. Omdat John in Duizel
werkt en ik in Eindhoven zochten we iets in een
van deze plaatsen. Ons huis aan de Monarchstraat
was het 2e huis wat we zagen staan in de
huizenkrant en we zijn er ’s avonds meteen naar
toe gereden. Ik weet nog goed hoe ik me voelde
toen ik Tongelre in reed, bij het zien van de kerk
met daarbij het raadhuis, vertrouwd, thuiskomen,
een dorp met alle dingen die ik zo fijn vond,
maar………..wel de stad heel dichtbij. Een mooie
combi van 2 werelden. Al snel deden wij als
onbezonnen jongeren een bod op het huis en het
werd nog geaccepteerd ook. Lang heeft het niet
geduurd voordat we onze intrek konden doen.
Tijdens het opknappen maakten we kennis met
onze buren en kwamen er al snel achter dat we
een warm ontvangst kregen. Nog altijd is het
lekker in ‘ons’ hoekie, geen straat ervoor, gewoon
bij elkaar binnenlopen door de bergingsdeur (net
als in een dorp achterom) als je elkaar nodig hebt.
In 1998 werd er een babykamer gemaakt en kwam
onze dochter Emmy in ons leven. In 2002 (tijdens
oud en nieuw) maakte Oscar ons gezin compleet.
Ik kon nog steeds bij mijn baas blijven werken en
combineerde het met 20 uur ontwerpen en PR van
hobbymaterialen en de opvoeding van de kinderen.
Nu bleef het vaak niet bij 20 uur want een creatief
brein stopt niet en het ging thuis vaak gewoon
door; tekenen kon ik overal. In de tijd dat ze naar
school gingen kwamen er nog meer dingen bij,
zoals ouderraad van school, creamiddagen en ik
heb KreaKids opgezet. Een druk bestaan, wat op
een gegeven moment ook wel duidelijk werd.Mijn
leven kon zo niet verder ….tijd voor ‘het roer om’.
Ik moest van alles afscheid nemen. Mijn baan van
18 jaar verloor ik door een faillissement en alle
dingen die ik erbij deed moesten even plaats
maken voor tijd voor mezelf. Wat wil ik, wat past
bij mij, een zoektocht die een tijd in beslag nam,
maar waarvan ik nu zeg dat het heel erg goed is
geweest. Alles achter me laten betekende ook tijd
voor nieuwe dingen, nieuwe ervaringen, een nieuw
leven. De maatschappij van snel, snel, snel, paste
niet meer bij mij. Waarin ik me kon ontspannen
was tekenen en schilderen en daar ging ik mijn
uitdagingen in zoeken. Van het schilderen op doek
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en tekenen vond ik een nieuwe passie: schilderen
op veren. Een moeilijkheid die ik mezelf eigen heb
gemaakt. Grenzen verleggen van mijn creativiteit
bleek voor mij elke keer de passie, de uitdaging.

(symbolische schilderijen), beschilderde veren en
het maken van drums en ratels.

Sjamanen trommels

Wil je eens zien wat ik allemaal maak of informatie
over de cursussen, alles staat op
www.schildermijnfoto.nl. En dit alles kan ik doen
vanuit dit heerlijk stukje Eindhoven, Tongelre een
dorp in de stad.

schilderles

Door het schilderen op veren kwam ik in contact
met andere indiaanse tradities, waaronder het
sjamanisme. Het leven vanuit wat de natuur (of
zoals tegenwoordig de maatschappij) je aanbiedt.
Meegaan in wat er aangeboden wordt en kijken
wat het met je doet en wat het voor jou betekent
dat dingen gebeuren. Voor mij een fijne manier
van leven met beide beentjes op de grond. Vooral
het creatieve daarin het maken van de beschilderde veren, maar ook indiaanse handtrommels en
ratels vind ik heerlijk om te doen. Het geeft rust en
het is zo mooi om te zien dat het andere mensen
ook iets geeft als ze er mee in contact komen. Nu
het roer toch om was, lag de keuze ook voor de
hand om hierin verder te gaan. Door eigen
ervaringen en leringen was ik een ervaringsdeskundige geworden. Tijd om het te gaan overdragen
aan anderen, mensen leren tekenen en schilderen,
of zoals ik zelf zeg, ze leren kijken. Tekenen en
schilderen zijn technieken; je moet leren kijken
waar schaduwen en hoge lichten staan en hoe de
vormen lopen. Verder geef ik cursussen waarbij ik
mensen vanuit hun gevoel laat schilderen (intuïtief
schilderen). Door het werken met kleuren kun je
bepaalde gevoelens en dingen in je leven in kaart
brengen en verwerken op een veilige manier. Niet
iedereen vindt het makkelijk om te praten en dan
kan iets uitbeelden veel makkelijker zijn.
Naast het schilderen begeleid ik ook mensen in het
maken van hun eigen handtrommel of ratel, wat
daardoor ook een heel persoonlijk instrument
wordt. Het maken blijft natuurlijk ook iets dat me
veel energie geeft en blijf ik natuurlijk ook doen. Ik
werk daarom ook in opdracht voor portretschilderijen, schilderijen vanuit het hart

Ik geef De Wisselpen door aan Anita de
Beijer, heel lang geleden mijn collega geweest en
later kwamen we elkaar weer tegen doordat onze
kinderen op De Boog zitten en ook zij zeer actief is
op school.

Vrienden zijn voor ieder mens belangrijk, ze
verrijken je leven. Maar niet iedereen vindt
het gemakkelijk om vrienden te maken of te
behouden. Daarom start het Rode Kruis Eindhoven e.o. binnenkort de cursus ‘Vrienden
maken kun je leren’.
Of je nu 20 jaar oud bent of 99 jaar jong: vrienden
maken kun je leren, door met anderen over
vriendschap en je eigen rol daarin te praten. Door
aan zelfvertrouwen te winnen en positiever naar
jezelf te kijken. Door je eigen wensen en grenzen
na te gaan en zo nodig je verwachtingen bij te
stellen.
De cursus van het Rode Kruis helpt daarbij. Iedereen is welkom om samen met deskundige coaches
te ‘oefenen in vriendschap’. Er komen vragen aan
bod als: waar vind je mensen met wie je iets gemeenschappelijk hebt? Hoe benader je de ander
en wat zeg je wel of niet? Hoe word je actiever in
het maken van vrienden? Maar ook: hoe verdiep je
bestaande contacten? De cursist leert basisvaardigheden aan die hij zelfstandig in zijn leven kan
gaan toepassen.
Voor deelnemers uit Eindhoven e.o. wordt de cursus gehouden in 6 bijeenkomsten, 6 dinsdagavonden van 19.30 - 21.30 uur. Daarna komt de groep
eind januari terug voor een terugkomavond.
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Belangstellenden kunnen zich melden via 0402443311 of Eindhoven@redcross.nl.
De cursus kost € 25,- per persoon.
Vooraf wordt er een kennismakingsgesprek gehouden met ieder persoonlijk.

WITTE NONNEN
Ze zijn weer actief in de wijk. Vooral in de avond
en nachtelijke uren kun je ze plotseling aan het
werk zien. Waar dan? Vraagt u zich af en wie of
wat zijn het?
Op de uitgebloeide bloemenveldjes en rommelige
graslandjes zijn kerkuilen aan het jagen op muizen.
Als witte vliegende nonnen, zoeken ze, laagvliegend over de akkers en rommelhoekjes, naar de
voor hun belangrijkste voedselbron.
De kerkuil is wel de meest opvallende uil onder de
uilen. Zijn geestachtige witte verschijning jaagt
menigeen de stuipen op het lijf. Daarboven is zijn
geluid ook vrij akelig, een langgerekt gekrijs, geblaas en soms ook gesnurk. Kerkuilen hebben een
wit hartvormig gezicht met twee ronde zwarte
ogen.

Nu het winter is, wordt het natuurlijk een stuk
moeilijker om muizen te vinden, vooral als er
sneeuw ligt. Het voordeel van stallen is dat deze
kerkuilen toch muizen kunnen vangen tussen het
hooi, stro en allerlei ander boerenspul.
Nest van uilenballen
De kerkuil is een uil van kerken en boerderijen. Zij
hebben hun broedplaats boven de gewelven van

de kerk, of in een hoekje van een zolder of op een
balk in een boerenschuur, maar ook in speciale
kasten die daar worden opgehangen. Het nest bestaat uit uilenballen, de braakballen van de uil,
bestaande uit onverteerbare haren en botjes van
muizen. De eieren zijn meer rond dan eivormig en
wit van kleur en na een dag of 30 komen de eieren één voor één uit. Tussen het eerste gelegde ei
en het laatste, zit dan ook nogal verschil in grootte van het jong. Het vrouwtje broedt alleen en het
mannetje zorgt voor het voedsel en rust, vlakbij
het nest of in de kast. Na ongeveer 50 à 60 dagen
vliegen de jongen uit.
Hoe meer muizen hoe meer kerkuilen.
Jarenlang heeft er boven in de Martinuskerk een
paartje kerkuilen gewoond. Dat ging goed totdat
de wijk Koudenhoven werd gebouwd in de jaren
zeventig. Het territorium van deze uilen werd ontnomen door de mens. De nachtbrakers zijn uiteindelijk verhuisd naar boerderijen in de Loovelden,
waar zij het goed naar hun zin hebben.

Elk jaar vliegen daar jonge kerkuilen uit. Het ene
jaar meer dan het andere, wat te maken heeft
met het aanbod van muizen. Want als die er weinig zijn, kun je geen groot aantal jongen voeren,
dus zullen er minder nakomelingen zijn. We hebben drie jaar geleden een nest uilen geteld van vijf
jongen. Een goed muizenjaar. Dit jaar waren het
vier jongen die uitvlogen, een mooi resultaat toch.
Heb je thuis last van muizen? Vang ze levend en
laat ze los op een ruig veldje in de buurt, dan hebben zij nog een kans en de kerkuilen natuurlijk
ook.
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SUCCES VOOR DE
NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING.
In de week van 9 tot en met 15 oktober collecteerden in
heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de
Nederlandse Brandwonden Stichting. En met succes!
Alleen al in postcodewijk 5641 werd een bedrag van €
1204,43 opgehaald. De opbrengsten van alle collectes in
Nederland stelt de Brandwonden Stichting in staat om
haar werk voor mensen met brandwonden voort te zetten.

Tuintip voor november:
Snoeien in de herfst
Door Jeroen Soontiëns
In vroegere tijden werd de tuin in het najaar helemaal
opgeruimd. Alle afgevallen bladeren en afgestorven
plantendelen werden opgeharkt en afgevoerd, zodat de
tuin er keurig uitzag. Ook werden veel planten rigoureus
gesnoeid. Tegenwoordig weten we dat het gevallen blad
een functie heeft en zorgt voor bescherming van planten
tegen de vorst. Snoeien kan echter nog steeds gebeuren, mits u een paar vaste regels in acht neemt.
Nadat de bladeren zijn gevallen, zijn de planten in de
tuin in winterrust. U kunt de meeste bomen en struiken
daarom zonder problemen snoeien. Sommige bomen
dient u wel op tijd te hebben gesnoeid. Zij worden al
heel vroeg in het jaar actief. De sapstroom kan al in januari op gang komen, waardoor deze soorten voor het
einde van het jaar gesnoeid moeten zijn. Daarna komt
de sapstroom alweer op gang en kunnen de bomen gaan
bloeden wanneer u een tak afzaagt. Bekend is dit fenomeen bij esdoorns, de notenboom en berken. Struiken
hebben over het algemeen minder dikke takken en hebben minder snel last van bloeden. Een andere plant die
u tijdig moet snoeien, is de druivenstruik.
Voor veel soorten heesters is de herfst een goed tijdstip
om te snoeien. Hier staat tegenover dat bij voorjaarsbloeiende soorten beter gewacht kan worden tot na de
bloei. Ik heb het hier bijvoorbeeld over de sering, de
magnolia en de tuinazalea. Dit heeft niets te maken met
het feit dat de plant eerder snoeien niet verdraagt. U
snoeit echter nu de bloemaanleg van het komende voorjaar weg. Het is aan u of u liever meer bloemen heeft of
een gekortwiekte struik.
Speciale aandacht is nodig voor vorstgevoelige soorten.
Deze planten mogen voor de winter niet te kort worden
gesnoeid. Hun overlevingskansen nemen hierdoor af.
Voorbeelden hiervan zijn de lavatera, lavendel, perovskia, de vlinderstruik, de meeste rozen en mediterrane
soorten. U kunt wel enige vormsnoei toepassen in het
najaar. Vanaf april, wanneer de kans op vorst is afgenomen, kunt u de planten verder terugsnoeien.
Let er bij het snoeien op dat u een gave rechte snijwond
maakt. Op die manier is de kans dat de plant wordt geïnfecteerd door schimmels het kleinst. Een laatste tip is
het snoeien van groenblijvende planten. De buitenste
laag bladeren van groenblijvende struiken, zoals buxus
en hulst, is het best bestand tegen de winter.
Wanneer u de plant een
flink stuk insnoeit tijdens
een vorstperiode, hebt u
kans dat er vorstschade
optreedt omdat u een deel
van de beschermlaag verwijdert.

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop
zetten. Het medische traject, met tientallen operaties,
duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwerkingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. En tot slot
zijn het vooral de ontsierende littekens die het leven van
brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen met
brandwonden worden vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien. Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.
Al 40 jaar voert de Nederlandse Brandwonden Stichting
haar strijd tegen deze littekens. Dit doet zij op 3 fronten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren
van de behandeling (door onderzoek) en het bevorderen
van de psychosociale nazorg en begeleiding. Dankzij de
jaarlijkse collecte kan deze stichting haar activiteiten
voortzetten. Zij bedankt dan ook alle collectanten en
gulle gevers in postcodewijk 5641 voor hun bijdrage aan
‘de strijd tegen de littekens’.
Namens de Brandwonden Stichting:
Lineke Zandee, plaatselijke collecteorganisator.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.brandwondenstichting.nl

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ
2011
Datum trekking: 24 oktober 2011
De Nationale Zonnebloemloterij 2011 is goedgekeurd door het Ministerie
van Justitie
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009)
(onder voorbehoud van typefouten)
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs
vervalt een jaar na de trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het
winnende lot volledig invult en stuurt naar:
PRIJSNR

LOTNR

PRIJSBEDRAG

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs

1260673
0391307
0683607
0034982
0768121
0249920
1236215
0549169
0988352
0558703
0829623
0680094
0768361

€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN
MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS
*

26e prijs
27e prijs
28e prijs
29e prijs
30e prijs
31e prijs
32e prijs
33e prijs
34e prijs

08629
59065
95837
6368
1708
6684
458
237
132
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€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

PRIJSNR
DRAG

LOTNR

PRIJSBE-

14e prijs
15e prijs
16e prijs
17e prijs
18e prijs
19e prijs
20e prijs
21e prijs
22e prijs
23e prijs
24e prijs
25e prijs

0353743
0962261
0520263
0558794
0266244
0722140
0859200
0933273
0684390
0381556
1178782
0999001

€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00

*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze
uniek zijn en worden toegekend aan
winnende lotnummers waarvan alle 7
cijfers correct zijn.
De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5
eindcijfers correct zijn. Dat betekent
dat deze prijzen voor meerdere loten
kunnen gelden.

DIENSTEN MET KERSTMIS

Parochiecentrum Tongelre

Zaterdag 24 december

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

19.00 uur

Antonius

Viering

19.00 uur
19.00 uur

Wasven
Berckelhof

Kerstviering met samenzang
Eucharistieviering

21.00 uur

Antonius

Eucharistieviering (Cantemus
Domino)

23.00 uur

Martinus

Eucharistieviering (Martinuskoor)

9.30 uur

Antonius

Eucharistieviering (Scola Cantorum)

11.00 uur

Martinus

Eucharistieviering (Martinuskoor)

11.00 uur

Martinus

Peuter / kleuterviering

9.30 uur

Antonius

Woorddienst

11.00 uur

Martinus

Eucharistieviering

Zondag 25 december

Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur
Normale
diensten
Eucharistieviering of woord- en
communiedienst
Ochtendgebed
met communiedienst

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof

Antonius

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Martinus

Zondag
11.00 uur

09.00 uur
(in stiltecentrum)

Maandag 26 december

Zaterdag 31 december
19.00 uur

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.
EERSTE VRIJDAGVIERING
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk 's morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Netty Vleeshouwers-van der Sanden 79 jr.,
Gen.Cronjéstraat
Dopen:
Shania Strijbos
Sanne Pennings
Jayden Kik
DE NIEUWE PAROCHIE, DE STAND VAN ZAKEN
Woensdagavond 28 september was een aftrapavond
voor pastores en besturen van de parochies in Eindhoven Zuid. Een aftrapavond voor de nieuw te vormen parochie. In de komende drie maanden wordt er een nieuw
bestuur gevormd. Dat wordt per 1 december samengesteld, zodat de leden een maand de tijd hebben om in te
werken. Het bestuur bestaat uit mensen met portefeuilles op het vlak van gebouwen, begraafplaatsen, personeel, communicatie, vrijwilligers en financiën. Ze worden
bijgestaan door commissies die elk zo'n aandachtsgebied
beheren.

Martinus

Woorddienst

De pastores komen met ingang van oktober wekelijks bij
elkaar in het nieuwe teamverband. Zij beginnen aan dat
proces om straks als één team te kunnen werken vanuit
de pastorie bij de Joriskerk.
Het ziet er naar uit dat alle secretariaten verdwijnen,
ook bij de kerken die voorlopig open blijven naast de
Joriskerk.
Welke kerken dat zijn is voorlopig nog niet helder. Er
wordt elk moment een bouwkundig rapport verwacht.
Dat wordt gelegd naast de Kaski cijfers (hoeveel mensen
komen er, hoeveel huwelijken en uitvaarten, dopen of
vormsels zijn er jaarlijks). De financiën van de oude parochies spelen ook een rol. Op grond van deze factoren
nemen de beide pastoors, samen met bisschop Mutsaerts een voorgenomen besluit over de kerken die dicht
gaan en die voorlopig als nevenkerk nog beschikbaar
blijven. Daarover wordt met de gemeente Eindhoven
overleg gevoerd. Wanneer de plannen helemaal rond zijn
wordt er over naar de besturen, teams en parochianen
gecommuniceerd. Men doet zijn best om het vanaf de
kansel mee te delen en niet via de pers. In de krant
werd gesproken over zes weken, maar de econoom diaken Broeders garandeert niet dat de besluitvorming dan
al rond is.
Het zal duidelijk zijn dat een aantal vrijwilligers zo'n moment gebruiken om te beslissen of ze door willen gaan
met hun werk. Wij hopen natuurlijk dat veel ja zullen
zeggen, want wat is een kerk zonder vrijwilligers?
Alle bestuurstaken zullen vrijwillige taken zijn, niet betaald. De boekhouding, de administratie, de kerkledenadministratie zullen centraal bij elkaar worden gebracht
in de Joriskerk. Welke consequenties dat heeft naar betaalde krachten in verschillende parochies, wordt zeer
binnenkort aan de betrokkenen meegedeeld. Uiteraard
gaan alle bestaande contracten over naar de nieuwe parochie en heeft iedereen nog werk op 1 januari. De consequenties op middellange termijn zijn nog niet helder.
Dit is een summiere samenvatting van de informatieavond van 28 september. Het plan en het tijdsschema
zijn ambitieus. In de kerken en op ons parochiesecretariaat liggen formulieren waarop geïnteresseerden aan
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kunnen geven welke taak of taken ze binnen de nieuwe
parochie graag op zich willen nemen. Ik zal
een kopie ervan op de website van de parochie zetten,
zodat u er eens over na kunt denken.
Uiteraard vertellen we graag meer, wanneer u hierover
nog vragen hebt.
GEEN NIEUWJAARSRECEPTIE VAN HET BESTUUR?
Want dat zou in het nieuwe jaar zijn, maar dan is ons
bestuur geen bestuur meer. Dan vallen we onder het
nieuw te vormen bestuur van de nieuwe parochie Eindhoven Zuid.
Wij vinden het leuk om het huidige bestuur te bedanken
voor al hun inzet voor de parochie. Daarom had Kaya
bedacht dat het wel aardig zou zijn om een oudejaarsreceptie te houden voor het bestuur. Dat gaan we doen
op zondag 18 december om 16.00 uur, weer in het restaurant van Berckelhof, zoals afgelopen jaar.

Volle Herfst uiensoep ( 5 personen)
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
Ingrediënten:








1 liter vleesbouillon
125 ml Gulpener herfstbockbier
50 ml rode port
250 gram gesneden peperkoek
6 stuks rode uien
350 gram spek-100 gram roomboter
Peper en zout

Bereiding:

Willem Brok
twitter.com/#!/willembrok
In het zoeken naar de mogelijkheden van de
nieuwe sociale media ben ik aan het twitteren
geslagen. Nee, niet hoeveel blaadjes ik gebruik op de wc en dat soot onzin. Maar je kunt
wel meedenken over de preek van komende
zondag. Of reageren op mijn blogjes. Op de website van
de parochie vind je deze button waar je op kunt klikken.
Heb je zinvolle ideeën, of heb je twitterende kleinkinderen, gun ze een gelovige inspiratie en geef mijn twitteradres maar door. Wie weet hoe het uitwerkt.
FIJN OM EEN STUKJE MEE TE MOGEN GAAN
IN HUN LEVENSVERHAAL’
Het afscheid van mijn functie als waarnemend pastoor
van de parochies Tongelre en Woensel Oost op zondag
11 september en als deken op zondag 2 oktober was
hartverwarmend evenals het afscheid met de collega’s
op 30 september. Als waarnemend pastoor kun je maar
een beperkte bijdrage leveren aan het pastoraat in een
parochie. De functie van waarnemend pastoor is bedoeld
als een tijdelijke functie. Het bestuur komt dan voor allerlei vragen en problemen te staan, maar ook de aanwezige pastores moeten goed kunnen functioneren. Ik
heb het gezien als mijn voornaamste taak om dat mogelijk te maken. Maar ‘tijdelijk’ is blijkbaar een rekbaar
begrip, want zowel in Tongelre als in Woensel Oost ben
ik vele jaren waarnemend pastoor geweest.
Ik heb dat met plezier gedaan. De samenwerking met de
besturen en de pastores was goed. Ze hadden er begrip
voor dat mijn tijd en mogelijkheden beperkt waren en
dat het feitelijk werk door henzelf gedaan moest worden. Maar dat neemt niet weg dat ik in al die jaren met
veel parochianen in beide parochies contact heb gehad.
Met veel mensen deel ik momenten van lief en leed. Ik
vond het fijn een stukje mee te mogen gaan in hun levensverhaal.
Ik heb nu de leeftijd bereikt om verantwoordelijkheden
over te dragen. De vorming van twee nieuwe parochies
in Eindhoven was daarvoor een goed moment. Maar ik
hoop als medegelovige en als priesteremeritus nog van
dienst te kunnen zijn.













Snijd de rode uien in dunne ringen
Breng 1 liter vleesbouillon aan de kook
Bak de spekjes op hoog vuur
Bak de uiringen kort, met enkele klontjes
roomboter, op laag vuur
Voeg het bokbier toe aan de vleesbouillon.
Goed door laten koken.
Voeg nu de uiringen, spekjes en stukjes peperkoek toe en laat deze enkele minuten
zachtjes meekoken
Daarna de rode wijn toevoegen en even laten meekoken tot dat alle stukjes peperkoek
zijn opgelost
Verder op smaak brengen met peper en zout
15 minuten laten staan voordat je het opdient.
Stokbroodje kaas & ui

Ingrediënten:
Kleine afbakstokbroodjes
1 grote ui
Enkele plakjes kaas
Spekreepjes
Bereiding:











Snijd de stokbroodjes doormidden
Snipper de ui en strooi die uit over de halve
stokbroodjes
Strooi de spekreepjes over de broodjes
Leg de lapjes kaas over het spek en de ui
Bak de broodjes zoals beschreven is op de
verpakking van de afbakbroodjes
Schep de soep op een diep bord en leg daar
schuin het stokbroodje in.

SMAKELIJK ETEN!
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

WIJ HEBBEN JE NODIG !

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Wie voelt zich geroepen om te helpen werk te maken
van de integratie van onze mede-wijkbewoners die
de Nederlandse taal en gebruiken graag willen leren?

www.ouderaadhuis.dse.nl

IN

OF VANUIT ‘T

⌚

OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15

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.

⌚

Dinsdagmorgen

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

⌚

Als we elkaar zo helpen wordt het voor iedereen plezieriger leven in ons Tongelre.
Kom op, we hebben je nodig.
Aanmelden kan bij 't Oude Raadhuis via
- telefoonnummer 281 17 37 of
- e-mail: raadhuis@onsneteindhoven.nl
Graag naam, adres en telefoonnummer en we nemen contact op om er verder werk van te maken.
ALVAST BEDANKT !

Dinsdagmiddag

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

⌚

Vrijwilligers die een willekeurig dagdeel (of meer) in
de week willen vrijmaken om anderen te helpen
̵ met het leren van de taal;
̵ met het boodschappen doen, de dokter bezoeken,
de stad ingaan e.d.;
̵ met het leren fietsen en er vertrouwen in te krijgen om aan het verkeer deel te nemen.

Woensdagmorgen

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

⌚

BRAND, BRAND, BRAND ....
Wie schrikt er niet terug bij het horen van deze
kreet? Wie wil er niet goed voorbereid zijn op zo’n
eventuele calamiteit?
Op donderdag 24 november,
's middags vanaf 14.00 uur,

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.

⌚

is de brandweer in 't Oude Raadhuis om u van alles
te vertellen over wat er nodig is om uw eigen veiligheid en die van uw gezin en van uw omgeving veilig
te houden.

Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.

Belangrijke informatie voor iedereen!

Gezelligheid troef.
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.

⌚

Elke zondagmiddag

Toegang € 1,00. Koffie/thee gratis.
.

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

'n SUCCES, DAT WAS HET ...
En daarom gaan we op herhaling:
OP DONDERDAG 15 DECEMBER
's middags van 14.00 - 16.00 uur (en als het gezellig
blijft gaan we nog wat langer door) gaan we weer
kerststukjes maken.
in 't Oude Raadhuis.

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


Entree € 1,00

Iedereen mag er aan meedoen.
Wel zelf een bakje of schaaltje meebrengen!
Wij zorgen voor het materiaal als oase,
groen, versiering, kaarsen.

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


Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.


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

Kosten, inclusief de materialen en een kopje
koffie of thee € 5,00.
Wij rekenen op een, vooral gezellige, drukte.
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KERSTKIENEN
100 JAAR OUDE RAADHUIS

Zondag 11 december a.s. kunt u van 14.00
uur tot 17.00 uur kienen in ‘t Oude Raadhuis,
’t Hofke 15. De zaal is open om 13.30 uur
We hebben leuke prijzen voor jong en oud.
U kunt al mee doen met een kaartje per ronde
voor 0,50 cent. Er zijn in totaal 8 rondes. Dus voor
4 euro p.p. hebt u al een leuke en gezellige middag.
En wie weet gaat u met de hoofdprijs naar huis.

UITSLAG BALLONNENWEDSTRIJD
Tijdens de op 18 september 2011 gehouden bevrijdingsmarkt zijn minder ballonnen opgelaten
dan voorgaande jaren. Hierdoor zijn ook slechts 5
adreskaartjes teruggestuurd. Alle ballonnen zijn in
Duitsland ‘geland’.
De verst weggedreven ballon werd gevonden in
Stadtlohn. Deze ballon had (hemelsbreed) een afstand van 130 km. afgelegd en werd opgelaten
door M. Takmenti.
UITSLAG:
1.M.Takmenti Stadtlohn 130 km
2.Jennifer Esne Alpen-Veen(D) 92 km
3.Lara Mooren Wesel (D) 87 km
4.Armaan Hatrie Xanten (D) 82 km
5.Jan v/d Berg Kevelaer (D) 62 km

Wij hopen u met velen te kunnen begroeten op de
kienmiddag.

55 PLUS EDUCATIEF BIJ U IN DE BUURT

Tot zondag 11 december!
De kiendames

KERSTMARKT 10 DECEMBER
ZIN IN DE KERST?
Dan kunt u in de stemming komen op de kerstmarkt rondom ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 van
16.00 tot 21.00 uur. Het wordt een kerstmarkt
voor jong en oud waar iedereen zijn/haar kerstartikelen kan verkopen en ook zijn/haar creaties kan
laten zien.
Informatie: www.ouderaadhuis.dse.nl
Aanmelden: kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com
of bel naar 040 - 2814228.
Prijs voor de meest decoratieve kraam!!
Ook zijn er activiteiten voor de jeugd zoals knutselen (binnen), brood bakken (buiten) en op de foto
als de Kerstman.
Heeft u nog cadeautjes nodig voor de Kerst, kom
dan naar de markt. U kunt zien wat voor talent wij
in de wijk hebben. Het belooft een gevarieerde en
gezellige markt te worden!!
Te koud?!
Wij houden u warm met glühwein, soep en live
muziek.
Tot ziens op de kerstmarkt!

Achter de buitenpoort van Paul Krügerlaan nummer 55 bruist het van de activiteiten. Wie nog
nooit onder de poort is doorgelopen heeft er geen
idee van dat er tussen de huizen een voormalige
lagere school staat, waar nog steeds les wordt gegeven. Niet meer aan basisschoolkinderen maar
voor volwassenen vinden er overdag in drie leslokalen cursussen, workshops en themabijeenkomsten plaats.
De lessen zijn veel minder schools dan vroeger.
Men kan ervaren dat leren ook leuk kan zijn en andere mensen met gelijke interesses ontmoeten.
Het schoolgebouw is in de loop der jaren zowel van
buiten als van binnen aangepast aan de hedendaagse eisen. 55 Plus Educatief streeft ernaar de
technologische ontwikkelingen op de voet te volgen. Zo zijn twee lokalen voorzien van een cdspeler, een dvd-speler, een laptop en een beamer
waarvan docenten en inleiders dankbaar gebruik
maken. In het computerlokaal staan lescomputers
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met actuele programmatuur, zodat daar cursussen
en workshops kunnen worden gegeven zoals Windows, internet en e-mail, downloaden, veilig internetten, websites maken, digitale fotobewerking,
fotoalbums maken, tekstverwerken, presentaties
en spreadsheets maken.

Brabantse Verhuiscentrale is sinds april 2010
gevestigd aan Broekakkerseweg 22 te Tongelre!

Zelfs voor cursussen op het terrein van mens en
maatschappij, levensbeschouwing en filosofie,
kunst en muziek, lees- en schrijfkringen of talen
staat een team van enthousiaste docenten klaar.
55 Plus Educatief probeert dit cursusaanbod aan de
steeds veranderende maatschappij aan te passen.
Bent u benieuwd of wilt u zich aanmelden voor een
activiteit, kijk dan op de website
www.55pluseducatief.nl of vraag het programma telefonisch aan via nummer 290 85 03. Voor
advies bent u ook persoonlijk welkom op de Paul
Krügerlaan op dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 10.00 en 14.00 uur.

Brabantse Verhuiscentrale (B.V.C.) is de opslag –
en verhuisspecialist bij uitstek voor zowel particuliere als zakelijke verhuizingen. Reeds gedurende
ruim twintig jaar maken zakelijke en particuliere
klanten gebruik van onze deskundigheid en ervaring, welke garant staat voor een perfecte organisatie en uiteindelijke uitvoering. In deze periode
zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevende organisatie en hebben wij onze activiteiten op innovatieve wijze uitgebreid.
Onze disciplines:
· Bedrijfsverhuizingen,
· Particuliere verhuizingen
· Meubelopslag
Bewoners van Tongelre kunnen nu profiteren van
een éénmalige kennismakingsaanbieding:
Tot 31-12-2011 kunt u een opslagunit huren
voor maar € 18,75 per unit.
Normaal € 37,50 per maand
Afmeting: 10 m3/ H 2,20 m/ B 1,80 m/ L 2,40 m

Babysithoek

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
Un dronkenlap uit de vlinderbuurt,
ha zunne fiets, in de bosjes gestuurd.
Maor de veldwachter die ut zag,
sprak um aon op z`n gedrag.
Waarop de zatlap zei: OBER, woar zit hier un
kroeg in de buurt?

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

Se ba st ia an va n R oon (1992 ), K r om men beem d 3 4.
T e lef oon : 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!

Fiets

Kroeg

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: 040-2518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het
stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalig Havo. Ik kan
goed met kinderen opschieten.
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HERFSTWANDELING 2011
Op dinsdag 11 oktober jl. hadden de peuters van
PeuterPlaza 't Hofke een herfstwandeling. Om half
9 was de verzameling bij het blauwe gebouwtje
langs de Witte school. Juffrouw Mary-Lou deelde
aan alle peuters plastic zakjes uit zodat ze hier alle
gevonden blaadjes, nootjes, takjes enz. in konden
doen.

De onderkant van een paddenstoel bekijken.

De altijd behulpzame kabouter Plop.

Toen iedereen verzameld was kwam als verrassing
voor alle peuters kabouter Plop. Die liep de boswandeling ook mee. Plop startte de wandeling en
iedereen volgde hem richting het bos. Al gauw
stopten we want Plopje zag iets op een boomstam
zitten, het waren geen paddenstoelen of zwammen
maar elvenbankjes. Nadat we daar even bij hadden stilgestaan liepen we weer verder het bos in.
Kort daarna kwamen we paddenstoelen tegen, Plop pakte uit zijn rugzak een aantal kleine spiegeltjes. Zo konden alle kinderen, juffen en
moeders onder de paddenstoelen kijken om te zien
wat er onder te zien was. Ook vertelde Plop over
dennenappels, kastanjes, beukennootjes en eikeltjes. Plop had van ieder een voorbeeld gevonden in
het bos. Plop legde deze vier dingen op z'n zakdoek en deed er een spelletje mee. Weer iets verder in het bos kregen de peuters ieder een blad
papier en een krijtje.

De peuters moesten het blad papier tegen de stam
van een boom leggen en met het krijtje over het
blaadje krassen, zo konden ze verschillen van de
stammen zien. De tekeningen werden bij de juf
ingeleverd om ze mee terug te nemen naar het
lokaal. De wandeling ging weer verder. We kwamen op een "open" veldje aan. Bij het bankje pakte Plop weer iets uit z'n rugzak, het waren glazen
bakjes. De peuters mochten op zoek gaan naar
beestjes en deze in het bakje doen, dekseltje erop
en zo konden ze verschillende beestjes goed bekijken want op het dekseltje zat een vergrootglas.
Na dit leuke gebeuren zijn we met z'n allen terug
gewandeld naar het verzamel punt. Halverwege
hebben de peuters afscheid genomen van Kabouter Plop. Een aantal moeders is mee teruggegaan
naar de PeuterPlaza en heeft hier nog een kopje
koffie of thee gedronken. De peuters hebben allemaal hun zakje met gevonden spulletjes uit het
bos bij de juf ingeleverd. Met al deze blaadjes, takjes, nootjes eikeltjes enz. hebben de juffen het lokaal versierd in de herfst sfeer. De herfstwandeling
van 2011 was wat mijn dochtertje en mij betreft
zeer geslaagd!

Groetjes Yvonne (moeder van Nikki)
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Door Francis en Riet
In het kader van onze rubriek ‘adverteerder in de
kijker’, spraken we deze keer met Corina van
Dommelen (1961), de trotse eigenaresse van Prana Yoga Studio aan ’t Hofke 59.

vaar je nu echt als je met yoga begint?
“Yoga geeft je een ontspannen gevoel en is goed
voor lichaam en geest. Doordat je je ontspannen
voelt, slaap je goed en daardoor geef je je lichaam
en geest de kans zich te herstellen.”
Kan iedereen aan yoga doen?
“Alle volwassenen vanaf 20 tot 96 jaar kunnen aan
yoga doen. De enige voorwaarde is dat je op de
grond kunt zitten en liggen.”
Vanwaar je belangstelling voor yoga?
“Vanaf mijn 15e jaar beoefen ik zelf yoga. Heel
lang is dat voor mij een rustpunt geweest in mijn
drukke bestaan. Nadat ik besloot om te stoppen
met mijn eigen kapsalon was en bleef yoga mijn
houvast.
Nog niet wetend wat ik ging doen, gaf yoga me
iedere keer de bevestiging dat het goed was dat ik
de ruimte had gecreëerd om te veranderen.

Corina van Dommelen

Nu alweer 1 jaar geleden vestigde Corina zich
met haar Prana Yoga Studio in onze wijk en
met haar ruime ervaring is zij zeker geen onbekende in haar vak.
De achtergrond van Corina
Corina: “In 2001 ben ik gestart met de Yoga docenten opleiding, deze duurde 4½ jaar en daarna
heb ik nog 1 jaar de meditatieopleiding gevolgd.
Beide bij de erkende opleiding van Hans ’t Hart ‘De
Blikopener’ in Tilburg. Vanaf 2007 heb ik in Deventer een driejarige opleiding gevolgd bij Yoga docenten opleiding Amitabha van Maartje van Hooft.
De anatomie van de meridianen en de Japanse Oki
Do Yoga vormen de basis van deze opleiding.
Kennismaken met deze vorm van yoga was voor
mij een openbaring omdat ik direct veel meer rust
kon ervaren tijdens de yoga beoefening en een
goede doorstroming kon voelen in mijn lichaam.
Verder heb ik als specialiteit ‘Yoga Nidra’ en ‘Van
Dixhoorn Ademtherapie’ gevolgd, beide zijn gericht op ontspanning en moeiteloosheid. Ook heb
ik de training gevolgd in hartcoherentie en uiteraard ben ik lid van de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland.”
Dit klinkt erg indrukwekkend maar wat er-

Corina in haar yogastudio

Als een anker in mijn leven is het zo’n belangrijke
rol gaan spelen dat ik er mijn werk van heb gemaakt.
Nog steeds is mijn dagelijkse yoga beoefening een
zoektocht naar ontspanning, rust, ruimte, energiedoorstroming, souplesse, hartcoherentie en verdieping in mindfulness en hartfocus.”
Wat bedoel je met mindfulness?
“Het met aandacht aanwezig zijn in het hier en nu,
wordt mindfulness genoemd. Het is aandacht geven aan dingen zoals ze op dit moment feitelijk
zijn echter zonder er over te oordelen.”
Je bent ook nog steeds actief in het kappersvak?
“Ja, ik heb hier weer een kapsalon.
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Al heel lang, al zeker 30 jaar begint voor mij de
dag met yoga. Yoga heeft me al die jaren en ook
nu nog de rust gegeven die ik nodig heb. Het heeft
me ook geholpen om inzicht te houden in mijn
werksituaties.
Daardoor kon ik ook gemakkelijker de drukke kapsalon die ik had, loslaten.
Maar hier in Tongelre heb ik nu de accommodatie
en de mogelijkheid om deze twee liefdes te combineren. Tijdens de yogalessen leer ik de mensen
te luisteren naar hun lichaam en vanuit rust te
ontspannen, in mijn kapsalon krijgen mijn klanten
alle aandacht en ik voorzie hen in een ontspannen
sfeer van een kapsel dat bij hen past.”
Wat is het verschil met de reguliere kapper?
“Er goed uitzien ontstaat zowel van binnen als van
buiten.
Een ontspannende hoofdhuidmassage is een wezenlijk onderdeel van een behandeling in mijn salon. Deze massage is uitstekend voor een soepele
hoofdhuid en kan ontspanning geven aan de schedelbasis en schouder-nekstreek. Tevens geeft het
een activering van de acupunctuurpunten in de
verschillende meridianen.
Deze behandeling vindt plaats in volledige rust
waardoor je niet wordt gestoord door omgevingsgeluiden.
Daarbij vind ik het een uitdaging om een kapsel te
creëren dat helemaal bij mijn klant past en dat
iemands persoonlijkheid onderstreept.
Ook mijn opleiding als masterstyliste en kleurspecialiste komen in het kappersvak uitermate goed
van pas.”

yoga cursussen worden gegeven. We kunnen ons
voorstellen dat je je in deze omgeving kunt ontspannen en dat je hier tot rust komt.

De yoga studio
Ook het kappersgedeelte ademt dezelfde sfeer uit.
Het valt ons op dat beide een eigentijdse zonnige
uitstraling hebben.
Anno 2011 leven we in een hectische tijd.
We kunnen ons heel goed voorstellen dat voor
veel mensen een yoga cursus of een bezoekje aan
de kapper in een volledig ontspannen sfeer een
verademing en een terugkerend rustpunt in het
leven kan zijn.

Corina in haar kapsalon

De wachtruimte

We geloven dat direct.
Voordat we afscheid nemen van deze enthousiaste
yogalerares, nemen we nog een kijkje in haar yogastudio en kapsalon.
Allereerst komen we in de bijzonder sfeer-en
smaakvol ingerichte ruimtes waar de verschillende

Tot slot
Relaxed nemen we afscheid van deze sympathieke
zakenvrouw. Wij wensen Corina heel veel succes
met haar bijzondere beroepen.
Meer weten?
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Is uw belangstelling gewekt en wilt u meer weten
over Prana Yoga Studio en de kapsalon en Corina
van Dommelen surf dan eens naar
www.pranayogastudio.nl en bekijk de verschillende
cursussen die Corina geeft of meld u aan voor een
gratis proefles, u kunt dan ervaren wat yoga voor
u kan betekenen. Dit kunt u doen per email
info@pranayogastudio.nl of telefonisch 040—2840430
en 06—270 55 614.



Op zaterdag 3 december het oude gedeelte van Tongelre rond de St.Martinus kerk.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
G.Tournoy voorzitter.

IN MEMORIAM
BEN ROVERS

RECTIFICATIE
Door een vergissing onzerzijds is vorige maand
in het artikel van Bakkerij van Woensel een foutief telefoonnummer vermeld.
Dit moet zijn 040 2415487.

Sint Martinus Gilde Tongelre, te Eindhoven.

Onze excuses daarvoor.
De redactie

Geachte Buurtbewoners,

SINT-NICOLAASVERENIGING
''STMARTINUS''

Het is weer zover.
opgericht in1951
St.Nicolaas heeft ons te
kennen te geven 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:

Ben als standaardrijder.



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

Op vrijdag 7 oktober 2011 ontvingen we het droevige bericht dat Ben Rovers (70) na een slopende
ziekte, zacht en kalm is ingeslapen. Ben was lid
van ons gilde vanaf 1-1-1987. Hij was een gewaardeerd schutter die zich vooral inzette voor commissie Kringkorps, waar hij penningmeester van was.
Ook vervulde Ben diverse functies binnen het gilde. Als standaardrijder maakte hij tijdens gilde
evenementen de weg vrij. Tevens vervulde Ben de
functie als 2e penningmeester binnen het bestuur.
Als er hand en spandiensten nodig waren op het
gildeterrein was hij vaak aanwezig. Broederschap
stond bij hem hoog in het vaandel. In hem verliest
het Sint Martinus gilde een gewaardeerde en trouwe gildebroeder.
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Meesterbrein Tongelre 2011.
Op vrijdagavond 4 november was het vol met Tongelrese bollebozen in ’t Oude
Raadhuis. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan werd een quiz gehouden,
waaraan door 9 teams van zo’n 6 personen werd deelgenomen. De hoofdprijs,
een avondje uit eten voor het hele team werd gewonnen door team BOHUW. Zij
wisten met hun gevarieerde leeftijdsopbouw de meeste antwoorden op soms pittige vragen over Tongelre en allerlei andere onderwerpen, wat hen de titel Meesterbrein Tongelre 2011 opleverde. Het was een bijzonder geslaagd evenement
dat herhaling verdient.

Tongelres slimsten!

Team Merckthoef

Wie het de orginaliteitsprijs
gekrigge? Witte gei’t
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Quizmaster Jan Vogels met charmante assistente Annemarieke en de deskundige jury: Tonny van den Boomen, Jan de Lint en Paul Batenburg. (v.l.n.r.)

Een Raadhuis vol met slimmeriken

Kwhitney……of toch wel?

Geestverruimend vocht voor de
2e prijswinnaars
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Activiteiten voor
vrouwen.
In Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15
worden door Welzijn Eindhoven activiteiten
voor vrouwen van alle nationaliteiten en achtergronden georganiseerd.
Koffie-inloop.
Wilt u graag andere vrouwen ontmoeten en gezellig met andere vrouwen kletsen? Soms worden er
thema bijeenkomsten georganiseerd over een bepaald onderwerp waarover de vrouwen meer willen
weten.

(Velserbroek) over: Zorg voor lichaam en ziel op
zo. 15 januari van: 10.30 tot 12.30 uur
in de Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5631KB Eindhoven.
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.
.
Zie ook: www.begijnenhofgesprekken.nl of bel
mevr. Spiertz: 040 242 12 63

Wanneer: elke maandag van 13.30 – 15.00 uur.
Kosten:
geen.
Naailes
Wilt u graag leren hoe u zelf kleding maakt voor
uw kinderen of voor u zelf? Tijdens de naailes
wordt u geholpen door docente Sungul Ergun.
Wanneer: elke vrijdag van 9.30 – 11.30 uur.
Kosten:
€ 10,- per maand (4 weken).
Wat hebt u nodig:
er zijn enkele naaimachines
en één over ock machine die u kunt gebruiken.
Verder moet u zelf de materialen meenemen, zoals
stof, garen, etc.

Fotoclub ’t Karregat uit Eindhoven heeft dit jaar een bijzondere foto-expositie. In verband
met de verbouwingsplannen
van het Karregat is dit jaar uitgeweken naar een
andere locatie. We exposeren nu in de kas van
Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg te
Eindhoven.
Dit betekent dat we een overdaad aan licht hebben
waardoor de foto’s prachtig tot hun recht zullen
komen.

Training naar een grotere wereld.
Voor allochtone vrouwen die verder willen komen
in de Nederlandse samenleving. Samen
met andere vrouwen ontdekt u waar u goed in
bent, wat u leuk vindt om te doen en kijkt u
naar de toekomst.
Wanneer:
Periode:
Kosten:

donderdag van 9.30 – 11.30 uur.
de training loopt tot juni 2012.
geen.

Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling
voor deze training. Neem dan contact op met
Tonny Jacobs van Welzijn Eindhoven, tel. 06 – 52
63 54 90.
Op zoek:
We zijn nog opzoek naar fietsdocenten omdat we
nog een groep willen straten voor fietsles.
Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor
een nieuwe activiteit of wilt u zich opgeven
voor een activiteit.
Neem dan contact op met: Welzijn Eindhoven,
Ivonne de Valk, tel. 06 -11 27 13 20
E-mail: i.d.valk@welzijneindhoven.nl

BEGIJNENHOFGESPREKKEN
In de lezing van de 'Begijnenhofgesprekken'
spreekt: Dr. Jean-Jacques Suurmond

Er is hard gewerkt door de bijna 25 leden van deze
club maar vooral is er streng geselecteerd. Hierdoor is er een fantastisch beeld ontstaan van wat
ieder lid in zijn mars heeft. Niet zo maar een fototentoonstelling, maar een afgewogen geheel waarin we kunnen laten zien wat amateurfotografie binnen een fotoclub op dit moment inhoudt.
Een afzonderlijk deel van de tentoonstelling is ingericht rondom ons thema ‘Het koffertje’. De inhoud van dit koffertje met daarin slechts 6 simpele
voorwerpen is door ieder lid op zijn eigen manier
op de plaat vastgelegd. Een bijzonder resultaat.
Verder hebben we met een aantal leden een dag
op ‘De Eendracht’ in Rotterdam kunnen fotograferen. Ook de resultaten van hun visie op het leven
aan boord van dit zeilschip laten we zien.
Lees verder op pagina 25.
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De opening van de tentoonstelling is op zaterdag
19 november om 10.30 uur waarvoor we iedereen
van harte uitnodigen. Zowel op zaterdag 19 als
zaterdag 26 november zullen leden van de fotoclub
rondleidingen verzorgen en hun foto’s toelichten.
Onze mentor van dit jaar, Hans Zoete, zal op zaterdag 26 november om 13.00 uur ook een rondleiding verzorgen.
Naast deze zaterdagen is de tentoonstelling gedurende een hele week te bezoeken tijdens de openingsuren van het tuincentrum. U kunt iedere dag
binnenlopen van 9.00 -18.00 uur.”
Namens Fotoclub ’t Karregat,
Paul van Meerendonk, secretaris.
Tel: 06-51206487

KERST-INN TONGELRE
2011

Na het succes van vorig jaar wordt dit jaar
wederom de Kerst-Inn Tongelre georganiseerd.
Een grote club enthousiaste vrijwilligers is
momenteel druk bezig om een gevarieerd
programma te verzorgen. Kerstactiviteiten waar
jong en oud van kunnen genieten op verschillende
locaties in Tongelre.

staan en komt er weer een uitstekend verzorgde
en gezellige kerstbrunch in de dependance.
In en rond ’t Oude Raadhuis wordt een groots
opgezette kerstmarkt georganiseerd met een
aantal kinderactiviteiten en hier zal ook de
workshop kerststukjes maken niet ontbreken.
De Oma’s aan de top zorgen voor een muzikaal
optreden en er wordt een gezellige kienmiddag
georganiseerd.
In de Wasvenboerderij kunt u ook dit jaar weer
genieten van een schitterende kerststal. Deze
unieke kerststal is opgenomen in de kerststalroute
en tot stand gekomen door een samenwerking van
de vrijwilligers van de Wasvenboerderij en de
cliënten van Lunet. Een bezoek aan deze kerststal
mag u niet missen!
Ook op een andere locatie van de Kerst-Inn
Tongelre is een kerststal te bewonderen: in de
kerk wordt van oudsher een prachtige klassieke
kerststal opgebouwd. Dit gebeurt door een
enthousiaste club kerststalbouwers. De combinatie
van onze prachtige neogotische kerk en deze
kerststal is zeker een bezoekje waard; als er een
locatie is waar bij uitstek de kerstgedachte
uitgedragen wordt dan is dat de St. Martinuskerk.
Als u op bezoek gaat bij deze kerststal, neem dan
ook eens de tijd om rond te kijken in deze oerTongelrese kerk die door vele vrijwilligers in stand
gehouden wordt. Ook dit jaar wil pastor Willem
Brok de mogelijkheid bekijken om op de Vlonder
van de Plataan in het Groendomein Wasven een
openluchtmis te organiseren. Vorig jaar is deze
door de weersomstandigheden niet doorgegaan,
maar we hopen dit jaar op wat vriendelijker weer.

De Kerst-Inn zal plaatsvinden
in de week voor Kerstmis.

Kortom: de Kerst-Inn Tongelre is een geweldig
initiatief voor en door de bewoners van Tongelre.

Op het kerstterras bij de dependance van ´t Oude
Raadhuis (blauwe gebouwtje) kunt u in deze week
iedere avond genieten van een heerlijk glaasje
glühwein, warme chocomel, een worstenbroodje of
een andere consumptie. Uiteraard is er geen
enkele verplichting om een consumptie te
gebruiken; iedereen is welkom.

Wij hopen u allen te mogen begroeten tijdens een
of meerdere activiteiten.
Het definitieve programma zal in de volgende
uitgave en middels posterpublicaties bekend
gemaakt worden.

Op het podium bij het terras gaan diverse optredens plaatsvinden; het projectkoor, het Saxofoonkwartet zullen o.a. het terras muzikaal opluisteren
en met een beetje geluk zal de Kerstman aanwezig
zijn. Een goed vuur en goed gezelschap zullen hier
de kerstsfeer omlijsten.
We zien dit jaar af van kerstbomen verkoop,
omdat vanwege vergunningen de opslag van de
bomen niet mogelijk is. Voor de jeugd wordt er
weer een kerstfilmmiddag georganiseerd en voor
De Bulldog Buddies een kerstdarttoernooi. Dit jaar
zal ook het 55+ dansen in het teken van de kerst
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‘FRESH’ NXT GENERATION: EEN NIEUW SEIZOEN

Het seizoen van het NXT generation team is al weer enkele weken bezig, dus het wordt weer eens tijd voor een
kennismaking. Een nieuw seizoen met een nieuw team
en een nieuwe naam: ‘Fresh’ NXT generation. Het team
bestaat dit jaar wederom uit 9 enthousiaste kinderen in
de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Vorig jaar hebben we helaas afscheid genomen van 4 teamleden, maar gelukkig
hebben we er 4 nieuwe kanjers bij gekregen; Loek, Annemoon, Faye en Tristan. Zij vormen samen met Jaimy,
Gloria, Walt, Nine en Zoë het ‘Fresh’ NXT generation
team. Dit jaar hebben we ook een mini mentor, Chris.
Hij loopt bij ons zijn maatschappelijke stage en als oud
NXT generation lid is dit natuurlijk hartstikke gezellig,
leuk en leerzaam.
De challenge van De First Lego League
(FLL) heet dit jaar ‘Food Factor’ en
gaat over VOEDSELVEILIGHEID.
Voor de projectopdracht heeft het team een voedselproduct, namelijk vleeswaren van varkensvlees, gekozen en
gekeken welke weg dit heeft afgelegd, dus van ‘boer tot
bord’. Tegelijkertijd hebben ze onderzocht wat er allemaal fout kan gaan. Ze hebben nu een voedselonveilige
situatie gekozen en zijn dit verder aan het onderzoeken.
Als laatste moeten ze hier natuurlijk weer een innovatieve oplossing voor vinden. Een moeilijk maar wel heel
lekker thema dit jaar. En dan hebben we natuurlijk nog
de lego robot. Alle opdrachten die de robot dit jaar moet
oplossen staan ook in het teken van voedselveiligheid.
We hebben hiervoor o.a. een eettafel, boerderijdieren,
een oogstmachine, diverse voedselproducten, bacteriën
en virussen van lego in elkaar gezet. Het team heeft een
nieuwe robot gebouwd en is nu volop aan het programmeren en brainstormen hoe ze de opdrachten het beste
kunnen uitvoeren.
Maar dit is nog niet alles. Dit seizoen hebben wij een
heus junior team, dat mee gaat doen aan de pilot van de
junior FLL. De kinderen zijn 7, 8 en 9 jaar oud en zitten
op 3 verschillende basisscholen en dat vinden wij ontzettend leuk. We zijn erg benieuwd hoe ze het gaan vinden,
maar de eerste kennismaking was TOP!
De Junior challenge heet ‘Snack Attack’.
Het team kiest een snack uit en gaat dan
bekijken welke ingrediënten erin zitten, waar
die vandaan komen, of het gezond, veilig en
vers is en hoe ze dat zo kunnen houden.

Daarnaast gaan ze een ‘Laat zien poster’ maken waar ze
op kunnen laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben.
Tenslotte moeten ze ook nog een legomodel bouwen
met 1 beweegbaar onderdeel. Hiervoor gebruiken ze een
lego motor en sensoren.
Het juniorteam is op 2 november gestart.

De ‘smulsmurfen’ van het Junior team

We krijgen heel vaak de vraag hoe je lid kunt worden
van NXT generation.
Belangrijk om te weten is dat NXT generation een werkgroep is van Stichting Groendomein Wasven en begeleid
wordt door 2 vrijwilligers van de Stichting. De begeleiders (coaches) zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het team. Zij proberen een goede mix te vinden
van jongens en meisjes, van verschillende basis- en
middelbare scholen, die in een team kunnen samenwerken. Om hiervoor de juiste kinderen te vinden organiseert de werkgroep een aantal malen per jaar lego Mindstorms workshops. Kinderen die de workshops volgen en
interesse hebben om lid te worden van het team kunnen
zich aanmelden. Aan het begin van een nieuw FLL seizoen bekijken de coaches hoeveel nieuwe kinderen er
opgenomen kunnen worden in het team en wie van de
aangemelde kinderen hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. Deze kinderen worden uitgenodigd om een
keer mee te komen doen en aan hen wordt uitgelegd
wat wij van het team verwachten. De kinderen in het
team kiezen heel bewust voor NXT generation, het is
voor hen een hobby, een sport, waar ze naast hun
school en andere clubjes met heel veel plezier aan meedoen.
De regiofinale, voor zowel de FLL als de Jr. FLL is dit jaar
op 10 december in het gebouw van de Fontys Hogeschool voor ICT (Rachelsmolen 1, Eindhoven). Entree is
gratis en er zijn weer leuke dingen te zien, te doen en te
beleven.
Wil je op de hoogte blijven van onze avonturen, abonneer je dan op de nieuwsbrief of bezoek onze website:
www.wasven.nl/nxtgeneration
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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

Geen centje pijn in 2012?
Verzeker je van genoeg fysiotherapie!

Fysiotherapie binnen de wettelijk verplichte
basisverzekering

Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de
fysiotherapeut. De kans dat ook u door een blessure, een verkeerde belasting van de rug of door een
fractuur of ernstiger aandoening behoefte heeft
aan fysio- of manuele therapie is reëel aanwezig.
Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie
meestal beperkt wordt vergoed vanuit de zorgverzekering. Een goede aanvullende verzekering,
waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn
opgenomen, is daarom aan te raden, zeker gezien
de komende veranderingen in 2012! Sinds vele
jaren wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Behandeling van veel aandoeningen vergt vaak meerdere sessies. Zonder
aanvullende verzekering kunnen de kosten voor
behandeling daarom snel oplopen.

In Nederland is iedereen verplicht een basisverzekering af te sluiten. Alle verzekeraars bieden exact
dezelfde basisverzekering. U kunt deze basisverzekering zonder probleem bij iedere verzekeraar afsluiten, want alle verzekeraars zijn verplicht iedereen te accepteren voor dit basispakket. U weet nu
echter dat chronische fysiotherapie pas vergoed
wordt vanaf de 21e behandeling.

Ernstiger aandoeningen zoals een fractuur, een
nieuwe heup of knie, de behandeling na een herseninfarct en dergelijke worden in principe vergoed
uit de basisverzekering. Deze categorie wordt
chronische aandoeningen genoemd. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor deze aandoeningen dat
de eerste 20 behandelingen ‘voor eigen rekening’ zijn. Deze eerste 20 behandelingen kunnen
worden vergoed uit uw aanvullende verzekering,
maar uitsluitend als uw aanvullende verzekering
voldoende fysiotherapie bevat. Dekt de aanvullende verzekering niet alle 20 behandelingen, dan
komt u zelf voor extra kosten te staan. Ons advies
is derhalve: zorg voor voldoende dekking in uw
aanvullende verzekering voor fysiotherapie!
Wilt u weten welke aandoeningen onder de term
chronisch vallen, toets dan op de PC de zoekterm
‘lijst Borst’ in en u komt een uitgebreide reeks
ziektebeelden tegen die worden vergoed uit de basisverzekering.

Uw aanvullende verzekering wordt (niet alleen
voor fysiotherapie) steeds belangrijker. De overheid beperkt de basisverzekering steeds verder,
waardoor steeds meer zaken worden overgenomen
in de aanvullende verzekeringen.
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de
aanvullende verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom zorgvuldig. Is uw huidige polis ontoereikend,
dan kunt u voor 1 januari uw huidige zorgverzekering opzeggen. Als u dit hebt gedaan, hebt u tot 1
februari de tijd om een nieuwe zorgverzekering
aan te vragen. De verzekeraars hebben voor de
aanvullende verzekering geen acceptatieplicht. Er zijn echter diverse verzekeraars die iedereen zonder probleem accepteren.
Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie?
Welke alternatieven zijn er voor uw huidige polis?
Als de polisvoorwaarden van alle zorgverzekeraars
voor 2012 bekend zijn, dan kunt u 'kijken en vergelijken' op www.kiesbeter.nl.
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Zwarte Pieten bakken ze
bruin
Op zaterdag 26 november tussen 11.00 – 13.00 uur kun je in
de bakkerij Tussen de Molens
aan de Celebeslaan 30, terecht
voor een bakmiddag samen met
echte Zwarte Pieten. Je gaat zelf aan de slag om
heerlijke dingen te maken en te bakken. We maken er een gezellige middag van want het is niet
alleen bakken, maar je kunt ook gaan rappen met
de muziekpieten. Of wat dacht je van een pietendans oefenen, leren hoe je hoge stapels kunt bouwen met cadeautjes en er worden verhalen voorgelezen. Maar je kunt ook nog op de foto met Sinterklaas want die komt ook! En er is nog meer. Te
veel om op te noemen, dus meld je nu aan! Deze
middag is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Vooraf
aanmelden via Tussen de Molens
(winkel@wasven.nl). Opgeven naam, leeftijd, telefoonnummer en mailadres. Kosten € 4,- per kind.
Sinterklaas workshop
Bent u benieuwd naar het geheim van de specialiteiten van
bakkerij Tussen de Molens? Tijdens de Sinterklaas workshop
komt u alles te weten. De bakkers Ralf en Hans laten u kennismaken met de fijne kneepjes
van het bakkersvak. Tijdens de workshop gaat u
zelf aan de slag met Sinterklaasbrood, anijskrollen,
pittige pepernoten en gevulde speculaas. Alles
wordt natuurlijk geproefd en het eigen gebakken
resultaat gaat mee naar huis. De kosten voor deze
inspirerende doe-avond bedragen € 20,- per persoon. De workshop wordt gegeven op woensdag
30 november van 20.00 tot 22.00 uur. Inschrijven is noodzakelijk via winkel@wasven.nl of
040-7870708, vol is vol. Geef je naam, mailadres
en telefoonnummer door.
Proefthema-avond:
schelp- en schaaldieren
Wilt u alle heerlijke geheimen weten van de
schelp- en schaaldieren
zoals de kokkel, de kreeft
en de alikruik? Komt u
dan naar de proefavond
van de Gasterij op woensdag 14 december.
Tijdens deze avond leert u hoe deze dieren worden
gekweekteen geoogst, maar vooral hoe ze bereid
kunnen worden en natuurlijk krijgt u van alles wat
te proeven.
De lezing door Seafood Heeze vindt plaats in de
Gasterij, kost € 7,50 en duurt van 19.00 tot 21.00

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

uur. Reserveren is niet verplicht maar wordt wel
aangeraden: gasterij@wasven.nl
Expositie
Op de overloop van de Wasvenboerderij is t/m 11 december de
expositie van Diana van Stekelenburg te bezichtigen.
In het weekend van 17 december wordt de kerstexpo geopend:
kerstgroepjes, in vitrines geëxposeerd door Riekie
Bongers en winter-/kersttaferelen gemaakt door
de schooljeugd van De Boog.
Tuinthema-avonden:
permacultuur
Deze avond staat in het
teken van het maken van
een moestuin op basis van
permacultuur wat betekent: op basis van de
principes van de natuur. Dus zonder bestrijdingsmiddelen en biologisch. Deze moestuin is onderhoudsarm, de natuur doet hier het werk door het
natuurlijke ecosysteem. Er wordt gebruik gemaakt
van meerjarige planten en er vindt geen wisselteelt
plaats. Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren
op donderdag 15 december van 19.00-21.00 uur.
Graag vooraf aanmelden via boerderij@wasven.nl
De kosten zijn € 5,00.
De maximale clubgrootte is 10. Wie het eerst aanmeldt heeft de grootste kans om er BIJ te mogen
horen.
Bakmiddag: versier je boom met brood
Wil jij ook eens iets heel anders in je kerstboom
hangen? Nou versier je boom dan met brood en
kom naar de bakmiddag bij bakkerij Tussen de Molens op 14 december van 13.30 – 15.00 uur.
We gaan van brooddeeg leuke versieringen maken
voor in de kerstboom.
Er kunnen op de bakmiddag 20 kinderen (vanaf 6
jaar) meedoen en vol=vol, dus van tevoren opgeven is wenselijk. Per mail : winkel@wasven.nl of
telefonisch op 040-7870708.
Kerststal
In de Schop van de Wasvenboerderij wordt voor
het tweede jaar een levensgrote kerststal gebouwd. De kerstgroep wordt gemaakt door diverse
dagbestedingcentra van Lunet zorg in de regio.
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Iedere locatie maakt op eigen wijze een beeld. Afgelopen jaar in een kleurrijke Cobrastijl (zie foto).
Dit jaar is het thema duurzaamheid: van wieg tot
wieg (cradle to cradle). De kerstfiguren worden gemaakt van huishoudelijk afval dat een
tweede leven krijgt. De kerststal zelf wordt
gemaakt door de vrijwilligers van het Wasven
en opgebouwd met traditionele en natuurlijke
materialen. Benieuwd naar het resultaat? De
kerststal is te bezichtigen van woensdag 14
december t/m zondag 8 januari, iedere dag van
10.00 - 17.00 uur en vrijdag t/m zondag tot 21.00
uur. Op maandag gesloten
Kerstmarkt
Op zaterdag 17 december is er een kerstmarkt op
het erf van de Wasvenboerderij,. Mede georganiseerd door Lunet zorg. Van 13.00 tot 17.00 uur
worden vele unieke kerst- en cadeauartikelen aangeboden. Zo zijn er vogelhuisjes, kerststallen, beschilderde schalen, originele verpakkingen, papiermaché figuren, keramiek, glaswerk, speksteenbeeldjes en kerstdecoratie, maar ook het goede
doel, boeken en fair trade producten van de wereldwinkel.

Kerststal in Cobrastijl

De kerstmarkt wordt omlijst door het
blokfluit-ensemble Amatio en het projectkoor Werk
in Uitvoering.
Alle kerstactiviteiten vormen een onderdeel van
Kerst-inn Tongelre. De kerststal is opgenomen in
de kerststallenroute, uitgegeven door VVV Eersel.

december van 10.00 - 15.30 uur. Vooraf bestellen
kan t/m 30 december via winkel@wasven.nl
of 040-7870708.
Lunch en diner tijdens de kerstdagen
Het is ook dit jaar mogelijk om in Gasterij

In 't Ven te genieten van een speciaal kerstmenu.
Op 1e kerstdag tussen 12.30 en 15.30 uur een
driegangen lunchmenu en op 1e en 2e kerstdag
vanaf 18.30 uur een viergangen kerstdiner. Het
kerstmenu staat in het teken van de Nieuwe Brabantse Keuken. Kijk voor de menukeuze op onze
site www.wasven.nl. Reserveren noodzakelijk via
gasterij@wasven.nl of 040-7870707. Op 2e kerstdag in de middag is de Gasterij gewoon open voor
bezoekers.
Terugblik op Pure Food Event in het Wasven
Al weken gonst het van de activiteiten. Modebladen en groenteboeken werden uitgespit, patronen
en kastanjes bij elkaar geraapt. Al weken gonsde
het van de activiteiten. Modebladen en groenteboeken werden uitgespit, patronen en kastanjes bij
elkaar geraapt. Groenteman Jan werd van de
markt geplukt en de vlooienmarkt van scouting
Doornakkers deed goede zaken.

Oudjaar in zicht

Op het erf van het Groendomein Wasven bakken
de bakkers van Tussen de Molens, samen met vrijwilligers en Lunetters, wederom verse oliebollen,
appelbeignets en appelflappen. De kraam is bemand van dinsdag 27 december t/m zaterdag 31

Nachtenlang is in het geheim doorgewerkt aan de
nu al legendarische groentemodeshow. Geen
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Lees verder op pagina 33

Dutch, maar Tongelres Design: eerlijk, duurzaam
en puur natuur.

Wim Vink tijdens demonstraties de vele mogelijkheden van outdoor cooking zien en proeven. Naast
gerechten met biologisch vlees was een hoofdrol
weggelegd voor groenten: gegrild, bereid in het
‘Big Green Egg' (keramische barbecueoven), geroerbakt in de buitenwok of gerookt in een reusachtige barbecue smoker.

TONGELRESE CADEAUTIP.

De show, onderdeel van het Pure Food Event in het
Wasven, trok vele duizenden bezoekers uit heel
Eindhoven. Met dank aan de Hofkelijke dames.
Binnenkort een eigen parfumlijn?
De tuinderij en het erf van de Tongelrese Wasvenboerderij stonden in het teken van moestuinieren
en outdoor cooking. Op het gratis toegankelijke en
zeer drukbezochte festival waren workshops, lezingen, demonstraties, proeverijen, een groene markt
en een uitgebreide buitenkeuken te vinden. Pure
ingrediënten en pure bereidingswijzen, daarover
gaat het Pure Food Event. Groenten en kruiden uit
eigen moestuin of van een boer in de omgeving,
eenvoudig gegrild op de barbecue of gerookt in
een buitenoven
Naast de koks van Gasterij In 't Ven lieten greenchef Olivier van der Staal en barbecuespecialist

De decembermaand is bij uitstek een cadeaumaand. We hebben misschien voor u een tip voor
een origineel Tongelres cadeau. Namelijk:
het kwartetspel Groen Tongelre
Voor jong en oud. Een leerzaam gezellig ouderwets
kwartetspel à € 5,50 per spel.
Maar ook natuurlijk de Tongelrese vlag is leuk
om te geven en te krijgen à € 17,50 per vlag.
Beide zijn te verkrijgen bij het Groendomein Wasven Celebeslaan 30 te Tongelre of bij
Kees van Grevenbroek 0611178637
De opbrengst wordt besteed aan Tongelrese natuurprojecten / activiteiten.

DE ACTIVITEITEN IN NOVEMBER EN DECEMBER
Zwarte Pieten bakken ze bruin (jeugd)

26 november 11.00-13.00 uur, bakkerij

Sinterklaas Workhop (volwassenen)

30 november 20.00-22.00 uur, bakkerij

Kerststal

vanaf 13 december t/m 8 januari, de Schop

Proefthema-avond Gasterij: Schelpdieren

14 december 19.00-21.00 uur, Gasterij

Bakmiddag: versier je boom met brood

14 december, 13.30 – 15.00 uur

Tuinthema-avond: Permacultuur

15 december 19.00-21.00 uur, multimedia

Expositie: Kerststalletjes

vanaf 17 december t/m 8 januari, overloop

Kerstmarkt

17 december, 13.00-17.00, de Schop
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WIJ ZIJN SUPERHELDEN!!
Dit was het thema van de Kinderboekenweek dit
jaar. Het thema maakte veel los bij de kinderen op
school. Alle ‘superhelden-kwaliteiten’ werden uit de
kast getrokken.
Het thema begon met een grote kist die op school
gevonden is. Uit de kist kwamen allemaal attributen van superhelden. Een masker van Mega Mindy,
een stokpaard van een Prins, een bril van Harry
Potter, een pruik van Pippi Langkous en nog veel
meer.
Maar niet alleen personages uit films en boeken zijn
helden, we hebben ook heel veel helden hier op
school. Een week lang heeft één leerkracht de superhelden gefilmd die wij op school hebben. Kinderen deden bijvoorbeeld salto’s, hielpen elkaar,
maakten moeilijke opdrachten, losten ruzies op en
konden op hun handen lopen.
Wat een hoop superhelden op school!!

Op http://www.bs-karregat.nl/ kun je de superhelden van deze school zien in het openingsfilmpje.
In de Kinderboekenweek is in elke klas een ‘Held
van de dag’ gekozen. Deze kreeg een echt
‘heldendiploma’. Uiteindelijk werd er een ‘Held van
de klas’ gekozen. Ze hebben hier heel hard hun
best voor gedaan!
Natuurlijk staat de Kinderboekenweek ook in het
teken van lezen, daarom hebben we in elke klas
een voorleeskampioen gekozen. Deze leeskampioen
mocht mee oen aan de grote voorleeswedstrijd van
de school.
Degene die het beste gelezen had van de hele
school was:
Daoud uit groep 5
Heel knap gedaan, Daoud!
Tijdens de afsluiting van het
project hebben alle klassen een
optreden verzorgd over superhelden.
Dus wijkbewoners geen nood, er lopen heel veel
superhelden rond die u zouden kunnen helpen!!
Groetjes van ’t superhelden Karregat
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GROEPEN 1/2 VAN DE BOOG
ONTDEKKEN HERFST
BIJ ’T WASVEN!
De groepen 1 en 2 werken op dit moment met het
Kleuterplein thema ’Het hele jaar rond’.
Carlos en Sofie lezen iedere week een stukje voor
uit het prachtige prentenboek ‘het wolkje dat niet
wachten wou’. Alle seizoenen worden besproken.
Zo leren de kinderen dat elk seizoen zo zijn eigen
kenmerken heeft.
De kinderen wisten ons te vertellen dat het nu
herfst is. In ‘t Wasven zijn we op ontdekking gegaan en hebben we de herfst optimaal beleefd.
We hebben mooie paddenstoelen en elfenbankjes
gezien. We konden met heel veel geknetter en
herrie door de bladeren lopen maar ook heel
zachtjes.
Kastanjes, beukennootjes, blaadjes en eikels hebben we gezocht. We hebben een kabouterspelletje
gespeeld, stonden met zijn allen om een hele brede boom én we hebben samen heerlijk genoten
van het prachtige herfstweer!

Door de bladeren lopen

Het Wasventje

Spelletjes in het bos

Beukennootje gevonden
Carlos en Sofie
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ALCOHOL
BESLAGKETEL
BEUGELFLES
BEZINKSEL
BIERGLAS
BIERVILTJE
BOVENGISTING
BROUWKETEL
BROUWMEESTER
BROUWPROCES
DORSTLESSER
DORTMUNDER
DUBBEL
EESTEN
ETIKET
FLESOPENER
GEHOPT
GISTCELLEN
GISTINGSKUIP
GRENADINE

KERMISBIER
KLOOSTERBIER
KOELER
LUCHT
ONDERGISTEND
OUD BRUIN
PILSJE
PROEFLOKAAL
RECEPT
REINHEIDSWET
ROERKUIP
RIJPING
SCHUIMKRAAG
SNEEUWWITJE
STATIEGELD
TAPBIERTJE
TEMPERATUUR
TRAPPIST
TRIPEL
VERSUIKERING

WASSEN

De overgebleven letters vormen een spreekwoord.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Rachmaninov’

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 december 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:.

M. Thijssen– Lijten.
Urkhovenseweg 53
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke
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