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Beretrots zijn wij als redactie op onze
penningmeester Jan Paulussen die op 27
april jl. een Koninklijke onderscheiding
mocht ontvangen. Hij ontving deze vanwege zijn verdiensten voor de Tongelrese samenleving maar zoals een van zijn
buurtgenoten zei: ”Zijn grootste verdienste is dat hij altijd voor iedereen
klaar staat. Van thuis uit heeft hij meegekregen dat je beter kunt helpen dan
geholpen worden. En dat gezegde is
helemaal van toepassing op hem.”
Jan Paulussen was echter niet de enige
die uit handen van burgemeester Van
Gijzel een onderscheiding mocht ontvangen. Ook Jan Vogels, zeer bekend
binnen de Tongelrese gemeenschap,
werd onderscheiden. Naast een fulltime
baan is hij actief binnen een groot aantal verenigingen en verricht al jarenlang
meerdere vrijwilligersfuncties. Op pagina 23 kunt u nog veel meer lezen over
de beide mensen die een onderscheiding
ontvingen.
Maar er gebeurde nog veel meer in onze wijk. Het team van NXTgeneration vertrok naar Florida USA en de Wasven boerderij had
ook de afgelopen maand een heel divers programma te bieden.
Tongelre staat bol van de activiteiten. In ‘t Oude Raadhuis wordt
van alles georganiseerd en de scouting is weer druk bezig met de
voorbereidingen van de zeepkistenrace die op 3 juni a.s. wordt
gehouden. Als al die activiteiten nu eens worden overgoten met
een heerlijk zomers zonnetje dan zal het echt een heerlijke
maand worden.
Wij wensen u veel leesplezier!

Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-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 .............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
Ons Net Eindhoven .....................................
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112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
14040
040 7874000

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 geschreven door: Han van Leeuwen
Mijn naam is Han van Leeuwen, misschien een
beetje duidelijker als ik zeg de eigenaar van de
Carwash Car Cleaning Eindhoven bij de spoorwegovergang aan de Broekakkerseweg.

Na diverse omzwervingen in de automotive en
bouwwereld ben ik in 1983 Car Cleaning Eindhoven
gestart aan de Vondellaan in Eindhoven, een bedrijf
dat zich bezig houdt met complete autoreiniging,
lakbehandeling, interieurreiniging enz. voor particulieren en bedrijven.

Ik vind het bijzonder leuk en ben zeer vereerd dat
men mij gevraagd heeft de Wisselpen te schrijven.
Iets te schrijven over mijzelf vind ik niet zo gemakkelijk, dus begin ik maar zo’n beetje van voor af
aan. Levensloop, werkzaamheden, activiteiten, liefhebberijen en hobby‘s.

Na een aantal jaren in de Vondellaan te hebben gezeten, was het bedrijf uit zijn jasje gegroeid en
kocht ik het bedrijfsterrein aan de Breitnerstraat,
waar ik met Hein en 3 medewerkers Car Cleaning
Eindhoven vestigde, samen met een aantal aan de
autobranche gerelateerde bedrijven. Na een aantal
jaren daar te hebben gezeten, heb ik het complex
aan de Breitnerstraat met een nieuw bouwplan verkocht aan het Bouwfonds.
Graag wilde ik nog één keer met mijn bedrijfsleider
Hein Hendriks de uitdaging aangaan en Car Cleaning Eindhoven (ondertussen is het 2008) op een
geheel nieuwe locatie nieuw leven in te blazen.
Bij het zoeken naar die andere locatie vond ik die
uitdaging en kwam terecht in Tongelre tussen de
vier sporen aan de Broekakkerseweg, waar ik het
pand van Van den Eijnden kocht.

Ik ben geboren in Best, uit ouders die van oorsprong uit het westen kwamen, onder de rook van
Gouda. In 1959 vertrokken zij met het hele gezin
(vijf jongens) naar het mooie Brabant. Na Best zijn
wij verhuisd naar Tilburg waar ik de lagere school
heb doorlopen. Daarna zijn wij verhuisd naar Eindhoven, waar ik de lagere en middelbare detailhandelsschool heb gevolgd.
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De uitdaging kon beginnen, het pand bevond zich
in ernstig verwaarloosde staat, des te meer de
moeite waard om er iets moois van te maken.
Eerst puin ruimen en strippen, daarna opnieuw
opbouwen. Bouwen en ontwerpen (architectuur)
zijn mijn grootste passie. Na de kaalslag zijn we
begonnen met de heropbouw. Nieuwe gevelbeplating, roldeuren, tussenvloeren, receptie, ons
mooie autocafé enz.
Daarna het buitenterrein opnieuw bestraten en
natuurlijk onze schitterende DHZ Carwash, aanleg
van de stofzuigeilanden en verdere aankleding.
Inmiddels hebben zich ook een tweetal andere
bedrijven op het complex gevestigd te weten:
De Brabantse Verhuis Centrale, die complete verhuizingen
en
inboedelopslag
verzorgt
en
de “Geluidsfabriek, Bolution” die evenementen
verzorgt en Dj apparatuur enz. verkoopt.

Nieuw aanspreekpunt gemeente Eindhoven
De huidige wijkcoördinator vanuit de gemeente
Marloes Groot gaat als wijkcoördinator in Woensel
werken. Intern hebben een aantal personele verschuivingen plaatsgevonden om een optimale
verdeling van capaciteit te krijgen. Jannie Landa
is gebiedscoördinator van Tongelre en is bekend
in en met ’t Hofke. Zij zal vanaf 1 mei het aanspreekpunt zijn voor ‘t Hofke en is bereikbaar op
j.landa@eindhoven.nl of 040-2388389 (afwezig
op vrijdag).
Marloes Groot: “Ik vind het jammer ‘t Hofke te
gaan verlaten. Ik wil de bewoners van ‘t Hofke
bedanken voor de fijne samenwerking en voor de
inzet en betrokkenheid bij de buurt.”

Spoor
Op 2 april hebben de gemeente Eindhoven en
Prorail de projectovereenkomst voor de plaatsing
van raildempers en geluidsschermen in Tongelre
ondertekend.
De raildempers worden naar verwachting aan het
eind van 2012 geplaatst, de geluidsschermen
moeten er eind 2013 staan. De direct omwonenden hebben hierover bericht ontvangen.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de
heer Piet Peereboom, telefoon: (040) 238 6749,
e-mail: p.peereboom@eindhoven.nl.

Toen dit allemaal gerealiseerd was stond, er ook
het woonhuis nog. Na veel wikken en wegen had
ik toch maar besloten om bij de zaak te gaan wonen. Maar niet in de staat waar het huis zich in
bevond, dus weer afbreken, ontwerpen, herbouwen en maken zoals ik er in wil leven.
Nu het inmiddels helemaal klaar is, heb ik het bijzonder naar mijn zin en zit heerlijk te wonen op
de plek waar ik heerlijk met de racefiets zo het
groen in kan, genieten van mijn liefhebberijen,
mijn kinderen Rose Marie en Caspar, muziek luisteren, lezen en een beetje piano spelen, (in het
dorpke) “rond het Hofke” in Tongelre. Wat mij ook
erg aanspreekt zijn de leuke activiteiten die
“rondom ‘t Hofke” georganiseerd worden. De vele
binnen activiteiten, de Braderie rommelmarkt, de
wandel Avondvierdaagse en de Zeepkisten Race
waar Henny Goossens en ik de technische en veiligheidskeuring met veel plezier mogen doen.
Ik vond het erg leuk om dit stukje te schrijven en
geef graag de Wisselpen door aan Twan van
Buul.
Han van Leeuwen.

FIETSTOCHT
Op zondag 20 mei wordt er
een fietstocht georganiseerd
vanuit het clubgebouw van
Scouting Pres FD Rooseveltgroep te Eindhoven.
Er zijn fietstochten van 25 en 40 kilometer.
De tochten worden uitgezet rondom Eindhoven.
U kunt aanmelden en starten met een van de
routes tussen 10 en 12 uur. U kunt afmelden tot
15:30 uur.
Inschrijfgeld voor deze fietstocht is 3,50 euro.
Als U liever wandelt hebben we ook wandelroutes van 5, 10 en 15 kilometer voor U.
Ons adres is:
Villa Roosevelt
Oude Muschbergweg 1
5631 AE Eindhoven
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Door Kees van Grevenbroek
Waar is de patrijs?
Hoefijzer op de borst
Ken je de patrijs? Het is een fazantachtige vogel
van ons cultuurlandschap. Een akkervogel die het
in deze tijd ontzettend moeilijk heeft om zich te
redden, helaas ook in Tongelre.
De Latijnse naam is
Perdix perdix. Het
zijn hele monogame
vogels. Vrouwtjes
en mannetjes blijven elkaar dus
trouw. Volwassen
vogels zijn ongeveer
30 cm groot. De
kleur is grijs/bruin
gevlekt met een
bruine kop. Het
mannetje heeft een
kastanjebruine vlek
op de borst in de
vorm van een soort hoefijzer. De vrouwtjes hebben
een kleinere vlek. De poten van de patrijs zijn
grijs.
Alarmsignaal
`s Winters leven patrijzen groepsgewijs, een klucht
noemt men dat. Vaak zitten de jongen van het afgelopen broedseizoen en eventueel patrijzen uit de
omgeving uit veiligheidsoverwegingen bij elkaar.
Ze zijn op zoek naar zaden van akkerkruiden en
restanten van akkerbouwgewassen, zoals graan of
maïs. Op kiemende onkruiden zijn ze ook dol.
De vogels houden ondertussen wel nauwlettend de
omgeving in de gaten. Bij dreigend gevaar waarschuwen ze elkaar met een alarmroep.
Gek op de kuikentjes
In het voorjaar gaan de koppels patrijzen naar hun
territoriums. Die zijn ongeveer 2,5 ha in oppervlakte. Als er een geschikte plek gevonden wordt voor
het nest, worden er eieren gelegd. Soms wel 20
stuks en na
26 dagen
broeden
door de
hen, het
vrouwtje,
komen de
kuikens tevoorschijn.
Als ze opgedroogd zijn,
kunnen ze
meteen
Foto: Loek Ketelaars

lopen en eten. Men noemt dit nestvlieders. Merels
en mezen bijvoorbeeld zijn nestblijvers. De kuikens
zijn kaal en hulpbehoevend en worden gevoerd
door hun ouders. Kuikens van de patrijs zijn net als
kippen bedekt met dons. Ze eten de kleinste insecten al meteen. Ma en Pa-trijs reiken ook voedsel
aan voor hun kroost en speuren met één oog de
omgeving af voor het gevaar. Dat zijn kraaien of
eksters, verwilderde katten, loslopende honden en
de vos. Ze zijn allemaal gek op de kuikens.
Heerlijk een zandbad!
Wat zeer belangrijk is voor het welzijn van de patrijs is zijn leefomgeving. Het cultuurlandschap met
voldoende beschutting van dichte heggen en struwelen. Graanakkers met veel onkruiden, dus veel
zaden en veel insecten. Maar ook zandpaden. Deze
vogels houden dagelijks een zandbad tegen parasieten en op het warme zand lopen ook veel insecten.
Waar ze zitten?
Aan de Nuenense kant van Coll en in de Bogten
(bij de Opwettenseweg) zitten nog enkele patrijzen. Soms verblijven er ook wat patrijzen op de
Loovelden. Eigenlijk komen we op deze plekken
nog een aantal honderden meters dichte heggen
tekort en akkerranden met bloemen en kruidenmengsels en natuurlijk graan op de akker. Als deze
maatregelen zouden worden uitgevoerd, zal het
voor deze patrijzen misschien weer iets makkelijker worden om meer nakomelingen groot te brengen. Dat is toch een mooi streven. Meer natuur in
Tongelre, dat willen we toch allemaal!

Komen jullie ook kijken op zondag 3 juni?
De race begint om 13.00 uur en de prijsuitreiking zal rond
17.00 uur plaatsvinden. Locatie: voor ‘t Oude Raadhuis, ‘t
Hofke 15. Ook Johan Vlemmix is weer aanwezig als presentator.
Maar meedoen kan ook nog! Schrijf je nog snel in via info@tongelre20.nl
Op onze website: www.tongelre20.nl vind je alle informatie met veel praktische tips.
En voor de allerkleinsten starten we met een driewielerrace. Ben je 3, 4 of 5 jaar dan kun je hier aan meedoen.
Geef je op via bovenstaand mailadres. Neem je eigen
driewielertje mee.
Deelname aan de race is helemaal gratis!
Tot ziens op zondag 3 juni!
Tongelre 2.0
in samenwerking met
‘t Oude Raadhuis
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CRAFTY GARDENS 2012:
JUBILEUMEDITIE!

Tuintip voor april: veelzijdige clematis
Door Jeroen Soontiëns
De clematis ofwel bosrank is een veelgebruikte tuinplant.
Er is een enorme variatie in kleuren en vormen van deze
klimmer en daarom is hij voor elke tuin geschikt. De clematis groeit snel maar blijft toch beperkt in grootte. De
verzorging van deze plant beperkt zich tot het jaarlijks
snoeien en het geven van bemesting. Het snoeien van
een clematis is afhankelijk van de bloeitijd. De clematissoorten zijn onder te verdelen in drie groepen die elk op
een ander tijdstip worden gesnoeid.
De grootbloemige clematissen die bloeien in mei, juni en
juli en soms nog een nabloei geven in augustus en september, snoeit u aan het einde van de winter (maart).
Haal alle afgestorven en beschadigde stengels vlak boven
een paar sterke knoppen weg. De rest laat u intact want
dit type clematis bloeit op oude twijgen. Voorbeelden van
deze groep zijn: Beauty of Worchester - Chalcedony Countess of Lovelace - Duchess of Edinburgh - Dr Ruppel
- H.F. Young - Nelly Moser - Niobe - Mrs George Jackman
- Miss Bateman - Mme. Le Coultre - Mrs. Cholmondeley

Handgemaakte en kunstzinnige creaties van eigen
bodem! Op zondag 3 juni a.s. vindt alweer voor de
vijfde keer de Crafty Gardens plaats op het buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg in Eindhoven (Tongelre). De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.
Ook dit jaar staat er weer een veertigtal kramen met
deelnemers uit verschillende disciplines zoals keramiek,
werken met textiel, bijzondere sieraden, kleurige interieurdecoraties, ambachtelijke plantaardige zeep en nog
veel meer.
Er worden demonstraties en workshops gegeven, waaronder een workshop intuïtief schilderen en demonstraties
houtdraaien, zilver gieten en glaskralen maken. Daarnaast wordt er een demonstratie gegeven van belly painten. Maar...geen belly paint zonder model, dus.... Ben je
zelf op de dag van de Crafty Gardens omstreeks 30-35
weken zwanger (dus een mooie bolle buik) of ken je iemand die dat is en wil jij of diegene graag een belly paint
meemaken? Dan is dit de kans!
Aanmelden kan via de facebook-pagina van Crafty Gardens (www.facebook.com/CraftyGardens).

De groot- en kleinbloemige clematissen die bloeien vanaf
juli tot eind september, worden ook in februari/maart gesnoeid. Bij het snoeien van deze clematisssen mag je alle
stengels afknippen tot op een hoogte van 50-100 cm boven de grond. Zij bloeien op nieuwe twijgen. Deze jonge
twijgen moeten regelmatig worden aangebonden. Voorbeelden zijn: Bill Mackenzie - Ernest Markham - Florida Hagley Hybrid - Huldine - Jackmanii - Perle d' Azur - Rouge Cardinal - Star of India - Tangutica - Ville de Lyon.
De kleinbloemige clematissen die in het vroege voorjaar
bloeien, worden in principe niet gesnoeid tenzij ze te wild
zijn geworden of om dood hout weg te nemen. Wanneer
u dit type snoeit, doet u dit direct na de bloei in het voorjaar en in ieder geval niet in de winter. Voorbeelden zijn:
alpina en montana ‘Rubens’.
Om een clematisplant te voorzien van voeding strooit u in
het voorjaar een organische meststof aan de voet van de
plant.
Dit houdt de
plant in een
goede conditie. Water is
vooral in het
eerste
seizoen van belang en daarna alleen tijdens droogte.

Wie even wil uitrusten kan terecht op het terras voor een
lekker kopje koffie of thee, een glaasje frisdrank en de
biologische lekkernijen van bakker Meelmuts.
Voor de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten. Zo
is er een feestelijke speurtocht op het terrein, kunnen zij
zich laten versieren met mooie (afwasbare) glittertattoos,
kunnen zij vriendschapsbandjes maken en zal er weer
een speciale activiteit verzorgd worden door het tuincentrum.
Dit is slechts een greep uit het totale aanbod van de Crafty Gardens 2012. Het wordt een gezellige en kleurrijke
markt. Het tuincentrum is deze dag natuurlijk geopend.
Zorg dat u er op 3 juni bij bent!
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Centraal pastoraal centrum Sint Joris
Bereikbaarheid nieuwe parochie Sint Joris

St. Jorislaan 51
5614 AA Eindhoven
Tel: 211 04 67
E-mail: info@parochiesintjoris.nl
www.parochiesintjoris.nl

Kerkwijkcentrum Tongelre
Molijnstraat 5  5642 LV Eindhoven
T 2811324  F 7872603
Kerkwijkcentrum is geopend op maandag,
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00 uur:
spreekuur Willem Brok
http://www.parochietongelre.nl/
parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Nieuw schema eucharistievieringen
Zaterdag 19.00 uur

Joris en Pius X

Zaterdag 19.00 uur
(1e en 3e zaterdag van Berckelhof
de maand)
Zondag 09.30 uur

Theresia, H. Hart,
Gerarduskerk, Martinus

Zondag 11.00 uur

Trudo, Lambertus, Catharina,
Joris

Zondag 18.00 uur

Joris

Op zondag 20 mei wordt om 9.30 uur in de Antoniuskerk
de derde Eerste Communieviering gehouden, .
Er wordt een gezamenlijke vrijwilligersbijeenkomst in de
nieuwe parochie gehouden op zaterdagmiddag 23 juni:
14.00 uur in en rond het pastoraal centrum aan de Jorislaan.
Bouw Kerkwijkcentrum Tongelre vordert gestaag
Zoals het er nu naar uit ziet, zal het nieuwe pastoraal centrum van Tongelre in de tweede helft van mei worden opgeleverd. Veel van de administratieve werkzaamheden
zijn al verplaatst naar het centraal pastoraal centrum aan
de Jorislaan. Maar op 't Hofke zullen nog steeds activiteiten plaats vinden. Het is straks open voor u op maandag,
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Niet alleen verschillende werkgroepen zullen er hun onderdak vinden,
maar ook gasten zoals het bestuur van het Calixtuskerkhof
zullen er vergaderen. De groep uit de Fazantlaan / Lakerstraat zal op dinsdagochtend de opening verzorgen. Voor
maandag hebben we twee vrijwilligsters die de komende
maand ingewerkt worden. Voor de vrijdag heb ik één vrijwilligster, daar zoeken we nog iemand bij. Wie heeft zin?
Inwendige van het kerkwijkcentrum
Afgelopen 27 maart mochten we van de aannemer alvast
een kijkje nemen in het pand. En u weet het … als u mee

wilt helpen om dit mooie gebouwtje mee in te richten begin
juni: een mailtje naar Gerard Rikken is voldoende:, alvast
bedankt!
G.Rikken@onsneteindhoven.nl
Ochtendgebed in de Antoniuskerk
Sinds kort is er gelegenheid om elke dinsdag deel te nemen aan een ochtendgebed in de Antoniuskerk, Fazantlaan 17. Wij komen om 10.00 uur bij elkaar om samen te
bidden met een psalm, een gebed, een moment van stilte,
een lied… Aansluitend kunnen wij elkaar ontmoeten bij
een kopje koffie. U bent van harte welkom! Contactpersoon: Feli Platzer, telefoon 040-2432597
Voorbereiding sluiting Antonius
De coördinatiegroep van de Antoniuskerk is hard aan het
werk om de toekomst voor te bereiden. In twintig jaar kun
je veel verzamelen. Ook belangrijk materiaal voor het archief natuurlijk. Met grote zorg wordt alles gesorteerd en
klaargezet voor overleg met het bestuur. Tot en met juni
kunt u 's morgens nog terecht tussen 10.00 en 12.00 uur.
Daarna zal dat alleen op de dinsdagochtend zijn. Op dinsdagmorgen is er om 10.00 uur een ochtendgebed en de
mogelijkheid elkaar te ontmoeten. De eerste vrijdagviering
die u gewend was, blijft bestaan totdat de kerk zal sluiten.
De uitstaande misintenties en fundaties zijn allemaal geregeld. Met de nabestaanden zijn afspraken gemaakt over
de kerk waar nu de intenties worden afgelezen.
Leuke kansen voor vrijwilligers:
Zowel bij het Open Huis als bij het Steunpunt Materiële
Hulpverlening wordt ons geloof op een boeiende manier in
de praktijk gebracht. Het voelt heel goed als je mensen die
het water tot de lippen staat, ook heel concreet met geld of
spullen kunt helpen. Dat zie je ook aan tientallen enthousiaste medewerkers die vaak al meer dan 15 jaar lid zijn van
deze groepen. Dat betekent ook dat de gemiddelde leeftijd
in deze groepen stijgt. Ik ben naarstig op zoek naar parochianen die hier enkele uren per week aan mee willen
werken. De sfeer onderling is bijzonder goed en er is ook
volop gelegenheid om te delen wat dit werk doet met je als
gelovige. In trainingen of bijeenkomsten, maar ook in wekelijkse vieringen tussen de middag in de Catharinakerk.
Ook deze worden voorbereid en voorgegaan door leden
van deze werkgroepen. Gastheer of Gastvrouw in het Inloophuis. Telefonisch spreekuur voor mensen die dringend
hulp nodig hebben. Spreekuurgesprekken waar mensen
concreet geholpen worden. Administratieve taken hier om
heen. Er is volop werk en heel divers. Wie voelt er iets
voor? Je kunt me mailen willem.brok@gmail.com of bellen
op 06-39569011
Penningmeester gezocht
Het nieuwe parochiebestuur is met de aanvulling door Pieter van de Marel (29 jaar) compleet. Vanaf januari echter
is de penningmeestersfunctie tijdelijk ingevuld vanuit het
Bisdom. Gezien de tijdelijkheid en de inkrimpingen die bij
het Bisdom gaan plaatsvinden, is het bestuur op zoek naar
een penningmeester uit eigen geledingen. Wat moet je in
je mars hebben:
• vrijwilligersinzet gedurende meerdere uren en momenten in de week.
• financiële en boekhoudkundige ervaring is absolute
voorwaarde.
• affiniteit met het R.K. parochieleven en beleid
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Bent u zelf belangstellend of kent u iemand die mogelijk
aan dit profiel voldoet dan kunt u terecht bij de secretaris
van het bestuur:
Paul van der Grinten: bestuur@parochiesintjoris.nl
Kerkbijdrage
Meimaand, Mariamaand,
Op tocht gaan, onderweg een kaarsje opsteken, en genieten van de natuur. Even vakantie want onze wereld is
nu op zijn mooist. Zou de Euro-crisis wel voorbij gaan?
U kent ze wel al die sombere berichten over onze economie.
Trouwens ook de kerk zelf moet de tering naar de nering
zetten, zelfs bij het bisdom. Gelukkig begrijpen gewone
kerkmensen dat ook steeds beter.
Die doen gewoon hun werk, vrijwillig omdat de kerk hen
ter harte gaat en blijven toch zelf ook in Euro’s bijdragen.
Zo’n kerk wil je toch niet missen?
Het voldoen van uw Kerkbijdrage kan gewoon via de
bekende bank en gironummers van uw parochiewijk.

COLLECTE “SAMEN VERDER”
Ook dit jaar was de collecte bestemd voor een van de
Gambia-projecten van de stichting “SEIG”. Het totale
bedrag van de deurcollecte was 850 euro méér dan vorig jaar. Nu nog even afwachten wat er nog aan euro’s
wordt overgemaakt. We hebben goede hoop dat het
benodigde bedrag van € 5.000,-- gehaald zal worden.
“SEIG” is de bewoners van Tongelre heel dankbaar.
Reeds enkele jaren konden diverse projecten gerealiseerd worden door de hulp van Tongelre, zoals nieuwe
toiletten bij twee scholen, een overdekte groentemarkt,
schoolmeubilair, een nieuwe bibliotheek en twee nieuwe
kleuterschooltjes. Erg belangrijk is dat het echtpaar Van
Dijke, initiatiefnemers van “SEIG”, ervoor heeft gezorgd
dat alle gebouwen en materialen door de dorpelingen
worden onderhouden. Dit is niet het sterkste punt van
een Afrikaan. Men geeft geld liever uit aan eten dan aan
onderhoud. Omdat het echtpaar twee keer per jaar naar
Gambia gaat, worden alle gebouwen, waterputten, de
schooltruck voor het vervoer van kinderen, etc. telkens
weer gecontroleerd.

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena een
eigen onderkomen in Woensel, namelijk het voormalige Paulus kerkwijkcentrum aan de Boschdijk.
•
•
•

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van
Schrift en Gebed;
3e zondag van de maand: Eucharistieviering.

Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 024-6221470 of 06-49630170.

Met de opbrengst van dit jaar wil “SEIG” de door haar
gebouwde school in het dorp Sambollet voorzien van
een eigen waterput. Tot nu toe werd ’s morgens in emmers water gehaald bij de put midden in het dorp. Dit
water werd dan in een ton voor de school gezet, zodat
de kinderen hieruit konden drinken. Tevens wordt een
muur gebouwd rondom de school, om te voorkomen dat
dieren het schoolterrein bevuilen. Kinderen lopen vaak
op blote voeten of plastic slippers en trappen dan in de
uitwerpselen. Informatie over de Gambia-projecten is te
vinden op www.Seig.nl
Helaas wordt in een groot aantal straten in Tongelre
niet gecollecteerd door een tekort aan collectanten.
Hierbij nogmaals een oproep: mocht u interesse hebben
om in 2013 het team van 30 personen te versterken,
mail dan naar info@seig.nl of bel naar 040-2481107.

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

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00
uur in de dependance van het Oude Raadhuis,
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent
van harte welkom!

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Gon Koop- Vrinssen, 76 jr., Bernhardplaats
Jo van Vegchel- van Rooy, 90 jr., Berckelhof
Ans Klumpkens- van Mourik, 86 jr., Berckelhof
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.30 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.


Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur.
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.


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


Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het service punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebieden zoals bijv. vragen over
wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen
van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen,
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsinstantie, energieleverancier, of andere brieven of
formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege
een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal
die gebruikt wordt.
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien nodig
kunnen we samen actie ondernemen. Uw privacy
staat hierbij centraal. De wijkbrigadier van de politie is ook aanwezig voor al uw vragen.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is
er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis waar u
terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

Woensdagmiddag
Kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.


Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Bijna voor niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.


Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijkheid te kaarten of een ander spel te doen.


Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 13.1514.45 uur.


IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 uur.
Entree € 1,00


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


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


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

Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21
juni houden we de Avondfietsdriedaagse.
Inschrijving en vertrek van 18.00 tot 19.00
uur bij ’t Oude Raadhuis aan ‘t Hofke.
Drie avonden verschillende routes van ongeveer 25 km, langs de mooiste plekjes rond
Eindhoven. Iedereen kan eraan meedoen.
Inschrijfgeld (inclusief route) per avond € 2,Als je meteen voor 3 avonden inschrijft
kost het slechts € 5,Iedereen die alle avonden meefietst
ontvangt een leuke herinnering.
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Na de kennismaking met onze nieuwe voorzitter in
Rond ’t Hofke van maart, nu:

HET BESTUUR STELT ZICH VOOR:
Ank van Os, 1e secretaris van ’t Oude Raadhuis
Geboren en getogen in Eindhoven-Strijp, zijn m’n man en
ik toch al weer 40 jaar geleden verhuisd naar Tongelre.
Na een aantal jaar in de
Geestenberg gewoond te
hebben, werd een huis zonder zolder toch te klein voor
een gezin met 2 opgroeiende
kinderen. En dus zijn we verhuisd naar de Kaartmakersring, waar we nog steeds met
veel plezier wonen.

UITSTAPJE BEAUREGARD
Al voor de 7e keer reed (onder barre weersomstandigheden) de touringcar weer voor. Het was zo ver, het jaarlijks
uitgaansdagje van de bewoners complex Beauregard stond
weer voor de deur. Een week later dan normaal, dit omdat
de paasdagen vroeg vielen.
Zo als altijd zagen “de oudjes” er al geruime tijd naar uit,
verrassend is het altijd dat in de bus pas de uitleg van het
programma wordt gedaan. Uniek is nog steeds de samenhorigheid welke er na bijna 13 jaar nog steeds is. Deze
keer met een volle bus naar Sporthal “De Genderbeemd” in
Gestel. Niet zo zeer om een partijtje touwtrekken of lichamelijke oefeningen te doen, maar om eens goed de lachspieren los te maken.

Tot m’n eerste zwangerschap werkte ik bij Philips Nederland. Maar in die tijd was het nog niet gangbaar dat zwangerschap en werken werden gecombineerd en dus stopte
ik met werken. In die tijd is voor mij het vrijwilligerswerk
begonnen. Ik ben in de Geestenberg o.a. voorzitter geweest van de kinderopvang en secretaris van de Beursgroep.

Aangekomen, een ontvangst in de bar (voor een sporthal
een zeer mooie entourage) met koffie/ thee en gebak. Tegelijkertijd trad de op de lachspieren werkende Patrick Smulders (bekend van “het benkske”) in de act van Sjan de Serveerster op. Hij (zij) kreeg met zijn (haar) gekke grollen en
grappen snel de boel op gang.

De kinderen werden groter en dus ook zelfstandiger. Ik
keek om me heen en vond fulltime werk bij DELA. Eerst op
de typekamer, later bij de medische administratie en uiteindelijk als secretaresse van de directeur. Met name in deze
laatste functie was ik in m’n element. Het was duidelijk een
vertrouwensfunctie. Enerzijds naar de directeur, anderzijds
naar de collega’s. In een dergelijke functie komen mensen
bij je lachen en huilen en worden ook zaken gemeld die
bedoeld zijn om bij de directeur te komen. Hier moet je
altijd voorzichtig en tactisch mee omgaan.
Na 22 jaar bij DELA kreeg ik de mogelijkheid om met de
VUT te gaan. En wikkend en wegend heb ik voor mezelf
besloten dat dit een mooi tijdstip was om te stoppen en het
rustiger aan te gaan doen. Ik heb het uitvaartwezen niet
helemaal verlaten. Enige tijd na mijn VUT werd ik benaderd door de ombudsman van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen. Of ik het secretariaat van de ombudsman wilde gaan voeren. Een eer om hiervoor gevraagd te
worden en een duidelijk blijk van vertrouwen in mijn persoon. Ik heb deze vraag dan ook met ja beantwoord en
voer dit secretariaat nu nog steeds.

De polonaise werd ingezet en er werd een dansje gemaakt.
Verbaasd was men dat de bus al weer voorreed, de twee
uren waren omgevlogen, snel nog een biertje of ’n wijntje
besteld en op weg naar Casteren, waar we genoten van een
geweldig 3-gangen diner, met alles er op en er aan in overvloed.
Om ca. 20.15 uur weer terug bij Beauregard. De leeftijd
van de “oudjes” loopt dan wel op, maar met een paar
“rollatortjes” er bij gaan we met veel plezier op naar 2013!

Het eerste jaar in de VUT heb ik heerlijk genoten van alAb de Winter
leen maar die dingen doen die ik leuk vind, o.a. simpelweg
lui-zijn. Na 22 jaar fulltime werken en een gezin, vond ik
dat ik dat verdiend had. Maar na een tijdje ging het toch
weer kriebelen. Zo oud was (en ben …!) ik nog niet. En
dan zul je het altijd zien, op dat moment was in het bestuur
van ’t Oude Raadhuis de functie van secretaris vrij gekomen. Dat vond ik toen en nu nog steeds een klus mij op
het lijf geschreven. En dat doe ik nu alweer zo’n 5 jaar.
De kinderen zijn natuurlijk al lang de deur uit. Wat heet, ik
ben al Oma van 2 prachtige kleinzoons, die natuurlijk regelmatig bij Opa en Oma de boel onveilig maken. Dit in
combinatie met m’n activiteiten op ’t Oude Raadhuis en de
mensen die ik daar tref, kan ik het nog wel een hele tijd
volhouden.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519.
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene
waarnaar u op zoek bent!
Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon:
040-7877780 of 06-30585801.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon:
040-2518297 of 06-48690224.
Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.
Isabelle van Roon (1994), Tongelre. Telefoon: 0402444519 of 06-46322086. Ik doe de havo op het pleincollege Eckart en zou het erg leuk vinden om in mijn vrije
tijd op uw kinderen te passen! Ook heb ik wat ervaring.

Scouting Doornakkers maakt zich klaar
voor de Zeepkistenrace!!
De scouts van Scouting
Doornakkers maken zich
klaar voor de Zeepkistenrace. Met hulp van de
ouders werd afgelopen
zaterdag 5 mei hard gewerkt aan de zeepkisten.
Het zaagsel was dan ook
nadrukkelijk aanwezig in
de blokhut ”De Wierde”
aan de Urkhovenseweg
27 te Eindhoven.
Vorig jaar was Scouting
Doornakkers ook al van
de partij. Dit jaar hebben
ze besloten om het nog
groter aan te pakken.
Meer speltakken waaronder de Esta’s, Kabouters en Welpen hebben besloten om mee te
doen aan de Zeepkistenrace. Ook dragen een aantal stafleden van
Scouting Doornakkers een steentje bij in de organisatie van deze
dag.
De komende weken
zal er dan ook nog
hard gewerkt worden
om de zeepkisten helemaal startklaar te
maken voor de race,
worden de laatste
puntjes op de i gezet
met betrekking tot de
organisatie van dit
evenement en maken de deelnemers zich klaar voor de race om
een zo hoog mogelijke plek te behalen in het eindklassement.
Benieuwd hoe Scouting Doornakkers het ervan af brengt tijdens de
Zeepkistenrace of wil je meer informatie over deze scoutinggroep?
Kom dan gerust op zondag 3 juni 2012 naar de Zeepkistenrace en
zie hoe onze leden en stafleden het doen of breng een bezoekje
aan onze info stand voor meer informatie over deze groep.

www.detafelvaneen.nl - voor vrouwen die een
stapje vooruit willen!
De tafel van één is een landelijk project voor vrouwen
zonder werk, die weinig opleiding hebben gehad, misschien vroeger de kans niet hebben gehad of vroeg voor
hun gezin hebben gekozen. Dit project is in het leven geroepen om hen bewust te maken van het belang van economische zelfstandigheid. In dit kader begint op woensdag 9 mei van 9.30 - 11.30 uur in Wijkcentrum Unitas,
Vlokhovenseweg 49 in Eindhoven een serie tafelgesprekken, waarin vrouwen door (vrouwelijke) buddy's worden
geholpen om hun eigen kwaliteiten te benoemen en een
plan voor de toekomst te maken. De gemeente wil zo, in
samenwerking met De tafel van één, werkgevers en
scholingsinstituten, vrouwen motiveren hun eigen kansen
te verhogen.

Scouting Doornakkers is er helemaal klaar voor!!
Website: www.doornakkers.com
E-mail: info@doornakkers.com

Je kunt je opgeven als buddy of aanmelden om deel te
nemen aan de gesprekken via: www.detafelvaneen.nl.
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Nieuwe naam!
TijdVoorElkaar heet voortaan BurenVoorElkaar. Omdat we een nieuwe website gemaakt hebben in samenwerking met OnsNet Eindhoven en de website op
“OnsPlatform” draait, hebben we moeten kiezen voor
een andere naam dan TijdVoorElkaar. We hebben lang
nagedacht over een passende naam en uiteindelijk
hebben we gekozen voor BurenVoorElkaar. BurenVoorElkaar omdat we allemaal buren zijn en de meeste mensen graag iets voor of samen met hun buren
doen. Het geeft ook een fijn gevoel te weten dat er
altijd buren zijn die klaar staan om jou te helpen.
Dichtbij, vertrouwd en samen sta je sterk!
Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een herkenbaar plaatje. Daarom hebben
we Mirjam Hendriks, een bewoonster van Geestenberg en
kunstenares, gevraagd om een
passend logo te ontwerpen.
Dat heeft ze gedaan en wij
zijn er erg blij mee. Het logo is
vrolijk gekleurd, heel herkenbaar en staat echt voor BurenVoorElkaar.

Wat ons betreft is deze nieuwe website van BurenVoorElkaar een uitgangspunt om een nog uitgebreidere website te krijgen die helemaal bij de wijk Geestenberg past. Waar wijkbewoners en bij de wijk betrokken organisaties elkaar makkelijk kunnen vinden,
informatie kunnen uitwisselen en elkaar vragen kunnen stellen. Waar je foto’s van/uit de wijk kunt plaatsen, waar je twitterberichten van Geestenbergers
kunt lezen en waar nieuwtjes te vinden zijn over de
school, de winkels, clubs, (buurt)verenigingen enzovoorts.
Uiteraard zijn we erg nieuwsgierig naar wat jullie van
de huidige website vinden en krijgen we graag van
jullie tips over wat in jouw ogen beter of anders kan,
wat je mist op de website, wat wel en niet handig is
enzovoorts. Stuur gerust je reacties via de mail, bel
me op of kom eens langs in VTA ’t Karregat. Doe dat
vooral ook als je hulp wilt bij het gebruik van de nieuwe website, want ook daar ben ik voor. Ik ga de komende tijd ook de wijk in om samen met deelnemers
de website te bekijken. Sta wellicht zomaar een keertje bij jou voor de deur. Duurt het je te lang en wil je
graag samen met mij naar de website kijken? Laat me
dat dan eventjes weten via mail of telefoon!

Nieuwe website
Inmiddels nieuwsgierig naar hoe die nieuwe website
er eigenlijk uit ziet? Neem dan snel een kijkje op:
www.burenvoorelkaar.nl
De website werkt volgens hetzelfde principe als de
oude: iedereen die in of rond Geestenberg woont kan
een advertentie plaatsen met vraag en/of aanbod en
reageren op de advertenties van buren uit de wijk.
Uiteraard is de nieuwe website nog niet gevuld met
advertenties; dat zullen jullie zelf moeten doen. Ik
hoop dan ook van harte dat jij je vraag en aanbod op
deze website gaat plaatsen…. Want hoe meer buren
dat doen, hoe makkelijker je elkaar kunt vinden!

Betrokken wijkbewoners gezocht
BurenVoorElkaar kan zelf ook wel wat hulp gebruiken.
Ik ben op zoek naar wijkbewoners die het leuk vinden
om binnen BurenVoorElkaar actief te zijn in de wijk.
Om andere wijkbewoners enthousiast te maken voor
BurenVoorElkaar, of deelnemers te helpen met het
plaatsen van vraag en aanbod op de website. Om af
en toe eens een deelnemer op te zoeken om te kijken
hoe het gaat en of er misschien nieuw vraag en aanbod is. Dus heb je zin om actief te zijn in de wijk en
betrokken bij mensen die in Geestenberg wonen? Laat
me dat dan even weten via e-mail of telefoon. Dan
kunnen we samen bekijken wat je leuk vindt om te
doen, waar je goed in bent en welk BurenVoorElkaartaakje goed bij jou past.

Om veiligheidsreden is het op de nieuwe website wel
nodig je eerst te registreren. Pas dan kun je advertenties bekijken en zien welke buren deelnemen. Bij
het registreren is een aantal invulvelden verplicht,
maar je kunt zelf aanvinken welke informatie zichtbaar en onzichtbaar zal zijn op de website. Een foto
van jezelf plaatsen in je profiel is wel erg leuk (maar
niet verplicht), omdat je dan meteen heel herkenbaar
bent voor je buren in de wijk.
Nieuw is dat er bij alle advertenties foto’s en filmpjes
geplaatst kunnen worden waardoor je advertentie er
leuker uit ziet en je wellicht meer info kunt laten zien.
Ook kun je via BurenVoorElkaar beeldbellen met andere deelnemers aan BurenVoorElkaar of met de sociaal makelaar. Op de website zijn ook wijknieuwtjes te
vinden en er zijn mogelijkheden om via diverse “social
media” bepaalde info zelf te verspreiden.

Tijd voor een wijkgenoot?
Als je wel mee wilt doen aan BurenVoorElkaar, maar
je weet niet precies hoe, of je wilt liever eerst een
gesprekje met de sociaal makelaar, kun je altijd even
bellen of mailen om een afspraak te maken. Uiteraard
ben je ook van harte welkom om bij mij in het Karregat een bakje koffie of thee te komen doen. Tijdens
de inloopuren is de sociaal makelaar daar in ieder geval aanwezig: dinsdag van 13:00 tot 14:00 uur, donderdag van 9:00 tot 11:00 uur en vrijdag van 9:00
tot 10:00 uur. Tot ziens bij BurenVoorElkaar!
Patricia van Lith
Sociaal makelaar BurenVoorElkaar Geestenberg
E-mail: info@burenvoorelkaar.nl
Telefoon: 06-46145949
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-2819955
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

De lente is ook in de bakkerij begonnen; de bloemen ontluiken en de eerste (brood)kuikens scharrelen rond. Komt u gerust eens kijken en proeven.
In de winkel wordt brood, gebak en koffie verkocht. Alle producten worden in onze bakkerij en
koffiebranderij ter plekke
gebakken en gebrand. In de
bakkerij wordt op ambachtelijke wijze brood en gebak
geproduceerd. Dagelijks is
er aanvoer van vers brood
en verrukkelijk gebak.
Natuurthema avond jeugd:
Op expeditie naar het landgoed van Eckart
Kuieren in Tongelre: De
Groene Corridor
Proefthema-avond: IJskoud
het lekkerst
Bakmiddag: Blij met aardbeien
Expositie Patricia Franco
Tuinthema: Geneeskracht
van de natuur
Proef de zomer
Dag van de Architectuur
Natuurthema avond jeugd:
kom mee op vijveronderzoek

25 mei, 19:00 uur,
de Schop
10 juni, 10:30 uur,
Wasvenboerderij
13 juni, 19:00 uur,
de Gasterij
13 juni, 13:30 uur,
Tussen de Molens
t/m 30 juni,
Overloop
21 juni, 19:00 uur,
de Schop
24 juni, 14:00 16:00 uur
24 juni, 13:00 17:00 uur
29 juni, 19:00 uur,
de Schop

Gasterij In ‘t Ven
Wist u dat u bij ons van dinsdag t/m zondag terecht kunt voor een heerlijke lunch, of zomaar een
kopje (h)eerlijke koffie of een drankje met iets lekkers? En wat dacht u van onze moestuinsalade
(natuurlijk uit eigen tuin!) of een Carpaccio uit de
Boktse Beemden? Kijkt u op onze site voor het
steeds wisselende menu: www.wasven.nl
Natuurthema avond jeugd: Expeditie!
Het Wasvengebied was in vroegere tijden in het
bezit van de Jonkheer Smits van Eckart. Daar is
ook het Eckartse bos naar vernoemd. Landgoederen horen bij kastelen en grote landhuizen en
daar is het goed toeven in de natuur. We gaan er
naartoe met bijzonder vervoer.
Gaan jullie mee? Het is van 19.00 uur tot 21.00
uur en het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De
entree is € 2,00 en het is in de Schop.

Terugblik op Proef de
Lente
Muziek in de natuur, aan
de rand van de stad met
gerechten uit de streek en
het seizoen.
Proef de Lente was op tweede paasdag vol met
dans en vrolijke klanken voor het hele gezin.
Er waren optredens van de kinderen van het DeDeDanceballet en de stoere mannen van Hiphop 040
met streetdance. Ook de Afrikaanse trommels van
djembégroep Sabar uit Heeswijk kwamen tot hun
recht onder de ontluikende wereldboom. Bij deze
voorjaarsklanken verzorgden de koks van de Wasvenboerderij een heerlijke streekbrunch.
Kuieren: De groene corridor Wasvenpad
Natuur in Eindhoven is fantastisch, want: waar zie
je dat de natuur tot bijna in het centrum van een
stad aanwezig is?
Het is een geluk dat we de Dommel hebben, want dat is de levensader van onze stadsnatuur.
Op zondag 10 juni gaan we het
ontdekken tijdens de wandeling:
de groene corridor.
We vertrekken om 10.30 uur vanaf de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 in Tongelre en zijn om
ongeveer 12.15 uur terug.
Loopt u ook mee om de Tongelrese natuur te ontdekken op een andere plek? Of is het Woensel? Het
wordt tijd voor deze expeditie. Meelopen met de
natuurgids kost € 1,50 p.p. Wij hopen u allen weer
te mogen begroeten. Tot dan!
Proefthema-avond Gasterij:
IJskoud het lekkerst!
Op woensdagavond 13 juni kunnen
liefhebbers van regionale specialiteiten
weer terecht bij de Wasvenboerderij. Die
avond komt Stefan Krekels van Hoeve
Willem III uit Helenaveen uitleg geven
over zijn ambachtelijke ijsmakerij. Het
roomijs en sorbetijs wordt gemaakt van melk en
vruchten uit de directe omgeving. Onderwerpen als
de ijsbereiding en de diverse ingrediënten passeren
die avond de revue. De koks van de Gasterij verrassen u met aparte combinaties en verschillende
toepassingen van ijs in een aantal proeverijtjes.
De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij en
duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur.
De kosten bedragen € 7,50. Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden: gasterij@wasven.nl
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Bakmiddag bij de Bakker: Blij met aardbeien!
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan bij Tussen de Molens, de bakker van het Wasven. Elke
tweede woensdag van de maand kunnen kinderen
onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes of
taartjes maken. En als het lekkers de oven in gaat,
wordt er een leuk spel georganiseerd en is er groene limonade. Het resultaat mag mee naar huis!
Op woensdag 13 juni gaat het
over aardbeien. We gaan met de
lentekoninkjes lekkere dingen
maken en natuurlijk “leren” we
ook iets over de aardbeien”.
Meer verklappen we niet, je moet
zelf maar meedoen (en smullen
natuurlijk!).
Het is bij de bakkerij op woensdag 13 juni van
13.30 tot 15.00 uur. Er kunnen op deze bakmiddag
20 kinderen meedoen (vanaf 6 jaar) en vol = vol,
dus van te voren opgeven is wenselijk. Per mail:
winkel@wasven.nl of even bellen: 7870708.
Natuurthema-avond: Geneeskracht van de
natuur
Een moestuin bevat
groenten maar ook
vaak
kruiden.
De
keukenkruiden rozemarijn en tijm zijn bij
veel mensen bekend.
Onze oma’s verwerkten ze vroeger vaak
in stoofschotels. Deden ze dat alleen
omdat ze gerechten
een lekkere smaak gaven of zit er meer achter?
Behalve de bekende keukenkruiden, zijn er nog
veel meer kruidachtige planten die de gezondheid
kunnen ondersteunen of verbeteren. Weleda, VSM
en dr. Vogel bijvoorbeeld maken er dankbaar gebruik van. De tuinder van het Wasven, tevens herboriste, vertelt deze avond over de geneeskracht
van bekende (on)kruiden.
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op donderdag 21 juni in de Schop.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond
21.00 uur. Graag vooraf aanmelden via tuinderij@wasven.nl. De kosten zijn € 5,00.
Proef de zomer
Na het succes van vorig jaar kon een vervolg niet
uitblijven: Proef de Zomer 2012 biedt wederom
een afwisselend programma van zomerse muziek
en zang. Op zondag 24 juni brengt het Tongelrese
projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ o.l.v. Elise Colen
weer een afwisselend zonnig (meezing) programma. Daarnaast zingt het vierstemmige Hasselbraamkoor uit Stratum o.l.v. Philip Wintrip Jiddische en Oost-Europese liederen. Ter afwisseling
presenteren leerlingen van Let’s play Music Center
Eindhoven zich met sfeervol akoestisch gitaarspel.
Tijdens de optredens kunt u genieten van een
heerlijke high tea die de bakkers van Tussen de

Molens en de koks van Gasterij In ’t Ven voor u
verzorgen. Uiteraard met biologische, streekproducten uit het seizoen. Aanvang 14.00 uur, entree
gratis. Voor de high tea dient u te reserveren, dit
kan via gasterij@wasven.nl of 040-7870707. De
kosten van de high tea bedragen voor volwassenen
€ 10,50 en voor kinderen € 6,50.
Dag van de Architectuur: proef architectuur
en voedsel bij de Wasvenboerderij
Zondag 24 juni, de Dag van de Architectuur 2012,
staat in het teken van architectuur en voedsel.
Groendomein Wasven presenteert dan haar nieuwe
kweekkas (in aanbouw) in Victoriaanse stijl en organiseert toepasselijke kinderworkshops. Verder
zijn er doorlopend rondleidingen waarin cultuur en
natuur, architectuur en voedselproductie centraal
staan. Voor kinderen is er een uitgebreid programma zoals muffins bakken in een écht bakhuis, je
eigen kruidenthee maken en natuurlijk proeven, en
een kweekkasje bouwen met theekruiden. Kortom,
voor jong en oud is er tijdens de Architectuurdag
2012 van alles te proeven, ervaren en leren.
Het programma (rondleidingen, workshops) loopt
van 13.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
Het moestuin seizoen is weer begonnen
De Lunet tuingroep en de vaste tuinvrijwilligers
zijn druk in de weer. De groencompost wordt over
de percelen verspreid om de grond te verbeteren.
Peulen, erwten en tuinbonen zijn geplant. Het plastic over de erwten en peulen zorgt er voor dat de
duiven niet eerder dan de gasten kunnen genieten
van deze groenten.
In de tunnelkast groeit de eerste pluksla flink door
het warme weer. Het zal niet lang duren voordat
de eerste blaadjes op een bord belanden.
Er is ook volop gezaaid:
de eerste spinazie is in
de volle grond gezaaid.
Vrijwilligers hebben tijdens de NL doet dagen
ook al het nodige in
trays voorgezaaid; onder
andere pompoen, venkel, diverse sla, snijbiet en zonnebloemen.
Natuurthema avond jeugd: Kom mee op vijveronderzoek
Op vrijdag 29 juni gaan we onderzoeken wat er
allemaal in een vijver zit. Wat schuilt er onder water, wie wonen daar allemaal? Gaan jullie mee?
Het is van 19.00 uur tot 21.00 uur en het is voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. De entree is € 2,00 en
het is in de Schop.
Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor
nog meer leuke activiteiten met data en aanvangstijden. Ook het nieuwe menu van de Gasterij staat
hier op: http://wasven.nl
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WELKOM BIJ DE ONTMOETINGSGROEP

Wagenspel 2012 Ariëns Toneel:

Een wandeltocht maken of een mooie fietsroute
rijden in je eentje kan ontspannend zijn, maar samen met vrienden is het pas echt genieten en veel
lachen. Bent u in de leeftijd van plm. 60-75 jaar,
alleenstaand (gescheiden, weduwe of weduwnaar)
en bent u op zoek naar vrijblijvend contact met
mensen in gelijkwaardige omstandigheden, sluit u
dan aan bij de Ontmoetingsgroep.

“PUDDING TARZAN”

De leden wonen in en rond Eindhoven binnen een
straal van ongeveer 25 km. Deze groep is ruim 19
jaar geleden opgericht door 2 alleenstaande mensen en telt ondanks regelmatige verschuivingen
nog steeds ongeveer 25 personen. Ook zijn er enkele stellen ontstaan binnen de groep en deze zijn
bij ons welkom gebleven. Sommigen bleven, anderen vertrokken om samen een nieuw leven op te
bouwen. De harde kern zijn de leden van het eerste uur en die is inmiddels uitgegroeid tot een
hechte vriendengroep. Zij vinden het echter ook
leuk om nieuwe mensen in hun midden op te nemen. Er wordt heel wat afgelachen, maar ook kan
iedereen, als hij of zij daar behoefte aan heeft, zijn
verhaal kwijt. Ieder lid kent immers het alleen zijn
om wat voor reden dan ook. Er heerst een gemeenschappelijk gevoel in de groep n.l. dat van
herkenning en begrip.
Wat doet deze vriendengroep door het jaar
heen?
Twee keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats
bij een van de leden thuis voor het samenstellen
van het winter/zomer programma. Van ieder lid
wordt verwacht dat hij/zij een activiteit organiseert. Wandelen, fietsen, kaarten, uit eten, midgetgolf, bowlen, museumbezoeken zijn enkele van
de meest voorkomende activiteiten. Een diner a la
Ontmoetingsgroep, waarbij elke deelnemer een
gerecht klaarmaakt, is een groot succes!
Twee keer per jaar een weekendje weg in een vakantiewoning is ook een hoogtepunt. Gemiddeld
wordt een activiteit door ongeveer 6-8 leden bezocht. Er bestaat geen enkel verplichting om aan
een activiteit deel te nemen, soms wel een aanmelding, zodat de gastheer/vrouw weet wat er in
huis gehaald moet worden. De kosten hiervoor
worden gedeeld door het aantal deelnemers. Iedereen kan een keuze maken uit het aanbod van de
activiteiten uit het programma. Nog steeds is het
prettig om nieuwe mensen te ontmoeten in onze
groep. Ieder mens heeft immers zijn persoonlijke
inbreng en dat maakt het boeiend en levendig.
De contributie bedraagt 25 Euro per jaar en er
wordt naar gestreefd om de activiteiten voor iedereen betaalbaar te houden. Mocht uw interesse gewekt zijn en wilt u onze gelederen komen versterken neem dan contact op met: Francien, email:
menm@onsbrabantnet.nl of via telefoonnummer:
0499-423585.
U BENT VAN HARTE WELKOM!

Iwan Olsen is het kneusje van de klas. Hij is niet sterk,
kan niet goed lezen, is niet goed in gymmen en wordt
daardoor veel geplaagd door jongens van de klas. Op de
koop toe geeft zijn vader hem de scheldnaam “Pudding
Tarzan”. Tot de dag dat hij een heks tegenkomt en een
wens mag doen. Wat zal die wens zijn?
Dit wagenspel gaat over pesten en hoe losers winners
worden, op z'n minst in hun dromen. Gelukkig loopt het
allemaal goed af en wordt Iwan een held.

Het Ariëns Toneel trekt dit jaar voor de 49e keer met het
inmiddels 65-jarige wagenspel door de wijken van Eindhoven.
In de week van 25 – 29 juni kunt u elke avond 3 x genieten van een voorstelling van een klein half uur. Dit jaar
naast spel en dans, ook veel blaasmuziek en slagwerk.
Verschillende muziekgezelschappen uit Eindhoven hebben
gehoor gegeven aan de oproep van het Ariëns Toneel om
een bijdrage te leveren aan dit wagenspel.
De regie van het wagenspel is in de vertrouwde handen
van Anemoon Langenhoff, die het gelijknamige boek van
Ole Lund Kirkegaard heeft bewerkt tot een vrolijk samenspel. Tien spelers van het Ariëns Toneel en verschillende
muziekgezelschappen nodigen u uit voor dit vrolijke zomeravondspektakel. De toegang is gratis, maar giften zijn
welkom.
Kijk op de website voor de exacte locaties, speeltijden en
optredende muziekgezelschappen: www.arienstoneel.nl
Regie: Anemoon Langenhoff
Spelers: Jan De Becker, Toon Bosmans, Saskia Domenie,
Joan de Laat, Nelleke van de Langenberg, Nellie Meulemans, Carina Oosting, Janneke Pastoors, Ties van Raak,
Emil Talen
Choreografie: Carmen Huijnen en Janneke Pastoors
Decorontwerp: Tilly Mrofcynski
Decorbouw: Emil Talen
Stemcoach: Tessa van Beek
Met medewerking van: meerdere muziekgezelschappen uit Eindhoven, zoals Phileutonia, Gracia, Woensels
Muziekcorps
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LID IN DE ORDE VAN O
OR
RANJE
E-- N A S S A U
Dit jaar mochten twee buurtgenoten op vrijdag 27 april in de raadszaal van het Eindhovense gemeentehuis een koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werden hiermee Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Jan Paulussen

Jan Vogels

Toen in 1994 ons wijkblad dreigde te verdwijnen was het
Jan die het initiatief nam om Rond ´t Hofke nieuw leven
in te blazen. Sindsdien is het een goed functionerend, financieel gezond wijkblad met een wachtlijst voor adverteerders. Jan is penningmeester van het blad, maar regelt
de volledige bezorging, bezoekt zieke bezorgers, onderhoudt contacten met adverteerders, organiseert de jaarlijkse inzameling voor de vrijwillige bijdrage door lezers
en staat altijd klaar als er iets gedaan moet worden.
Ook was hij dertien jaar lang bestuurslid van de parochie
Tongelre. Hierbij nam hij altijd een actieve houding aan
en motiveerde anderen zich voor de parochie in te zetten.
Niets was hem teveel, ook al had hij in die tijd een drukke baan.

Jan Vogels is ambtenaar in de gemeente Eindhoven
(stafmedewerker afdeling Publiekszaken). Ondanks zijn
fulltime baan verricht hij al jarenlang meerdere vrijwilligersfuncties voor meerdere organisaties.
1979-heden: bestuurslid/lid Raad van Beroep Tennisvereniging De Doornakkers
1995-heden: bondsgedelegeerde, lid commissie wedstrijdtennis district Eindhoven
1999-heden: vrijwillig molenaar tevens vice-voorzitter
Stichting De Eindhovense molens
2003-heden: lid raad van advies/speaker voor zaalvoetbalclub CFE Ciba/VDL Groep
Verder heeft/had de heer Vogels zitting in diverse medezeggenschapsraden en –commissies, is hij lid van de landelijke werkgroep rolstoeltennis, adviseur van het Stadshobbycentrum, lid van het adviesorgaan van het Nederlandse Rode Kruis en hulp-Sinterklaas bij het onderwijs.

Al voor zijn bestuursperiode was Jan betrokken bij het
onderhoud van de Martinuskerk. Hij kent als geen ander
de indeling van de kerk en alle toegangen tot de toren en
de dakconstructie. Bij storingen aan het uurwerk regelde
Jan de reparatie. Ondanks zijn hoge leeftijd doet Jan nog
steeds de kleinere klusjes in en rond de kerk en de pastorie. De Martinuskerk wordt ook wel Jan’s kerk genoemd.
Jan Paulussen was voorzitter van de Stichting St. Calixtus
(kerkhof) in de jaren 2001-2008. Onder zijn bezielende
leiding is het kerkhof een voorbeeld geworden voor andere kerkhoven. Nadat hij volgens de statuten op 70-jarige
leeftijd moest aftreden, houdt hij zich – op verzoek – nog
steeds bezig met de groenvoorziening, voert de gesprekken met Ergonbedrijven en houdt toezicht. Vanwege zijn
ervaring wordt hij vaak om advies gevraagd.
Toen zijn vrouw overleed heeft hij haar vrijwilligerswerk
voor De Zonnebloem overgenomen: vanaf maart 2009 tot
heden bezoekt hij Zonnebloemklanten en vervoert hen
van en naar activiteiten.

Buurtbewoners kennen hem vooral als vrijwilliger bij
Stichting ‘De Eindhovense molens’, waar hij samen met
andere molenaars elke zaterdag de Collse watermolen in
bedrijf stelt. Een hartelijk welkom en een rondleiding voor
bezoekers door Jan is daarbij eerder regel dan uitzondering. Als promotor van de molen leverde hij jarenlang zijn
bijdrage aan de restauratie van de oliemolen en de festiviteiten eromheen.
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maal uit de kom schieten, gevoel van een ontsteking in de schouder en pijn in de schouder, met
name bij werpbewegingen.
De diagnose wordt gesteld door lichamelijk onderzoek, aangevuld met onderzoek middels een röntgenfoto, MRI scan en/of echo van de schouder.
Indien een conservatieve behandeling, in de vorm
van spierversterkende oefeningen onder begeleiding van een fysiotherapeut, onvoldoende effect
heeft gehad, is een arthroscopische Bankart repair de eerstvolgende keuze voor behandeling.
Door middel van een kijkoperatie zal het gescheurde labrum worden teruggehecht op het bot
van de schouderkom met behulp van botankers
en hechtdraad.

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

Na de operatie komt de arm in een sling (soort
mitella). De sling voorkomt actieve bewegingen
en spieractiviteit. Actieve bewegingen geven teveel spanning en vergroten daarmee de kans op
het losscheuren van de gehechte kraakbeenring.
De fysiotherapeut zal u eventueel uitleg geven
over het gebruik van de sling. Tevens krijgt u instructies voor elleboog-, pols- en handoefeningen.
De orthopedisch chirurg geeft aan welke bewegingen in de schouder zijn toegestaan.

Bankart laesie
Het schoudergewricht is het minst stabiele gewricht van het lichaam. Bij een val of krachtige
beweging kan de schouder uit de kom gaan. Dit
wordt luxatie genoemd. De instabiliteit van het
schoudergewricht kan onder andere worden verklaard doordat de kom van het gewricht niet echt
diep is, maar een botdeel met een vrij vlak oppervlak en doordat de kop van de schouder veel groter is dan de kom. Een ontwrichting ontstaat door
een plotselinge beweging zoals een val of een ruk
aan de arm. Indien de kracht groot genoeg is, kan
de kop bij een ontwrichting of luxatie zelfs de
kraakbeenrand losscheuren. Deze kraakbeenrand
wordt het labrum genoemd. Vaak scheurt daarmee ook het schouderkapsel, dat versterkt is met
banden (ligamenten), aan de voorzijde los. Het
loskomen van het labrum zorgt ervoor dat de
stootfunctie nadien ontbreekt en het kapsel met
de ligamenten niet meer op spanning staat. De
kans op een nieuwe luxatie is hierdoor veel groter
geworden. Indien tijdens de luxatie het onderste
gedeelte van de kraakbeenring beschadigd is, is
er sprake van een zogenaamde Bankart laesie.
Veel voorkomende klachten hierbij zijn: het gevoel van instabiliteit, herhaaldelijk bijna of hele-

De operatie wordt gevolgd door een intensieve
revalidatie. Hierbij zijn de eerste 4 tot 6 weken in
de sling het meest beperkend, omdat de arm belemmerd wordt in het gebruik om het labrum te
laten vastgroeien. Na ongeveer 4 tot 6 weken
mag de arm weer rustig belast worden en zal er
begonnen worden met het opbouwen van de functie van de schouder. Na ongeveer 3 tot 4 maanden is de schouder goed te gebruiken bij onderhandse bewegingen. Het kan zeker een half jaar
duren voordat de functie van de schouder volledig
hersteld is.
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Wij hebben dringend versterking
nodig voor onze werkgroep!
Recept van de maand mei: duiveltjes chili
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
IJs staat hoog genoteerd op het lijstje van desserts.
Terecht, want goed ijs is een prima afsluiting van de
maaltijd. Toch is er meer mogelijk met ijs dan je
denkt. Wat zou je denken van salade met sorbetijs?
Niet alledaags, maar het proberen waard.
Het is nog een beetje aan de vroege kant, maar zodra
de eerste verse kapucijners er weer zijn, is deze salade
een verduiveld goede keuze. Tot die tijd kun je natuurlijk ook gewoon gedroogde kapucijners gebruiken. Het
pittig-zoete sorbetijs combineert wonderwel met de
krokante spekjes, de frisse appel en
geeft de kapucijners een duivels trekje.
Om het ijs te maken heb je wel een
ijsmachine nodig.

Wie heeft er tijd om de werkgroep St.Martinuskerkhof
te komen versterken? Wij harken en schoffelen elke
maandagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur, van maart
tot en met november.
Wij willen het kerkhof graag houden zoals het er nu,
na 15 jaar werken met vrijwilligers, uitziet.
Hopelijk neemt u contact met mij op:
T. Verhulst-Gudden
Tel.: 040-281 29 20
e-mail: t.verhulst-gudden@stcalixtus.nl
website: www.stcalixtus.nl

Ingrediënten (8 personen):
• 200 gram gedroogde kapucijners (of vers)
• 100 gram mager biologisch spek (van de Blije Big)
• 1 appel in zeer kleine blokjes
• 1 uitje in zeer fijne snippers
• 1 eetlepel kruidendressing voor salades
• 2 dl chilisaus (een goede uit de toko)
• 2 dl water
• gembernat voor de smaak
• een eetlepel ketchup voor de kleur
Bereidingswijze:
• Zet de kapucijners een nacht in de week (royaal
onder water zetten).
• Kook de kapucijners gaar en zet ze koud weg.
• Bewaar het blok spek in de diepvries, dan kun je
het met een scherp mes makkelijker en dunner
snijden.
• Snij het spek in plakken, repen en daarna in kleine
blokjes. Bak het spek krokant uit en laat het vet
uitlekken op een zeef. Je moet uiteindelijk mooie
fijne 'gruis' blokjes hebben.
• Snij de appel in fijne blokjes en het uitje in zeer
fijne snippers en meng deze met het spek en de kapucijners. Maak de salade op smaak met de kruiden
dressing.
Het sorbetijs:
• Vermeng gelijke delen water met de chilisaus, een
scheutje gembernat en de ketchup en draai hiervan
in de ijsmachine chili sorbetijs.
• Verdeel de salade in kleine schaaltjes en leg bovenop een klein bolletje chili-ijs.
Smakelijk!
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Tekst: Kees van Grevenbroek
We voelen ons als mens veilig als er om de tuin
een omheining aanwezig is. Een muur, schutting of
een gaashekwerk, maar ook een heg. Dat is al
sinds mensenheugenis; behalve het gaashekwerk,
dat is iets van begin vorige eeuw. Een heg is een
natuurlijke afscheiding van heesters of bomen die
met een bepaalde regelmaat geknipt wordt, of geschoren met een elektrische schaar.
Heggen werden geplant als erfafscheidingen bij
boerderijen. Ook percelen werden met heggen omheind om het vee in de weide te houden en roofdieren of vreemd volk erbuiten. Veel van die heggen waren ondoordringbaar, omdat deze heggen
gelegd waren. Al een eeuw voor Christus schreef
Julius Caesar over het beheer van heggen in zijn
veroveringsboek: De Bello Gallico.

Toen ging het mis!
Maar ergens in de 20ste eeuw is het prikkeldraad
uitgevonden. Goedkoop, makkelijk zonder te snoeien en meer land over, want een heg nam nogal
wat ruimte in beslag. Men moest na de Tweede
Wereldoorlog ook nog eens meer produceren aan
voedsel. En de landbouwmachines werden elke
keer steeds groter. Kortom pech voor de heg.
Grote open landerijen en akkers zijn het gevolg,
met steeds minder vogels en dieren. Het landschap
is helaas uitgekleed. Letterlijk.
Bij ons in de buurt
In Tongelre hebben we aan de Molendijk in 2006
een 80-jarige meidoornheg weten te behouden, op
aandringen van natuurkenner Loek Ketelaars bij
de gemeente Eindhoven. Een echte heggenlegger
uit het Maasheggen gebied rond Boxmeer heeft
hem ambachtelijk gelegd.

Hoe ging dat leggen in zijn werk?
Op een bepaalde hoogte werden de stammetjes tot
een derde ingehakt en neergebogen. Daar werden
dan nog wat takken tussen gevlochten om het nog
dichter te krijgen. Op de stammetjes zitten slapende knoppen die weer gaan uitlopen. De heg groeit
en wordt een natuurlijk hekwerk. Voor groot vee
werden de stammetjes hoger ingekapt en voor het
kleiner vee, bijvoorbeeld schapen, werd er lager in
gekapt, zodat er ook geen lammetjes onderdoor
konden. Iedere boer had zo zijn eigen techniek.
Welke methode gebruikt werd verschilde ook per
streek. Het gereedschap wat ervoor nodig was
heette een hiep, een soort kapmes of een bijltje.
Voor het snoeien werd een groot snoei of kapmes
en ook de hiep gebruikt. In die tijd waren het de
ruige heggen die het landschap aankleedden. Ze
waren een lustoord voor vogels die in die heggen
veilige broedplaatsen hadden en heel veel insecten.
Het waren verstopplaatsen voor kleine zoogdieren.
Een heg is eigenlijk een biodiversiteits lint in het
landschap.

Dat ziet er fraai uit. En er worden in de komende
jaren in Tongelre meer heggen aangelegd. Laten
we proberen ons eigen landschap in onze omgeving
opnieuw aan te kleden, dan wanen we ons misschien weer straks in de tijd van hoe het vruger
was.

Voorlichting Hoorproblematiek
Op donderdag 31 mei is er voorlichting over
hoorproblematiek in Wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis, ‘t Hofke 15 in Tongelre.
Aanvang 14.00 uur. Entree € 1,00.
Koffie, thee en gezelligheid zijn gratis.
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ATELIER EXPOSITIE
Een paar weken geleden werden we al op de hoogte gebracht van het nationale kinderfeest. Of wij als
ouders kostuums hadden die je geboorte of ander
land vertegenwoordigen. Wij hadden een Spaans
kostuum (lang leve carnaval). In de peuterzaal hingen diverse mooie kostuums, die allerlei landen
vertegenwoordigden.
Op donderdag
19 april was het
zo ver. Iedere
ouder was gevraagd een gerechtje uit eigen
land mee te nemen, zodat we
na de viering
lekker konden
smullen!! De ouders van de allerkleinsten werden om 11.00 uur op de Boog verwacht. Daar stond
alles al klaar met lange tafels vol lekkernijen uit
diverse landen. Wat had iedereen goed zijn best
gedaan!
Mijn dochter Isabelle mocht als
eerste met haar
klasje optreden!
De nijntjes dans.
In één woord
geweldig!! Ik
denk dat bij alle
optredens menig
moederhart zwol
van trots. Wat
deden al de kinderen goed hun best en de optredens waren ontzettend leuk om naar te kijken.
Na afloop gingen wij met de allerkleinsten terug
naar de peuterspeelzaal en ook daar stond een tafel
met heerlijke lekkernijen voor de kinderen en hun
ouders. Al snel was iedereen lekker aan het smullen!!! Mijn complimenten voor
de organisatie
van dit internationale kinderfeest. Isabelle
en ik vonden het
geweldig en
voor herhaling
vatbaar.

Op zondag 17 juni van 11.00 tot 17.00 uur bent u
weer welkom in het MK Atelier van Mia Koeneman. U kunt daar zien wat er allemaal mogelijk is op
het gebied van de aquareltechniek. Het adres van het
atelier is: Generaal Bothastraat 7 in Eindhoven
(Tongelre).
Mia Koeneman: ‘Ik werk voornamelijk met aquarelverf. Deze schildertechniek verbaast me steeds door
de veelheid van mogelijkheden. Ik kan er licht, luchtig en spontaan mee werken of kleurrijk, mysterieus
of in vele lagen. Structuur en beweging zijn kenmerkend voor mijn werk.
Aquarellen kunt
u komen bekijken, kopen of
huren. Ook kunt
u informatie
krijgen over de
schildercursussen (nieuw dit
najaar is de basiscursus voor
beginners) en
schildervakanties die door het MK Atelier worden
georganiseerd (zoals de schildervakanties op Terschelling in het najaar). Wilt u hier meer over weten
of bent u nieuwsgierig geworden naar mijn werk:
kijk dan op www.mkatelier.nl of kom naar mijn atelier op 17 juni. U bent van harte welkom”.
Altijd al eens willen proberen of aquarelleren iets
voor je is ?
Dan is er nu een bijzondere gelegenheid om deze
prachtige techniek te verkennen. Het spel van aquarelverf in combinatie met water, geeft mooie, vloeiende en transparante effecten. In oktober 2012 start
ik met een basiscursus aquarel in het MK atelier van
Mia Koeneman. De cursus wordt gegeven door Ellen
Broug (opgeleid door Mia Koeneman) op dinsdagavonden van 19.30 - 22.00. In 7 lessen ontdek je verschillende technieken en werkwijzen (o.a. droog, nat
in nat, kleurmengingen, contrasten).
Kosten: 130 Euro, incl. gebruik aquarel-materiaal
(verf, penselen, palet), excl. aquarelpapier.
Locatie: MK atelier, Generaal Bothastraat 7, 5642 NJ
Eindhoven.

Groetjes, Saskia

Voor aanmelding en informatie:
Ellen Broug, 040- 8420335.

PP ’t Hofke,
Avondroodstraat 40, 5641HB Eindhoven
040-2813659

Mia Koeneman
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GEDENKEN OP DE LOOVE
EL
LDEN
Diverse Tongelrenaren laten er hun hond uit of wandelen
er 's zondags lekker in het zonnetje. De Loovelden in
Tongelre. Vorig jaar december is op diverse plaatsen in
dit prachtige natuurgebied in het Dommeldal een aantal
jonge bomen geplant. Initiatiefnemer hiervan is de Eindhovense Stichting Gedenkbomen. Velen zullen de bomen
inmiddels wel gezien hebben en zij hebben dan wellicht
ook de teksten op de plaquettes gelezen, die hier en
daar op een paaltje bij de boom geschroefd zijn. Wat zijn
dit nu precies voor bomen en wie is de Stichting Gedenkbomen?
De Stichting Gedenkbomen is in 2011 opgericht door
enkele leden van de Henri van Abbe Stichting, de erfgoedwaakhond van Eindhoven. In nauwe samenwerking
met de gemeente Eindhoven is ervoor gekozen om op de
Loovelden een soort 'gedenkbomenpark' op te richten.
De bomen zijn geplant door de gemeente en worden ook
door hen onderhouden. De Stichting Gedenkbomen verhuurt tegen een eenmalige vergoeding van 75 euro een
boom aan een geïnteresseerde die met deze boom iets
of iemand kan gedenken. En dan kun je dus aan diverse
redenen denken. De meeste mensen gedenken een
overleden familielid of vriend, maar er zijn ook mensen
die met hun boom hun liefdes- of vriendschapsrelatie
gedenken. Er is zelfs een mevrouw die een boom heeft
geplant voor haar hondje dat regelmatig op de Loovelden wordt uitgelaten.
Op een zonovergoten zaterdagmiddag in december 2011
zijn 63 bomen geplant op de Loovelden. De meeste bomen zijn zomereiken en zijn aan weerszijden van het
fiets-/voetpad tussen de Eisenhowerlaan en de Loostraat
geplant. Maar er staan ook essen en kleinbladige lindes,
en nog enkele andere boomsoorten. De deelnemers kwamen in groten getale naar het gebied om 'hun' boom te
planten. Men was in de gelegenheid gesteld om een klein
aandenken onder de boom te begraven. Ook mocht er indien van toepassing- wat as van een overleden dierbare onder de boom verstrooid en begraven worden. Op
een paaltje naast de boom heeft men de mogelijkheid
om een kleine plaquette te laten bevestigen met hierop
een tekst die naar eigen keuze geformuleerd mag worden. Na afloop kregen de deelnemers een officiële gesigneerde oorkonde mee naar huis, of die werd later opgestuurd.

teleurstellen, aangezien alle bomen al geplant waren.
Met de gemeente heeft men daarom nog eens 'over de
kaart gebogen' en bekeken of er niet nog enkele bomen
bij geplant konden worden. Uiteindelijk is dit gelukt en
op 2 maart 2012 zijn er nog tien zwarte elzen geplant
aan een L-vormig graspad tussen het fiets-/voetpad en
de Eisenhowerlaan.
De reacties van de deelnemers zijn overweldigend. Velen
zijn gelukkig met de gedachte dat ze door de aanplant
van een jonge boom het verlies van een overleden dierbare een plekje kunnen geven. Die dierbare leeft dan als
het ware voort in de vorm van een boom.
Aangezien de Gedenkbomen in een beschermd natuurgebied staan, zijn er strikte regels omtrent het ceremonieel
gedenken. Tijdens de aanplant heeft men een aandenken of as mogen begraven en op een plaquette kan men
een persoonlijke gedachte laten graveren. Het is dan ook
heel begrijpelijk dat er mensen zijn die relikwieën bij de
boom achter
willen laten,
zoals een
bloem of een
bosje bloemen, een
plantje in de
grond of een
kandelaartje
met een
theelichtje.
Dergelijke
zaken zijn
echter niet
toegestaan
in een natuurgebied
als de Loovelden en de
Stichting
moet daarom ook af en
toe handhavend optreden om het
natuurlijke
karakter van
het gebied te
waarborgen.
Foto: Kees van Hooijdonk

Vanwege het succes van de Stichting is men op dit moment met de gemeente in gesprek over een mogelijk
vervolg. Wellicht zouden er in het najaar al nieuwe gedenkbomen geplant kunnen worden in Stratum, Woensel, of Gestel. Maar niets hieromtrent is nog zeker. Wel
biedt de Stichting Gedenkbomen geïnteresseerden aan
om hun gegevens op een wachtlijst te laten plaatsen. Dit
kan via de website www.gedenkbomen.nl, waar u alle
informatie omtrent de gedenkbomen nog eens kunt nalezen. U kunt ook bellen met secretaris Bauke Hüsken. Hij
is graag bereid u te woord te staan. Telefoonnummer is
040-7851609.
Foto: Yvonne Henderson

De plantdag is een groot succes geworden! Zo groot
zelfs, dat de Stichting geïnteresseerden heeft moeten

maart 2012
Bauke Hüsken
Stichting Gedenkbomen
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

Beste wijkbewoners,
Vanaf 2 april tot 27 april hadden we op basisschool ’t Karregat het thema ‘Internationaal
theater’. We hebben vier weken lang van alles gedaan rondom dit thema.

De groepen 4, 5 en 6 zijn ook nog bij een
voorstelling geweest van toneelgroep ‘Hilaria’.
Deze mannen hebben met zelfgemaakte spullen, zoals paarden, vogels, middeleeuwse kleding en een troon, een interactieve voorstelling neergezet waar de kinderen van genoten
hebben. Op de foto’s ziet u enkele impressies.

We zijn de vier weken begonnen met een openingsfilmpje waarop een schimmenspel te zien
is met een aantal kinderen uit groep 7 en 8.
Het verhaal ging over een tovenaar die zich
verveelde. Hij ging op reis en kwam heel veel
verschillende mensen tegen uit verschillende
landen. Hij ontmoette een cowboy met een
lasso, een Spaanse danseres, een piraat, een
buikdanseres, een deftige dame, een elfje en
nog veel meer. Het was een opening waaruit
veel ideeën gehaald konden worden voor de
rest van het project. Groep 7 en 8 hebben dit
erg goed gespeeld.
Tijdens de maandagmiddagen konden de kinderen uit verschillende workshops kiezen die
te maken hadden met theater, bijvoorbeeld
poppenkastpoppen maken, acrobatiek, ballonnen knopen zoals een clown, schminken, toneelspelen, dansen en nog veel meer. Ze hebben hier heel enthousiast aan mee gedaan!

Op donderdag 19 april hadden we voor alle
groepen een theaterdag geregeld. De hele dag
stond in het teken van theater. We hebben
toneel, drama en muziekles gehad. Ze hebben
aan kostuums en attributen gewerkt, zodat er
‘s middags voor de ouders een voorstelling
opgevoerd kon worden. Dankzij de versierouders zag het podium er erg mooi uit, net
zoals een echt theater.
Het was een groot succes!
Groetjes, ‘t Karregat
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ADVENTSKAARS
ARMBAND
BEGINLETTER
CANADEES
EGOIST
FACTORIJ
GEGEVENSBANK
GEKLIK
GEVOELSINDRUK
GEVOLMACHTIGD
GOEDERENMARKT
GRASMAAIER
HAARSPRAY
HALFBLANK
HALVE
HANDELSNIEUWS
HONDENSTAART

IDEALITEIT
INFOLIJN
INHALATIE
KALIEF
KOFFIEPOT
LADDER
LEGERGOEDEREN
MEDEREDACTEUR
NACHTTRAJECT
PIRATERIJ
REIGER
RIETSAP
SLOBBE
STAAFVORMING
STABIJ
STRUIKROVERIJ
THUISMARS

TIJGER
VERKWISTSTER
VLIER
VOELBAAR
VOORWAARTS
VUGHT
WEERT
WEGVLOEIEN
WERKELIJK
ZEEROVER

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

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 2012 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.

Oplossing van vorige maand is:
wakeboarden
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
M. Thijssen-Lijten
Urkhovenseweg 53
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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