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Beste lezer,
In de vorige Rond ’t Hofke schreven wij in het artikel over de
avondwandelvierdaagse dat de brug tussen de Bogten en Eckartdal speciaal voor de avondwandelvierdaagse was opengesteld.
Nu kunnen wij u melden dat de brug m.i.v. heden dagelijks van
10.00 tot 19.00 uur open is voor voetgangers en fietsers. Ook
schreven wij dat de brug twee namen heeft namelijk Hooge Brug
en Eckartse Brug. Nu blijkt dat de brug ook Hubertusbrug wordt
genoemd. De eeuwenoude brug is enkele keren vervangen en is
nu voor het eerst opengesteld. Dit is een unieke kans voor bezoekers van De Bogten om hun wandel- of fietstocht uit te breiden met een bezoek aan Eckartdal. Sinds 1938 wonen en werken
op Eckartdal mensen met een beperking. Het terrein is een bijzonder natuurgebied waarop veel te zien is zoals het kasteel, de
kasteeltuin, een oude boomgaard en het koetshuis. U kunt er een
bezoek brengen aan de herberg met terras waar u 7 dagen van
de week van 9.00 tot 21.00 uur iets kunt eten en drinken. Als u
niet met lege handen huiswaarts wilt keren kunt u op de boerderij verse eieren kopen. Ook zijn er in het voorjaar plantjes te
koop in de kas en kunt u boodschappen doen in de supermarkt.
Al met al zeker een bezoek waard.
Wat ook zeker een bezoek waard is zijn de jaarlijkse Dahliashow
en open dag van Dahliaclub Sint Martinus. Op pagina 23 kunt u
er alles over lezen.
‘Ons’ projectkoor is op zoek naar enthousiaste zangers (m/v) en
start op 10 september met de voorbereiding van DickensNight.
Zie pagina 7.
Verder leest u op pagina 15 over de grote quizavond die op 12
oktober wordt gehouden en waarop uiteindelijk het MEESTERBREIN 2012 bekend wordt gemaakt. Op pagina 30 leest u over
de tweede wijkmert in de Geestenberg die op 22 september
wordt gehouden.
Mocht u zich ondanks al deze adviezen toch nog vervelen dan
kunt u in de maandelijkse rubrieken van Wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis en Groendomein Wasven nog meer verrassingen vinden. Hun vrijwilligers staan altijd garant voor vele activiteiten.
Als je bovenstaande leest vraag je je af hoe het mogelijk is dat er
mensen zijn die zich vervelen of zich eenzaam voelen. Dank zij
het vrijwilligerswerk van velen hoeft u niet stil te zitten.
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 € 25,00
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.

Hallo allemaal,
Mijn naam is John van Hout,
eigenaar van sportcentrum Splendid aan de Tongelresestraat .

Foto: John van Hout

Concerti fetti
Ik ben ongeveer 11 jaar samen met Suzan en
sinds 3 jaar getrouwd. Wij hadden beiden al een
kind en samen hebben we er nog 2 bij gekregen.
Dus ons gezin bestaat uit 6 personen, wat wel
eens erg hectisch en druk kan zijn. Dat betekent
voor mij dat er naast een drukke zaak veel tijd in
de hobby’s van de kinderen gaat zitten. Zo geef ik
2 keer in de week voetbaltrainingen en op zaterdag breng ik de hele dag door op voetbal- of hockeyvelden. Ik probeer daarnaast ook nog wat uren
door te brengen op mijn racefiets.Tussen al deze
activiteiten door organiseer ik met een aantal
mensen al voor de 14e keer het concert voor mensen met een beperking concerti fetti. Dit is een
concert waar ongeveer 4000 mensen met een verstandelijke beperking naar toe kunnen gaan. Dit
vindt plaats in het beursgebouw in Eindhoven en

daar treden dan diverse bekende Nederlandse artiesten op.
Met ongeveer 150 vrijwilligers van mijn sportcentrum proberen wij om van deze dag een succes te
maken. Ik kijk hier altijd het hele jaar naar uit omdat het geweldig is om dit mee te mogen maken.
De dankbaarheid van deze mensen maken al die
uren die we erin hebben gestoken ruimschoots
weer goed.
Maar mijn passie is en blijft toch wel het sportcentrum.

Het sportcentrum
Ruim 18 jaar geleden op 1 april zei ik tegen
iedereen: “Ik ga een eigen sportcentrum
beginnen!”
Iedereen dacht dat het een grap was, maar dat
was het niet. Ik had alles wat ik bezat verkocht en
begon aan de Tongelresestraat sportcentrum
Splendid.
In die tijd was sporten nog niet ‘in’, en mensen
dachten dat het alleen voor body-builders of
dames in strakke pakjes was. Het heeft toen ook
erg veel moeite gekost om van dat imago af te
komen. Dit was namelijk helemaal niet zo, ik was
en ben nog steeds van mening dat sporten juist
voor iedereen moet zijn of je dik, dun, groot of
klein bent.
Ik zelf en ook mijn personeel proberen iedereen
duidelijk te maken dat het bij ons geen modeshow
is, maar dat iedereen zich thuis moet voelen. Vandaar dat de sfeer ook erg gemoedelijk is.
Op vele plaatsen wordt vanwege bezuinigingen de
begeleiding steeds minder, maar daarom gaan wij
proberen om juist de begeleiding nog meer op te
voeren.
Als je bij ons ‘s morgens binnen komt dan lijkt het
soms meer op een sociale ontmoetingsplek, omdat
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we veel ouderen hebben die komen sporten en
gezellig met elkaar een praatje willen maken.
Speciaal voor deze mensen hebben wij ook
aangepaste lessen; die zijn net een tandje
rustiger, maar ook net wat meer op gezelligheid
gericht. Zo hebben we bijvoorbeeld op donderdag
een spinningles met jaren ‘60/’70 muziek! Dit is
lekker een stukje fietsen op herkenbare muziek
met veel meezingen.
De groepslessen zijn al jaren van een hoog niveau,
er komen mensen vanuit heel Eindhoven naar
Tongelre om deze te volgen.
Ik ben er dan ook heel trots op dat bijna al mijn
personeel al 10 jaar of langer bij Splendid werkt.
Dit zegt denk ik iets over de sfeer bij Splendid?! Ik
zag de laatste jaren steeds meer concurrenten
komen op de fitnessmarkt, maar toch blijft het bij
ons lekker druk. Nu zijn er langzamerhand veel
centra aan het verdwijnen en ik hoop dat we het
nog wat drukker gaan krijgen.
We organiseren elk jaar open dagen om mensen te
laten zien dat er achter onze kleine voorgevel vele
sportactiviteiten zitten. Denk hierbij aan:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ik kan me voorstellen dat wat oudere mensen die
nog nooit aan sport hebben gedaan een beetje huiverig zijn en zich afvragen: “Is dat wel iets voor
mij?”
Wij proberen deze mensen dan goed op te vangen
en ze te overtuigen dat sporten voor iedereen wat
is. Ze kunnen namelijk een sportactiviteit zoeken
die bij hen past en daar willen wij graag bij adviseren.
Ook nu komen er weer zulke weken aan: van 20
augustus tot 2 september kun je gratis komen proberen of wij een les hebben die je leuk vindt of dat
je misschien liever gebruik maakt van onze cardiofitness apparatuur!
Open dag
Op zondag 26 augustus a.s. is onze grote open
dag! Het sportcentrum is dan alleen geopend voor
bezoekers die een rondleiding willen of informatie
willen over de activiteiten/prijzen.
Mocht je willen sporten, maar heb je twijfels kom
dan een dezer dagen lekker binnen lopen en wij
maken alle tijd voor je.
Al deze informatie is ook terug te vinden op:
www.splendidsportcentrum.nl
Sporten is voor iedereen
Vooral die mensen die al jaren roepen: “Sporten is
niks voor mij.” zou ik willen zeggen: “Geef het een
kans en laat ons jou overtuigen dat sporten
behalve dat het heel goed voor je is, ook heel erg
leuk en gezellig kan zijn.”

fitness
cardio fitness
zumba
spinning
circuit training
powerplate
pilates
Xco
etc.

Open-doe-weken
Sinds vorig jaar hebben we daar ook open-doeweken aan toe gevoegd .
Dit zijn 2 weken waarin iedereen gratis binnen kan
lopen om ergens aan mee te doen; dan kan je
eerst eens kijken of de les bevalt, maar ook of de
begeleiding en de mede-sporters je bevallen. Als
dat zo is dan kun je op de open dag gebruik maken van een leuke aanbieding.

Er is bij Splendid een circuittraining waarbij je
maar 2 keer in de week een half uurtje hoeft te
trainen. Dit is maar 1 uur in de week, maar kan
wel levensverlengend werken.
Ik kan nog uren over sport en alle leuke activiteiten die ik organiseer vertellen, maar dan wordt
de uitgave van Rond ‘t Hofke 2 keer zo dik en dat
is niet de bedoeling denk ik.
Dus wil ik het hierbij laten. Wilt u meer weten of
horen loop dan gerust bij ons binnen.
Dan wil ik de Wisselpen doorgeven aan Henk
van Dongen van Daily cars.
Ik hoop jullie allemaal te zien op 26 augustus!
Met sportieve groet,
John van Hout
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NIEUW PROJECT VAN
PROJECTKOOR!
Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’
gaat beginnen met een nieuw
project en we zoeken hiervoor
nog enthousiaste zangers (m/v).
Inmiddels hebben we al vier
projecten op onze naam staan. Kijk maar eens op
onze website: www.projectkoor-wiu.nl .
Nieuw project!
En nu dus weer een nieuw project. Hoe het er
precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar wel
dat het een kerstprogramma wordt met een
optreden op 9 december tijdens de DickensNight in
Brandevoort.
Inhoud project:
 Start 10 september
 Ongeveer 15 repetities
 9 december optreden DickensNight Brandevoort
 Eén of twee kleinere concertjes
Kortom: het wordt weer heel erg leuk!

Kosten
Om de kosten van dit project te dekken, vragen
we aan iedere deelnemer een bijdrage van € 20
(dit is ongeveer 1 euro per week!). Dit bedrag betaal je in één keer tijdens het project. Hiervan betalen we o.a. de muziek, de huur van het blauwe
gebouwtje etc..
Tot slot
Heb je vragen of reacties, schroom niet om te bellen of te mailen! Of…..doe eens gek en kom gewoon kijken op maandagavond 10 september om
20:00 uur (laat het bij voorkeur wel even weten….)!
E: projectkoortongelre@gmail.com
T: 06- 57 34 76 37

Doe ook mee!
We weten nu al dat er zeker mensen vanuit de vorige projecten instromen. Daarbij hebben zich inmiddels ook spontaan al nieuwe mensen aangemeld. Maar we kunnen nog mensen gebruiken
(het is niet noodzakelijk om in Tongelre te
wonen!). Je wordt geen lid van het koor, maar
wel onderdeel van een project. Het leuke kenmerk
van een projectkoor is dat je je slechts vastlegt
voor één project: langer blijven mag, maar moet
niet. Voordeel? Zonder langdurige verplichtingen,
samen naar een muzikaal resultaat!!!
Wanneer, waar en hoe vaak?
Vanaf maandag 10 september 2012 repeteren we
iedere maandagavond van 20.00 – 22.00 uur in
het Blauwe gebouwtje naast basisschool De Boog
op ’t Hofke in Eindhoven (vroegere Peuterhofke).
We zullen ongeveer 15 keer repeteren. Die eerste
maandag zullen we starten met het uitdelen van
muziek, waarna we direct aan de slag gaan.
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Citrus meertje (4 personen)
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
Tuintip voor augustus:

Waterkwaliteit in de vijver
Door Jeroen Soontiëns

De term waterkwaliteit hoor je vaak als het gaat
over zwemwater of drinkwater. De kwaliteit van
het water in uw vijver is echter ook iets om in de
gaten te houden. Problemen met algen of troebel
water zijn vaak het gevolg van een onbalans in het
water. U kunt dit in een aantal eenvoudige stappen controleren en het vijverwater weer in balans
brengen.
De samenstelling van het vijverwater is van belang
voor alles wat in de vijver leeft. De vitaliteit en
groei van de planten en vissen is helemaal afhankelijk van de waterkwaliteit. Bij een lage kwaliteit
blijft de plantengroei achter of verdwijnen de waterplanten zelfs. Meten doet u door de waarde van
de GH, KH en pH te bepalen. Dit is eenvoudig zelf
te doen met een testset of u neemt een watermonster mee naar het tuincentrum.
De GH waarde (gezamelijke hardheid) heeft de
grootste invloed op het vijverwater. Bij problemen
met de vijver is de GH vaak te laag waardoor de
zuurstofplantengroei stagneert. Deze waarde kan
eenvoudig worden verhoogd met GH-plus. De KH
waarde (carbonaathardheid) dient voldoende hoog
te zijn om verzuring tegen te gaan en voor een
goede ontwikkeling van zuurstofplanten

De Afrikaanse meerval is een vrij onbekende vis,
terwijl deze op duurzame wijze gekweekt wordt in
Brabant. De meerval heeft een stevige structuur
en is daardoor zeer geschikt om te bakken of grillen omdat de vis bij bereiding niet uit elkaar valt.
Door de zachte smaak neemt hij het aroma over
van de kruiden waarmee hij wordt bereid. Meervalfilet is volkomen graatloos. De pure, zachte
smaak van de meerval komt in onderstaand recept goed tot zijn recht.
Ingrediënten:






250 gr. meervalfilets
takjes peterselie
2 citroenen
2 à 3 el. chiliolie
vers gemalen (vier seizoenen) peper en zout

Bereidingswijze:





De pH (zuurgraad) van de vijver is een graadmeter voor het biologisch evenwicht in de vijver. Is
dit verstoord dan ziet u dit terug in een verhoogde
pH. De oplossing hiervoor is het toevoegen van
bacteriecultures (Liquibac) die het biologisch evenwicht herstellen.



Wanneer de waterkwaliteit in orde is, brengt u voldoende zuurstofplanten aan in de vijver. Een richtlijn is 5 bossen zuurstofplanten per m³ water
(1000 liter). Als de groei van deze planten goed op
gang komt, wordt de algengroei onderdrukt en
kunt u genieten van een heldere vijver.










Een grillpan goed heet laten worden
ondertussen de peterselie heel fijn hakken
en de citroenen schoon boenen
anderhalve citroen in dikke plakjes snijden
en de andere halve citroen uitpersen.
de filets droog deppen en in twee gelijke
stukken snijden
vervolgens inwrijven met 1 el citroensap en
1 1/2 el. chiliolie
nu de plakjes citroen bestrijken met chiliolie
en 2 borden voorverwarmen
de filets in 5 tot 7 min. goudbruin laten worden, halverwege keren
de filets op warme borden leggen
de plakjes citroen in ca. 1 min. bruin roosteren en de rest van de chiliolie over de vis
druppelen
peper en zout erboven malen, peterselie erover strooien en de plakjes citroen erop leggen.

SMAKELIJK ETEN!
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Centraal pastoraal centrum Sint Joris
Bereikbaarheid nieuwe parochie Sint Joris

De openingstijden blijven maandag, dinsdag en
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Het telefoonnummer blijft ook ongewijzigd: 040-2811324.

St. Jorislaan 51
5614 AA Eindhoven
Tel: 211 04 67
E-mail: info@parochiesintjoris.nl
www.parochiesintjoris.nl
Kerkwijkcentrum Tongelre
't Hofke 153 5641 AK 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
Schema eucharistievieringen
Zaterdag 19.00 uur

Joris en Pius X

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

Berckelhof

Zondag

09.30 uur

Theresia, H. Hart,
Gerarduskerk, Martinus

Zondag

11.00 uur

Trudo, Lambertus, Catharina,
Joris

Zondag

18.00 uur

Joris

Op de zaterdagen dat er geen eucharistieviering in
Berckelhof wordt gehouden verzorgen de geestelijke verzorgers van Berckelhof (Petra Speelman of
Hans van de Laar vanaf 1 augustus) een viering
om 19.00 uur.
Kerkwijkcentrum Tongelre

Nieuwtjes uit Tongelre
Vanaf 1 augustus zal kapelaan Geelen vanuit het
pastoraal team de contactpersoon zijn voor
Tongelre. Hij neemt dit dan van mij over. Ik merk
zelf dat de contacten met parochianen vanaf maart
snel veranderen. Annemie zorgde vanuit het
secretariaat voor veel afspraken. Maar ook uitvaarten en het regelmatig zelfstandig voorgaan in
de weekeinden waren van die vanzelfsprekende
momenten om elkaar te ontmoeten. Die contacten
glijden langzaam weg. Dat betekent dat de twee
dagen die ik sinds januari werk voor Tongelre
anders ingevuld gaan worden. De drie dagen
straatpastoraat blijven wel tot mijn takenpakket
horen.
Ik ben voor Tongelre niet helemaal uit beeld, want
vanuit het straatpastoraat zal ik met enige regelmaat de verkondiging verzorgen in alle kerken van
de parochie. Ook De Bres, het inloophuis, hoort bij
mijn diaconietaak, daar blijf ik ook komen.
Het is dus een logisch gevolg van alle beleidsveranderingen, in die zin kies ik er zelf voor om dit
over te dragen aan collega kapelaan Geelen. Ik
vind het wel jammer, omdat ik het vanaf het
eerste moment enorm naar mijn zin heb gehad in
Tongelre.
De Antoniuskerk zal definitief sluiten. De exacte
datum moet de bisschop nog bekendmaken, maar
het zal ergens in het begin van het nieuwe
werkjaar zijn.
De jongerengroep zal op 22 september nog een
leuke activiteit organiseren. Alle 35 paaskaarsen
die in de loop der jaren door hen zijn gemaakt,
worden dan tentoongesteld in de Antoniuskerk.
Pastor Willem Brok
In gesprek met …..
Al enige tijd (sinds oktober 2011) werkt in
Berckelhof geestelijk verzorgster Petra Speelman.
Sinds juni heeft zij er een collega bij: Hans van de
Laar. Hij stelde zich tijdens de dienst op 23 juni
voor met een harlekijn in een preekstoel. Die
preekstoel had hij van zijn vader (als surprise met
sinterklaas) en de harlekijn kreeg hij van zijn
dochter toen hij
geïnstalleerd werd als
pastor.

Het parochiecentrum is op 6 augustus verhuisd
naar 't Hofke 153.
Foto: Hans van de Laar
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Jeugd en opleiding
Hij is 52 jaar geleden
geboren in Boxtel en groeide
op in Berckel-Enschot. Ging
naar de middelbare school in
Tilburg, wilde eigenlijk
economie gaan studeren

maar dit werd uiteindelijk theologie. Hij was
tijdens deze studie erg geïnteresseerd in wat het
geloof nu eigenlijk kan betekenen voor mensen.
Hij had belangstelling voor andere godsdiensten en
haalde ook meteen zijn onderwijsaantekening
tijdens zijn studie.
Al tijdens zijn studie ging hij lesgeven, heeft dat
uiteindelijk 5 jaar gedaan en werd toen pastoraal
werker in Oirschot. Vervolgens werd hij zo’n 5 jaar
aalmoezenier en hij liep gewoon mee als de (toen
nog dienstplichtige) militairen op oefening waren.
Als je zo samen loopt komt hun levensverhaal zelf.
De laatste 20 jaar doet hij het hele scala van parochiewerk in Best, en dat wil hij ook parttime blijven doen. Maar ook in Best zijn er veel veranderingen en er is steeds minder tijd om aandacht te besteden aan het individu. Vandaar dat Hans bij Vitalis is gaan solliciteren.
Werken bij Vitalis (o.a. in Berckelhof)
Niet alleen jonge maar ook oudere mensen hebben
hun levensvragen. Ze hebben erg veel levenservaring maar worden daarin vaak miskend. Ze hebben
soms hele specifieke vragen, bijvoorbeeld wat
heeft dit leven mij nu eigenlijk opgeleverd. Als je
als geestelijk verzorger met hen praat over deze
vragen wordt hopelijk de kwaliteit van hun leven
hierdoor vergroot.
Bij Vitalis gaat diaken Hans van de Laar eerst maar
eens overal kennismaken en heel goed luisteren
naar de wensen van de bewoners. Samen (met
collega Speelman) zijn ze heel oecumenisch, ze
hebben respect voor iedere achtergrond. De bedoeling is dat ze om beurten voorgaan in de weekendviering als er vanuit de parochie geen eucharistieviering wordt gehouden. E zijn bedoeling is om
het bezoek aan mensen te intensiveren.
Hans van de Laar privé
Hans is getrouwd en heeft twee kinderen. Hij is
officieel tot diaken gewijd in 1995.
Twee grote hobby’s van hem zijn muziek (spelen
op de saxofoon in een big band) en werken in de
tuin. Verder gaat hij graag op vakantie bij de meren in het noorden van Italië.
Tot 1 augustus werkt hij 1 dag per week voor Vitalis, vanaf dat moment is hij 4 dagen per week beschikbaar (maandag tot en met donderdag tussen
9 en 17 uur) op T 06 53 54 39 50 of via de mail op
h.vande.laar01@vitalisgroep.n

Collega Petra Speelman is van
dinsdag t/m vrijdag beschikbaar
tussen 9.00 en 17.00 uur.
T 06-13 07 30 89.
p.speelman@vitalisgroep.nl
Foto:Petra Speelman

Groeten van Kaya van Heiningen
Tien jaar lang heb ik jullie, parochianen in Tongelre, bij mogen staan tijdens de voorbereidingen op

doop, eerste communie en vormsel. Met velen van
jullie zijn er gesprekken geweest, er waren cursussen en workshops, en niet te vergeten de gezinsvieringen. Met heel veel plezier heb ik deze 10 jaar
gewerkt in Tongelre, en voelde me opgenomen in
de geloofsgemeenschap die jullie gestalte gaven.
Daarvoor wil ik jullie hartelijk danken.
En nu is het afgelopen.
Het parochiebestuur en ik zijn tot overeenstemming gekomen dat onze wegen zich gaan scheiden. Met ingang van 1 oktober ben ik definitief
weg uit Tongelre en de parochie St. Joris. Tot die
tijd, en daarna, ben ik bereikbaar via
kayavanheiningen@hotmail.nl.
Ik wens jullie alle goeds en veel Licht en Liefde,
Kaya van Heiningen

Jozua Gemeente Eindhoven
Telefoon: 040-2412231
E-mail: infojozua@gmaill.com
www.jozuagemeenteeindhoven.nl
De kracht van God werkzaam zien worden in mensen
door liefde, aanvaarding en vergeving
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur
in de dependance van ‘t Oude Raadhuis.
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond.
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze wijk,
onze stad, ons land en andere zaken.
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven.
Aanvang: 20.00 uur.

TUINMAN GEZOCHT
Scoutinggroep Pres. Roosevelt heeft een
groot grasveld om haar blokhut liggen, wat vorige zomer geheel vernieuwd is. Wij zijn op zoek
naar een vrijwilliger die ons grasveld één keer in
de week kan maaien en indien nodig het gras
tussen de tegels verwijderd, zodat het geen wildernis wordt. Er is een motormaaier aanwezig.
Als het gras één keer per week gemaaid wordt
neemt dit ongeveer 2 uur tijd in beslag.
Voor verdere info. kunt u contact opnemen met:
D.degroot@primarysystems.nl
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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 - 11.00 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.

⌚

Dinsdagmiddag

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

⌚

Woensdagmorgen

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

⌚

Woensdagmiddag

Kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.

⌚

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 ‘t Oude Raadhuis waar u terecht kunt met uw vragen.
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit
uur: 040-2811737.
Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt
u ook altijd een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer

Donderdagmorgen

WE HEBBEN U NODIG OP ZONDAGMIDDAG.

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

⌚

Service Punt Oude Raadhuis

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.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

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

Elke zondagmiddag is ‘t Oude Raadhuis open. Iedereen is dan welkom voor een praatje, een
drankje of een spelletje. Het is er altijd heel gezellig.
Twee gastvrouwen/gastheren ontvangen de mensen, zorgen voor een praatje en een drankje en
een hapje.
Zij doen dit één maal in de vijf weken en vinden
het een gezellige voldoeninggevende bezigheid.
Op het ogenblik willen we ons team graag versterken met enkele personen.
Komt u onze groep uitbreiden?
Voor bijzonderheden of een afspraak kunt u bellen
naar telefoonnummer: 281 16 55, of mailen naar
m.smits01@onsneteindhoven.nl.

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 contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.
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HET BESTUUR VAN ‘T OUDE RAADHUIS
STELT ZICH VOOR:

Hellen Dupont,
penningmeester van ’t Oude raadhuis
(de Benjamin van het bestuur)
Mijn wieg stond in het mooie Limburg. Thorn om
precies te zijn. Tot m’n 20ste heb ik door Limburg
gezworven. Allereerst verhuisden we toen ik 8 was
naar Stevensweert. De middelbare school (HAVO)
heb ik in Sittard voltooid en het daaropvolgende
HBO bracht me een aantal jaren naar Heerlen. En
toen was ik voor m’n gevoel klaar en wilde de grote
wereld in. Ik vond een baan bij Albert Heijn (AH) in
Beek en ben daar ook mijn opleiding tot verkoopmanager gestart.
Maar ik wilde meer. Twee dingen wist ik zeker: ik
wilde een huis kopen en ik wilde in een grote stad
wonen. Door vrienden, die in Eindhoven woonden,
had ik deze stad leren kennen. Vooral dan wel het
nachtelijke uitgaansleven, maar dat mocht niet deren.
In 2002 was het zover. Ik kocht een huis in Tongelre (waar ik nu nog steeds woon). Daar trok ik in,
samen met 3 vrienden. Mijn inkomsten in die tijd
waren nog niet van dien aard dat ik in m’n eentje
de hypotheek kon opbrengen. Maar, ik had mijn
huis gekocht en woonde in een grote stad.
Ondertussen werd ik door AH overgeplaatst van
Beek naar het filiaal aan de Orionstraat hier in
Eindhoven als verkoopmanager en dat scheelde gelukkig veel reistijd. Dit gaf mij dus ook meer tijd
om m’n nieuwe omgeving te bekijken. Na een half
jaar in Eindhoven wonende, ontmoette ik dan ook
Joram en het klikte tussen ons. Al snel trok hij bij
mij in en de vrienden verlieten langzaam het huis
totdat we het voor ons tweetjes hadden.
Het werk bracht mij nog naar andere filialen hier in
de omgeving, nl. Nuenen en Budel. In 2008 kreeg
ik m’n eigen filiaal als supermarktmanager in Echt.
En ook in 2008 gaven Joram en ik elkaar het jawoord. Een druk jaar 2008!

Kort daarop had AH me weer nodig in Eindhoven en
werd Blixembosch m’n filiaal. En.... in 2009 werd ik
zwanger!
Een paar jaar daarvoor wilde ik actiever worden in
de buurt en niet alleen in de straat en het plein
waar ik woon. Via mijn buurman, Norbert van Esdonk, werd ik actief als vrijwilliger bij KreaKids in ’t
Oude Raadhuis. Dat was wat ik graag wilde, iets
doen met kinderen. En in 2009 kwam Norbert op
een dag even buurten. Hij wist dat ik net mijn studie ‘moderne bedrijfsadministratie’ had afgerond.
En hij wist ook dat ’t Oude Raadhuis op zoek was
naar een penningmeester. En die twee zouden mooi
bij elkaar kunnen aansluiten.
Ik heb het penningmeesterschap overgenomen van
Cees Mous die mij, ondanks zijn ziekte, volledig
heeft ingewerkt. Ik ben hem nog steeds dankbaar
hiervoor.
Sinds 2009 doe ik dan ook samen met Anneke van
Esdonk, m’n buurvrouw, de financiële administratie
van ’t Oude Raadhuis. Ik beleef hier veel plezier
aan en vind het heerlijk om op deze manier actief
bij de buurt betrokken te zijn en de mensen beter
te leren kennen. Als het even kan doe ik dit graag
in gezelschap van onze, in mei 2010 geboren zoon
Fenno.

BEVRIJDINGSMARKT

Op zondag 16 september vindt er rondom Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis de traditionele
‘Bevrijdingsmarkt’ plaats, van 12.00 tot 17.00 uur.
Voor iedere particulier is dit de gelegenheid bij uitstek om zijn spullen aan de man te brengen, daar
deze markt veel bezoekers trekt.
Tijdens de markt is er ‘live-music’ aanwezig en zijn
de bar en het terras van ‘t Oude Raadhuis geopend.
Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd en
een springkussen of een andere attractie, en natuurlijk is er weer onze traditionele enveloppenloterij.
Het is mogelijk hiervoor van tevoren een kraam te
huren. Degenen die vorig jaar een kraam hebben
gehuurd, zullen apart benaderd worden.
Voor reservering kunt u tot 1 september bellen met
de conciërge van ‘t Oude Raadhuis, tel. 0402811737, of kunt u rechtstreeks mailen naar de organisatie: raadhuis.hans@upcmail.nl.
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BRIEVENBUS
Vanaf nu kunt u al uw kopij voor Rond ‘t Hofke in
onze eigen brievenbus stoppen.
In de hal van ‘t Oude Raadhuis hangt een nieuwe
witte brievenbus. Deze vervangt het postvakje in
het kantoor van de conciërge.

Bijzondere natuurmomenten in Tongelre
Een nieuwe rubriek in ons wijkblad, die door u gevuld wordt.
Er zijn wel eens van die momenten dat je iets heel
bijzonders ziet in de natuur of uw tuin. “Wauw!”
denk je dan, “had ik nu maar een camera, dan zou
ik dit moment vast kunnen leggen. Als je dan toch
toevallig een camera bij de hand hebt, laat je natuurlijk het resultaat, de gemaakte foto’s, graag
aan familie en vrienden zien.
En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen Tongelrese natuurfoto naar ons toe te sturen en te delen met buurtbewoners:
rondhethofke@planet.nl onder vermelding van bijzonder natuurmoment.
Als de foto bijzonder genoeg is zullen wij deze in
het wijkblad plaatsen zodat alle wijkbewoners kunnen meegenieten van hoe mooi en bijzonder onze
Tongelrese natuur is.

’t OUDE RAADHUIS ORGANISEERT:
Grote quizavond op 12 oktober 2012!
Welk team wordt

MeesterBrein 2012

Enkele voorwaarden:
de foto moet in Tongelre gemaakt zijn ;

•
•
•

de plek moet vermeld worden;
de foto is niet groter dan 10mb.

en neemt de titel over van Bohuw,
de winnaar in 2011
Ook dit jaar daagt ’t Oude Raadhuis volwassen
inwoners van Tongelre uit een gooi te doen naar
de titel MeesterBrein 2012 tijdens onze grote
quiz op vrijdag 12 oktober. De quiz wordt gespeeld
met teams bestaande uit maximaal 6 vrienden of
buurtgenoten vanaf 18 jaar. Verwacht behalve
vragen over ’t Raadhuis ook vragen over sport,
muziek, politiek enzovoort. Het winnende team
mag zich een jaar lang MeesterBrein noemen.
Publiek en supporters zijn van harte welkom, de
bar is open.
In 2011 ging de wisselbeker MeesterBrein naar
het team Bohuw*.
Wie verslaat dit team in 2012?
(*bestaande uit Ans Bouwmeester, Ad en Irene
Hulsen, Lies Vlemmings, Angela Wellink en Hannie
van Wijngaarden).
Kom op, stel snel uw team samen en geef er een
leuke naam aan! U kunt een team inschrijven tot
30 september door een mailtje te sturen naar
raadhuis@onsneteindhoven.nl. Kijk ook op
www.ouderaadhuis.dse.nl.

Laten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere natuurmomenten opleveren.
De eerste is al raak!
Deze foto is gemaakt door Vivian Peeters. Zij
kwam dit jonge vosje tegen tijdens het maken van
een reportage over het Lorentz Casimir Lyceum.
Bent u de volgende met een bijzondere foto?

Slimmer dan de buren?
Grijp uw kans en doe mee!
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Door Kees van Grevenbroek

Elk huis een eigen antenne
Iedereen heeft er wel één, zelfs op jonge leeftijd,
met of zonder toverbeeldscherm: een mobiel.
En wat dacht je van de game boys en andere computergames. Hoeveel televisiekanalen zijn er wel
niet? Het buiten spelen wordt door deze verleiding
wel heel erg klein.
Vroeger kenden we dit natuurlijk niet. Ja, je had
thuis maar een paar zenders op de tv, maar dan
moest in ieder geval wel de antenne een beetje
goed gericht zijn. Want elk huis had wel een eigen
antenne op het dak staan. Zolang geleden is dat
trouwens ook weer niet, bedenk ik me.
En op die antenne zat dan een spreeuw te zingen
of een tortelduif, die tot vervelens toe zijn deuntje
koerde, uren aan een stuk.
Kappen
In de tijd dat we buiten speelden, vermaakten we
ons met knellen. Je kon dan lekker kappen met
zo’n ding, op de knellen van je vriendjes. De meisjes hadden een tol. Maar er waren ook stoere meiden die gewoon met de jongens meededen. Opdraaien met een touwtje en daar ging die weer.

Of stoeprandje butsen. Je moest de bal van de ene
stoeprand naar de andere gooien, maar wel de
rand raken en het liefst de bal weer vangen. Dat
waren dubbele punten. Dit spelletje deed je met
z’n tweeën. Verstoppertje of tikkertje waren, maar
zijn nu ook nog wel favoriet op het schoolplein.
Als kinderen waren we veel buiten. Vaak struinen
in de natuur in de omgeving. Kikkervisjes vangen,
beukennootjes rapen. Slootje springen, vissen of
boompje klimmen.
Het echte vermaak
Oh ja: Belletje trekken dat was spannend. Je ziet
het weer in een reclame op tv voorbij komen.
Lachen toch. Of een portemonnee aan een
visdraadje ergens neerleggen en als iemand deze
wilde oprapen snel wegtrekken. Totdat die ene het
doorhad en maat 45 erop zette. Het touwtje
knapte en het was snel gedaan met de pret. Even
maar. Dat was toch een echt vermaak vroeger en
dat zonder al die hightech.

Struinen in de natuur
Witte nog? Knikkeren in een koeleke, achter in het
gangetje. Je was rijk als je gewonnen had en met
een mooie buit in de zak naar huis ging. En iedereen had wel een lievelingsknikker. Je had zelfs bolders, die waren wel tien punten waard.
Of het britsen. Met een schoenpoetsblikje of een
blikje van de wiebertjes, beiden gevuld met zand.
Er werden 10 vakken op de stoep gekrijt. Al hinkelend moest je van vak naar vak, naar het vak waar
je het blikje in had gegooid. Het blikje ophalen en
hinkelend weer terug. Maar wel binnen de lijnen
blijven, anders was je af en ging de beurt naar de
volgende.

Wie had 25 jaar geleden kunnen bedenken, dat je
nu met een telefoon zònder draad overal ter
wereld kan: foto’s maken, filmen, internetten,
whats appen, muziek luisteren, film kijken, down
loaden, spelletjes spelen, sms’en, zelfs Skypen.
Oh ja, en ook nog bellen natuurlijk.
De tijd staat niet stil, maar toch houden we van de
herinnering, van hoe dà vruuger ging.
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REALISME BIJ HET WASVEN
De afgelopen weken was het een bekend beeld:
een schilder die zijn ezel en kruk op had gesteld in
het Wasvengebied en zich liet inspireren door de
mooie omgeving. Deze schilder was Leo Brekelmans. Hij zat er niet toevallig: binnenkort worden
zijn schilderijen geëxposeerd bij het Wasven. Reden genoeg om met hem kennis te maken.

Leo kent Tongelre goed: hij is er opgegroeid en
woonde er tot zijn 18e. Al zijn hele leven houdt hij
van schilderen, hij wilde zelfs graag naar de
kunstacademie en had ook genoeg talent. Maar,
zoals dat ging in die tijd (we hebben het over de
jaren ’50): “Er was geen geld voor studie, ik moest
maar gaan werken”. Dat heeft hij ook jarenlang
gedaan, eerst bij de Bata in Best en later in
Eindhoven bij de Ergon. Hij heeft het altijd druk
gehad en veel met zijn handen gewerkt waardoor
het schilderen in het slop was geraakt. Na zijn
pensionering, begin jaren ’90, is hij weer
schilderles gaan volgen. Sindsdien heeft hij vele
schilderijen gemaakt en is het een flinke hobby
geworden en inmiddels geeft hij zelf ook les.
Leo noemt als zijn voorbeelden schilders als Jopie
Huisman, Henk Helmantel en Cornelis le Mair. Zijn
stijl is te omschrijven als traditioneel-ambachtelijk
en realistisch. Op zijn schilderij van twee
kinderschoentjes is duidelijk zichtbaar dat hij zich
voor compositie en onderwerp door de realisten
laat inspireren.

Leo schildert stillevens, portretten en
landschappen. Hij schildert wat voorhanden is en
laat zich inspireren door de natuur en de wisseling
van de seizoenen. Veel van zijn werk kenmerkt
zich door de aandacht voor details en het
fijnschilderwerk dat bij realistische schilders hoort.
Sommige schilderijen kennen ook een vrijere toets
en grovere lijnen waarmee Leo meer een sfeer en
beeld wil neerzetten “ooit schilder ik grof, ooit heel
fijn’. De minder gedetailleerde schilderijen lijken
geïnspireerd door impressionisten als Van Gogh en
Monet.

Leo’s schilderijen vallen in de smaak: een aantal
hangt zelfs in Amerika (bij familie weliswaar) “Ik
vind het leuk om schilderijen weg te geven.” en
ook heeft hij al in opdracht geschilderd.
De laatste jaren legt Leo zich met name toe op het
fijnschilderen. Als onderwerp heeft hij gekozen
voor vogels. Op kleinere panelen (24x30cm)
schildert hij mussen, zwaluwen of uilen. Op deze
schilderijen is goed zijn oog voor detail zichtbaar.
Deze schilderijen zijn te zien en te koop bij de
expositie bij het Wasven. Ook hangt er ouder werk
en natuurlijk het Wasvenlandschap dat hij recent
heeft vastgelegd.

Leo is er trots op dat zijn schilderijen nu voor
iedereen te zien zijn “Ik kijk er echt naar uit om ze
bij het Wasven te zien hangen en aan iedereen te
laten zien.”. De tentoonstelling op De Overloop van
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de Wasvenboerderij wordt geopend op zaterdag 1
september om 14.00 uur. Leo Brekelmans is dan
zelf aanwezig en graag bereid om bij de
schilderijen een toelichting te geven. In september
en oktober is de tentoonstelling te bezichtigen
tijdens openingstijden van de Gasterij. De
tentoonstelling loopt tot 28 oktober.

POLITIE WAARSCHUWT VOOR BABBELTRUCS
De politie in Eindhoven waarschuwt inwoners voor
personen die met babbeltrucs woningen proberen
binnen te komen. Bij de politie zijn de afgelopen
maanden 22 aangiftes van dit soort insluipingen
binnen gekomen. Ben alert en bel bij verdachte
situaties met de politie op 0900-8844.
Babbeltruc
De daders bellen aan, vaak bij senioren, en proberen met een smoesje de woning binnen te gaan.
Zo geven zij bijvoorbeeld aan een pakketje, bloemen of chocolade te willen bezorgen of geven zij
zich uit als medewerker van bijvoorbeeld energiebedrijven, zorginstanties en zelfs de politie
(recherche). Een enkele maal kwamen zij aan de
deur met een collectebus voor goede doelen en
probeerden op die manier de woning binnen te komen. Eenmaal in de woning speuren zij rond en
nemen mee wat ze te pakken kunnen krijgen. Het
kan dan gaan om geld, portemonnee, sieraden,
etc. Vaak merkt het slachtoffer pas later spullen
kwijt te zijn.

7, 8 en 9 september 2012 in Hotel Boschoord in
Oisterwijk.
Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen mantelzorgers genieten van een prachtige omgeving, heerlijk verzorgde maaltijden en lekker veel vrije tijd.
Er worden ook drie groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin mantelzorgers tips krijgen om de
zorg beter vol te houden. Alles is erop gericht hen
even uit de dagelijkse zorgsituatie te halen, zodat
ze bij thuiskomst met hernieuwde energie de zorgtaak weer op zich kunnen nemen.
Ex-deelnemers spreken over ‘fantastisch fijne
dagen’, ‘tot in de puntjes verzorgd’, ‘fijne gesprekken met lotgenoten’ en ‘heerlijk om zelf eens aandacht te krijgen’.
Informatie en aanmelding
Het ‘Even de mantel los’- weekend is exclusief voor
leden van PuntExtra. Wanneer iemand per direct
lid wordt, kan hij/zij ook deelnemen aan het weekend.
Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend
wordt een eigen bijdrage van € 90,- gevraagd. Dit
is een all-in prijs, alleen drankjes zijn voor eigen
rekening. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. Reageer snel en bel met PuntExtra,
T 040–2 308 538. Meer informatie is ook te vinden
op www.puntextra.nl.

Babysithoek

Waarschuwing
De politie waarschuwt mensen vooral niet op dergelijke verhalen in te gaan en deze mensen niet
uw woning binnen te laten. Vertrouwt u het niet,
bel dan 0900-8844 en probeer zoveel mogelijk
kenmerken (signalement en vervoer) te onthouden.

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

WEEKENDJE WEG VOOR MANTELZORGERS
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner, kind, familielid of andere naaste kan erg
zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby,
ontspanning, sociale contacten of vakantie. Terwijl
het juist belangrijk is om af en toe eens even de
zorg los te kunnen laten. Even afstand nemen,
even nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor
jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking
met OpKracht een ontspanningsweekend op

S eb a s ti a a n v a n R o on (1 9 9 2 ), K r o mm en b e em d 3 4 .
T e l e f o o n : 2 4 4 4 5 1 9 . Op zoek naar een betrouwbare
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong, maar mij
kunt u goed vertrouwen.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24.
Telefoon: 251 82 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het
stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan
goed met kinderen opschieten.
Ik ben Iris van de Vorle (1996), Telefoon: 06-46286116
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van
maandag tot en met vrijdag.
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

goed te leren bespelen. Gelukkig bleek ik wel
talent te hebben en ik leerde snel. Tot op dit
moment volg ik nog altijd lessen.”
Door Francis Stalpers en Ans Verheijen
Boy van Benthem
Op een regenachtige avond waren we op bezoek
bij Boy van Benthem aan de Van Oldenbarneveltlaan in Tongelre.
Onder het genot van een kopje koffie vertelde hij
over zijn leven en vooral over die o zo bijzondere
hobby; de muziek.
Ook zijn vriend Ton van Hugten was bij het
gesprek aanwezig.

Welke soort muziek spelen jullie?
Boy: “Wij spelen graag muziek uit de 60-er en 70er jaren. De tijd van Benny Goodman en Artie
Shaw. Naast swing omvat het repertoire veel ZuidAmerikaanse muziek. EASY Listening Jazz is het
devies. De muziek die wij spelen maakt het combo
zeer geschikt voor het brengen van sfeer tijdens
kleine party’s en recepties.”
Treden jullie ook regelmatig op?
Boy: “Ja, ik begon met spelen in het huisorkest

Wie is Boy van Benthem?
Boy van Benthem (1930) geboren in Nijmegen en
via wereldwijde omzwervingen tijdens zijn arbeidszaam leven uiteindelijk terecht gekomen in Eindhoven.

van De Eindhovense Golf en nu ook met andere
combo’s zoals:
• Samen met twee vrienden richtte ik het trio
PerPeTuum (betekent ‘doorgaan’) op. Ton van
Hugten is de geweldige drummer van ons trio en
Eddy Klophaus is de pianist.
Wij zijn inmiddels het vaste trio bij het
Academisch Genootschap.
• Verder vind ik het leuk om mee te doen aan
jazzsessions zoals bij Kraaij en Balder.” Ton vult
aan: “In Aarle-Rixtel zijn we regelmatig te
beluisteren in jazzcafé Van Bragt en zelf heb ik
veel opgetreden met de Big Band van de Daf”.

Foto: Boy van Benthem

Boy: “Na mijn studie ben ik bij Philips gaan werken. Na mijn huwelijk werkte ik de eerste jaren in
Amsterdam vervolgens zeven jaar in het buitenland. Het Midden Oosten, Teheran, Cairo en
Athene waren mijn standplaatsen.
Twee van onze vier kinderen zijn in het buitenland
geboren. Toen ik zestig werd ben ik met pensioen
gegaan.”
Wat bent u na uw pensionering gaan doen?
Boy: “Bij een muziekuitvoering maakte ik kennis
met (toevallig ook) Boy van Donselaar. Hij speelde
contrabas in het huisorkestje van de EG en
vertelde me dat hij hiermee ging stoppen. Hij
vroeg mij of ik zijn plaats in wilde nemen. De
voornaam bleef hetzelfde en contrabas spelen was
niet zo moeilijk, zo verzekerde hij mij. Nou dat heb
ik geweten! Ik ben gaan lessen en ik merkte al snel
dat het heus niet zo makkelijk is om de contrabas
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Als ik muziek hoor begint het altijd te
kriebelen!
“Zo was ik eens in Den Bosch en zag ik op straat
een zigeunerorkest spelen .Bij mij ging het meteen
kriebelen. Middels lichaamstaal legde ik uit dat ik
graag even op de contrabas mee wilde spelen. Na
enkele nummers gaf ik het instrument terug en
bedankte voor het meespelen. De leider die een
beetje Duits sprak bedankte mij, omdat ze eerder
nog niet zoveel geld opgehaald hadden!”
Recentelijk hebben jullie opgetreden in het
concertgebouw in Amsterdam?
Boy: “Ja, dat was heel bijzonder. Eén zaterdagmiddag in juni staat het Concertgebouw letterlijk open voor iedereen die van muziek houdt.
Op zes podia binnen en één buiten het gebouw
wordt door amateurmuzikanten gedurende vier
uur gespeeld. Het publiek loopt dan vrolijk
rond, luistert en geniet. Als afsluiting is er een
geweldig slotconcert in de grote zaal.”
Zijn jullie hiervoor gevraagd?
Boy: “Als PerPeTuum-trio hebben wij ons zelf
voor dit OPEN aangemeld. Ons werd gevraagd
een repertoire op te stellen en daarbij een CD
met excerpten en een foto (in werkkleding!) in
te sturen. Tot onze niet geringe verbazing en
grote trots werden wij geselecteerd!
Dit was een hele eer voor ons, want er gaat een
strenge selectie aan vooraf. Op ons programma
stond o.a. ‘Bluesette’ van Toots Thielemans. Wij
zijn grote bewonderaars van deze musicus.”

En dan het optreden in het Concertgebouw!
“Dat was erg spannend. Om drie uur was er
geen stoel meer vrij in de Pleinfoyer en nog
kwamen er mensen binnen die ons wilden horen. Inspelen was er niet bij.
Wij het podium op en meteen van start.
Beetje onwennig in het begin maar al snel
kregen wij de vingers goed los mede dank zij
de stimulus van het luide applaus na elk
nummer. Wat een sfeer, wat een feest, wat
een enthousiasme”.
Gaan jullie door met muziek maken?
Boy en Ton: “Zolang we kunnen gaan we door. Het
is een fijne afleiding en we genieten er enorm van.
Als we gaan repeteren rijdt Boy in zijn auto ernaar
toe en ik zorg steevast voor lekkere koeken voor
onderweg.”

Foto: Trio PerPeTuum
Foto: l. Ton van Hugten r. Boy van Benthem
Het programmablad vermeldde:
Pleinfoyer 1e etage 15:05-15:30 PerPeTuum.
Dit Jazz trio is vanochtend vanuit Tongelre
(Eindhoven) naar Amsterdam gereisd om een
keur aan jazz standards te spelen, waaronder
Lullaby of Birdland, Cry me a river, maar ook
een bijzondere uitvoering van een Bach prelude.

Tot slot!
Wij nemen afscheid en wensen deze prachtige
vrienden nog vele muzikale uurtjes samen toe!

Visgraat ingeslikt: slik een geklutst ei door. De kans is
groot dat het graadje aan het ei plakt en u het zo doorslikt.
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GROOTSE DAHLIASHOW EN OPENDAG
DAHLIACLUB ST. MARTINUS

Sinds 1935 organiseert Dahliaclub St. Martinus in Tongelre jaarlijks, met groot succes
een tweetal evenementen, om aan alle bewoners van Eindhoven de prachtige resultaten te
laten zien van hun hobby. We zijn trots op het
grote aantal bezoekers dat ieder jaar onze
evenementen bezoekt.

weer een mooie dahliashow te organiseren en
is iedereen weer van harte welkom op onze
Open Dag.
Omdat het er verleden jaar zo gezellig was
organiseren wij onze dahliashow opnieuw in
de Merckthoeve in Tongelre. We doen dit op
zaterdag 15 september van 17.00 tot 20.00
uur en op zondag 16 september van 11.00 tot
18.00 uur.
Het adres is Oude Urkhovenseweg 4, Eindhoven.
Er zal een mooie presentatie samengesteld
worden bestaande uit meer dan 3 duizend
dahlia’s die allen op onze tuin gekweekt zijn.
De show zal op zondag afgesloten worden met
de trekking van onze loterij. De loten zijn één
maand van te voren te koop bij onze leden.
Met het kopen van loten steunt u niet alleen
onze clubkas, u kunt ook prijzen winnen.

Op zondag 30 september kunt u van 11.00 tot
16.00 uur weer onze tuin aan de Loostraat te
Tongelre bezoeken. Meer dan 100 dahliasoorten staan er dan op zijn mooist te pronken.
De koffie staat klaar in ons clubhuis en u kunt
zelf een bloemstukje maken onder vakkundige
leiding van onze leden. Iedereen gaat uiteraard weer naar huis met een mooi boeketje
dahlia’s.
Meer over onze club en alles over dahlia’s en
het kweken daarvan vindt u op onze website
www.stmartinus.dse.nl.
Graag hopen wij u te zien op een van deze
evenementen.
Dahliaclub St. Martinus is de oudste en nog
steeds de grootste actieve dahliaclub van
Eindhoven. Ook dit jaar zullen de leden van
onze dahliaclub hun uiterste best doen om

Namens onze leden,
Francis Koene
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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

Medical taping concept
Binnen de fysiotherapie wordt sinds eind jaren negentig gebruik gemaakt van
de veelkleurige kinesiotape. In tegenstelling tot de gewone sporttape is deze
elastisch rekbaar tot 140 procent, wat vergelijkbaar is met de rekbaarheid
van de huid. De trekrichting en de trekkracht bepalen het gewenst effect, niet
de kleur van de tape, zoals vaak wordt gedacht.
Door de rekbaarheid van de kinesiotape is deze toepasbaar bij verschillende
blessures en klachten. Naast het vastzetten van een gewricht, zoals met de
gewone sporttape werd gedaan, is de kinesiotape ook erg geschikt voor het
behandelen van spierblessures en pijnpunten. Daarnaast begeleidt het de beweging van het gewricht, geeft het pijndemping en zorgt het voor een optimale lymfedrainage.
De tape wordt gebruikt voor het verhogen of verlagen van de spierspanning.
Afhankelijk van hoe de tape wordt gespannen over de huid, wordt de spier
gestimuleerd naar een verlenging of een verkorting.
Bij een hoge spierspanning, bijvoorbeeld wanneer iemand veel spierpijn heeft,
kan de tape een verlichtende werking geven door te zorgen voor een ontspanning in de spier. Tegelijkertijd zorgt de tape voor een betere doorbloeding van de spier tijdens beweging.
Een voorbeeld waarbij het aanleggen van een kinesiotape effectief kan zijn is
een ribkneuzing. Middels het tapen van de gekneusde rib zal de pijn sterk
verminderen en wordt het ademen vergemakkelijkt. De mate van pijnvermindering is afhankelijk van de ernst van het letsel. Met behulp van de kinesiotapebehandeling wordt de hersteltijd tot ongeveer de helft teruggebracht.
Heeft u een sportblessure of andere klachten, dan kunt u altijd terecht bij de
fysiotherapeut. Samen kunt u bekijken of het gebruik van kinesiotape een
mogelijke behandelmethode voor u kan zijn. Een behandeling bij de fysiotherapeut zal over het algemeen niet alleen bestaan uit het gebruik van kinesiotape, maar zal worden gecombineerd met andere behandelmethode.
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Activiteiten Wasven
De afgelopen maanden is er druk gewerkt in en
aan de tuin van het Wasven. Niet alleen zijn de
vrijwilligers druk in de moestuin, maar ook wordt
een ecologische tuin aangelegd met Victoriaanse
kas en een Groenhuis. Dit stukje Wasven kan ook
van u worden. Hoe? Daarover leest u meer in deze
nieuwsbrief!
Aanleg ecologische tuin: wordt participant!
Vanaf het voorjaar is er al druk gewerkt aan een
nieuwe ecologische tuin. In vrij korte tijd is het
eerste weiland bij de Wasvenboerderij sterk van
gedaante veranderd.
Er is een mooie Victoriaanse kas in aanbouw, er
komt een groenhuis dat gebruikt wordt voor het
materiaal en er komen toiletten in. Ook de bijen
komen terug op hun oude plek. Ook komt er een
overdekt groen terras: het gerras. In augustus is
er verder gewerkt en zijn ook de moestuin, de
kruidentuin en de bloementuin aan de beurt.
Aan het einde van het jaar is de metamorfose
compleet: de tuinen zullen dan (helemaal?) klaar
zijn.

Om de aanleg te bekostigen geven wij participaties
van € 20 per stuk uit waarmee we deze mooie tuinen kunnen realiseren.
Voor elke participatie van €20,- krijgt u de komende 5 jaren een waardecheque van €6,- te besteden
in de tuinen, de bakkerij en/of Gasterij.

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Frits van Geffen op 040-281 12 14. Het inschrijfformulier is te
downloaden op onze site en kunt u inleveren bij de
winkel of de Gasterij. (Zie ook pagina 30.)
Doet u ook mee? Daarmee wordt het Wasven ook
een beetje van u!
Wat fladdert er rond het kasteel
Bij het Wasven heeft een kasteel gestaan. Op die
plek fladdert er van alles rond, vooral ‘s avonds.
Maar wat is het dan of wie zijn
het? Ga je het mee ontdekken?
Het is op vrijdagavond 31 augustus van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De natuurthema avonden zijn
voor kinderen van 6 tot ongeveer
11 jaar en de entree is € 2,00 per
kind.
Kom je ook? Het wordt weer gezellig en misschien
wel spannend………
Tuinthema-avond: Lekkere
zuurkool
De tuinder van het Wasven organiseert elke maand een lezing
met als rode draad de moestuin
van het Wasven. Uitgangspunt is
biologisch tuinieren.
De moestuin levert een heleboel groente op. Soms
te veel! Wat doe je er dan mee, invriezen? Weggeven? Je kunt er ook zelf langer houdbare producten van maken zoals zuurkool van witte kool!
Velt-deskundige Antoon Lambregts vertelt deze
avond alles over het zelf maken van zuurkool. U
leert welk proces van witte kool zuurkool maakt
(melkzuurgisting) maar ook welke alternatieve manieren er zijn. Ook leert u welke materialen en in-

DE ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER
Natuurthema jeugd: Wat fladdert er rond het kasteel?
Opening expositie schilderijen van Leo
Brekelmans

31 augustus, 19.00 uur, De Schop
1 september, 14.00 uur, De Overloop,
Wasvenboerderij

Tuinthema-avond: Lekkere zuurkool

20 september, 19.00 uur, De Schop

Proef de herfst

23 september, 14.00-16.00, De Vlonder

Natuurthema jeugd: Bijna dierendag

28 september, 19.00 uur, De Schop
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grediënten nodig zijn en legt hij uit welke onderhoudsactiviteiten nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. En natuurlijk demonstreert hij
ook hoe je een pot witte kool inmaakt.
De tuinthema-avond begint om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur en vindt plaats in De Schop bij
de Wasvenboerderij. De kosten bedragen € 5,00. U
kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl.
Proef de herfst
De ‘proef de seizoenen’-zondagen zijn inmiddels
een goede traditie bij het Wasven. Ook in het najaar organiseren we weer een Proef de herfst met
de bekende combinatie van cultuur, groen en lekker eten. Op zondag 23 september kunt u genieten
van poëzie, muziek en hapjes in herfstsfeer. De
middag staat onder leiding van onze Eindhovense
stadsdichter Piet van den Boomen. Voor de groene
invulling krijgt de monumentale rode beuk van het
Wasven de hoofdrol. De middag is op en rond de
vlonder onder de plataan.
Het is van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden is niet
verplicht, maar wel wenselijk en kan via
gasterij@wasven.nl.
Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor
nog meer leuke activiteiten met data en aanvangstijden. Ook het menu van de Gasterij staat hierop:
www.wasven.nl

WOENSDAG 5 SEPTEMBER PROEFTHEMA AVOND
‘IN DE DUISTERE DIEPTE’.
Tijdens het Pure Food Event in het voorjaar hebben we al een voorproefje gehad: Afrikaanse
meerval uit ... Oirschot.
De viskwekers van de Stroom vertellen tijdens de
proefthema avond over de kweek van deze bijzondere vis, die leeft in de duistere diepte. Ondertussen bereiden de koks van de Gasterij heerlijke
hapjes met de meerval, een vis met een zachte
smaak en een stevige structuur. De proefthema
avond is op 5 september om 19.00 uur, kosten
€ 7,50.

ten verdedigen. Mocht het hem lukken, dan heeft
hij de titel voor de twee komende jaren. Want in
2013 schiet het Sint-Catharinagilde dan weer voor
een gildekoning. Dit vindt steeds om de drie jaar
plaats.
De kermiskoning van het gilde zelf, Rein Haase, zal
ook zijn beste beentje voor moeten zetten wil hij
zijn titel behouden.
Voor de bezoeker zijn nog andere activiteiten te
beleven. In het gildehuis wordt een kleine tentoonstelling ingericht.
Ook de jeugd is van harte welkom. Voor hen zijn
er ook enkele activiteiten.
Het Sint-Catharinagilde nodigt alle inwoners van
Tongelre van harte uit zich tot burgerkermiskoning
Tongelre 2012 te schieten!
Dit evenement vindt plaats op het Catharinahof,
gelegen aan het Wasvenpad. Het terrein is vanaf
14.00 uur open voor publiek, om 15.30 kunnen de
burgers van Tongelre hun geluk beproeven.
U komt toch ook?!
Peter van Kuijen, regerend deken.

AAN IEDEREEN DIE GEÏNTERESSEERD IS
De Splinter gaat in samenwerking met Welzijn
Eindhoven een nieuwe activiteit starten: SplinterSlam.
Op zondag 07 oktober 2012 van 12.00 uur tot
20.00 uur.
Concert met groepen en solo artiesten die semiprofessioneel en op amateur niveau muziek maken.
Er is plaats voor veel muzieksoorten, Hiphop,
blues, DJ, Rap, Rock, Nederlandstalig enz.
Jongeren die serieus met muziek bezig zijn kunnen
zich aanmelden voor een eventueel optreden.
Met vriendelijke groet,
Bas van Wielink
info@splinter-net.nl
John Verhees
j.verhees@welzijneindhoven.nl

WEET MARK BIJSTERVELD ZIJN TITEL
‘BURGERKERMISKONING’ TE BEHOUDEN?

Speelpark de Splinter: Hét openluchtspeelparadijs van Eindhoven en omgeving.
Speelpark de Splinter is onderdeel van de Lumens
Groep.

Zondag 23 september 2012 vindt bij het SintCatharinagilde, Tongelre het kermisschieten plaats.
Dan zal er voor de vijfde maal gestreden worden
om de titel burgerkermiskoning. Mark Bijsterveld
wist in 2011 de titel te behalen en zal zich nu moeWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 27

De vakantietijd is ook vlindertijd.
Door Kees van Grevenbroek

De vakantie zit er weer op, tenminste voor de
meesten. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten en dat het ook goed is verlopen.
Als het vakantie is, dan is het stil in Tongelre. Dieren zijn dan ook minder bang en als je geluk hebt
sta je dan in een keer oog in oog met een dier dat
je dan helemaal niet verwacht.
Zoals bijvoorbeeld op 25 juli in de Floresstraat.
Een bewoonster wil haar auto die op de oprit staat,
binnen zetten. Het is half negen ’s avonds. Wat
staat er in haar voortuin toen ze de voordeur uit
kwam? Jawel, een ree. Ongelofelijk!

Maar helaas! Misschien heb je al het al op het
nieuws gehoord, het gaat niet goed met de
vlinders. Oorzaak zijn factoren zoals: weersomstandigheden, gebrek aan waardplanten,
intensieve akkerbouw en fout maaibeheer. Het
heeft er allemaal mee te maken dat het niet goed
gaat met die kleine engeltjes.
De bekende dagvlinders zoals de atalanta of de
dagpauwoog kennen we wel. Maar de minder
bekende, zoals het koevinkje, het dikkopje of de
kleine ijsvogelvlinder en nog veel meer soorten,
daar weten de leken niets van. Maar ze zijn oh zo
interessant. En elke vlinder heeft zijn eigen biotoop
(specifiek leefgebied ) en in die biotopen liften ook
weer andere insecten, vogels en dieren mee.

Foto: ree

Ze kijkt het beest in de ogen, maar ook andersom.
Na enkele ogenblikken verlaat het dier de straat,
op z’n gemak. Waarschijnlijk afkomstig uit het Eckartse bos en via groenstroken in de wijk terecht
gekomen. Wat een beleving! Zo ook een wijkbewoner uit de Javalaan, die ‘s morgens om half acht
een jonge vos ziet lopen op de Koudenhovenseweg
Noord ter hoogte van de twee poelen. Dit is toch
ook een cadeautje en dat in ons Tongelre. We
moeten die Tongelrese natuur van ons nog meer
gaan koesteren.

Foto: koevinkje

Foto: dikkopje

Als proef wil ik een vlinderweide gaan maken op
een zeer geschikte plek in het Wasvengebied in
samenwerking met gemeente Eindhoven en de
Vlinderstichting.
Je zal er zeker nog wat van horen en tegen de tijd
dat het gerealiseerd is, kun je er zelf ook van
genieten.
Het is toch hartstikke leuk, een weide met allerlei
soorten fladderende vlindertjes.

Foto: kleine ijsvogelvlinder
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2 GROTE PRIJZEN IN KORTE TIJD BIJ
TABAKSPECIAALZAAK RENATA.

Ons kent ons. Of toch nie?
“Ons kent ons. Of toch nie?” is het thema
van de tweede wijkmert in Geestenberg.
De wijkmert vorig jaar was een succes en dus
voor herhaling vatbaar. Ook dit jaar is de wijkmert bedoeld om wijkgenoten te ontmoeten…….

Wanneer? zaterdag 22 september aanstaande
Hoelaat? 13.00-17.00 uur
Waar? Groene Long, nabij ‘t Karregat.

“Er vallen regelmatig prijzen bij Tabakspeciaalzaak
Renata, maar dat er twee grote prijzen in korte
tijd vallen is ook bij ons wel uniek.” Aldus Peter en
Heidie van Hout.
“Op zaterdag 30 juni won iemand de 2e prijs met
de Lotto, deze bedroeg €100.000,00.
En op zondag 8 juli was het wéér prijs! Nu won iemand de hoofdprijs met de Toto. De winnaar had
al de 13 voetbalwedstrijden goed voorspeld.
Deze winnaar kon er in z'n eentje €18.000,00 bijschrijven.
Doordat er in één week twee
grote prijzen bij Tabakspeciaalzaak RENATA vielen, vond de
Lotto dit wel een feestje waard.

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

•
•
•
•
•

Geestenbergers die workshops geven
voor volwassenen en kinderen
Geestenbergers die hun eigen bedrijf laten zien
De ruilen-zonder-huilen kast
Vrijmarkt door kinderen
De waslijn met vraag- en aanbod advertenties van wijkgenoten

De wijkmertorganisatie is nog druk in de weer
om er weer een leuke, verrassende middag van
te maken. Via deze weg zullen we u op de
hoogte houden van de ontwikkelingen rondom
de wijkmert.
Op de posters die na de zomervakantie her en
der in de wijk komen te hangen kunt u ook
meer lezen…
Kortom…. een zeer afwisselende middag ‘onder
ons’. Dus kom gerust een kijkje nemen en ontdek je wijkgenoten!

Foto vlnr.: Peter en Heidie van Hout en vertegenwoordiger van de Lotto.

Niet alleen met De Lotto en Toto vallen er prijzen ,
ook met de Staatsloterij vallen we regelmatig in de
prijzen.
In 2010 hebben we het winnende lot met een
geldprijs van € 100.000,00 verkocht en vorig jaar
de € 10.000,00 en € 15.000,00.
De Lotto en Staatsloterij zijn daarom ook blij met
zo'n verkooppunt in Eindhoven“.
Met vriendelijke groeten,
Tabakspeciaalzaak RENATA
Heidie en Peter van Hout
Telefoon 040—2431843

Tot ziens op 22 september
13.00-17.00 uur in het park!!

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 30

WORD VRIEND VAN HET
GROENDOMEIN WASVEN
Participant in de
ecologische tuinen
Iedereen in welkom in de vriendenclub!
Wij gaan participaties uitgeven om gelden te verzamelen voor de ecologische tuinen die nu worden aangelegd.
Voor 1 november a.s. moet het allemaal op orde zijn
zoals de moestuin, kruidentuin, bloementuin. Ook
wordt er een grote kas gebouwd, een groenhuis tevens bijenhuis, een pergola en een gerras (groen terras).
Het wordt een echt ecologisch verantwoord geheel van
tuinen waar het straks goed toeven zal zijn onder de
pergola.
We geven participaties uit ter waarde van € 20,- per
stuk.
Op elke ervan wordt een rendement geboden als
volgt:
Gedurende vijf jaren krijgt men een waardecheque
van € 6,-, te besteden in de tuinen, de bakkerij en/of
Gasterij.

Door deel te nemen aan dit project wordt het Groendomein ook een beetje van u!
Hebben wij uw interesse gewekt? U kunt u nu inschrijven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Frits van Geffen . T 040-281 12 14.
Uw formulier voor deelname kunt u inleveren bij de
winkel of de Gasterij.
De gelden die we met deze actie bijeen krijgen worden gericht besteed aan een specifiek onderdeel van
het tuinenproject dat duidelijk als zodanig herkenbaar
zal zijn.
Wij houden u als deelnemer aan deze actie, ook graag
op de hoogte van de betreffende besteding, zodat u
kunt zien op welke wijze uw geld wordt besteed.
De Stichting Groendomein Wasven is een ideële instelling die zich, zonder winstoogmerk, richt op behoud en
verbetering van natuur en milieu en die het begrip
duurzaamheid in het geheel van haar streven hoog in
het vaandel draagt. De stichting is ANBI-erkend.

Degene die voor € 200,- ineens participaties aanschaft Het inschrijvingsformulier vindt u hieronder.
krijgt daarvoor geen 10 maar 11 waardecheques.

Inschrijvingsformulier op participaties Groendomein Wasven
Naam:

Adres

Postcode/Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Schrijft in voor (aantal)

participaties van € 20,-; Totaalbedrag €

Datum:__ -___________2012 ____
Handtekening

(Eventuele) opmerkingen
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KREAKIDS IN ‘T OUDE RAADHUIS
Elke derde woensdagmiddag van de maand komen
de KREAKIDS bij elkaar in ‘t Oude Raadhuis.
Er wordt dan geknipt, geplakt, getimmerd en geknutseld door kinderen van 5 t/m 10 jaar van
14.00 tot 15.30 uur.

Als je nog meer wilt weten kijk dan op de site van
‘t Oude Raadhuis www.ouderaadhuis.dse.nl onder
home.

Voornaam

Denk je: “Dat is iets voor mij!”, geef je dan op. Je
kunt het strookje hiernaast strookje invullen en afgeven bij ‘t Oude Raadhuis of je aanmelden via de
mail kreakidsouderaadhuis@onsneteindhoven.nl.
Kreakids in ‘t Oude Raadhuis: Kom gerust
eens kijken !

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Telefoonnummer
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DE PICKNICK VAN DE PEUTERS
Ik ben Nicole van Stekelenborg, moeder van Luc,
die op maandagochtend en donderdagmiddag op
de peuterspeelzaal zit.
Luc zit nog niet zo lang op de peuterspeelzaal,
maar hij vind het geweldig. Hij was dan ook erg
blij om te horen dat we allemaal samen gingen
picknicken. En dat de papa’s, mama’s, oma’s, enz,
enz, ook mee mochten.
Omdat ik vrij recent in de oudercommissie ben gegaan, is mij gevraagd om er de hele middag bij te
zijn om mee te helpen.
Donderdag 21 juni was de dag dat er een groep
ging. Alles stond al klaar in de bolderkar toen de
kinderen aankwamen.
Natuurlijk was er eerst even tijd om wat te spelen,
en moest er nog gezongen worden in de kring.
Eenmaal de jassen en tassen om was het tijd om
te gaan.
Braaf liepen ze allemaal in het rijtje mee (ik moet
toch ook eens zo’n wandeltouw aanschaffen ).

renden ze erachteraan en duikelden over de bal
heen.
Er waren hoepels, frisbees, een kruiptunnel en ballen, en natuurlijk de wipkip en het huisje in de
speeltuin waar we waren. Kortom, alles wat een
kind wil.
Toen was het tijd voor de hapjes en wat te drinken.
En wat was er goed gezorgd. Er was zoveel, dat de
kinderen bijna niet konden kiezen. Ze kregen allemaal lekker drinken en konden zich helemaal vol
eten aan taart, krentenbollen, koekjes, worst,
wraps, fruit, eieren, soesjes, kaasjes en allerlei
exotische hapjes, waarvan ik nog niet weet wat het
was, maar wel heerlijk smaakte.
Al met al hebben de kinderen erg genoten van het
spelen, het eten en het drinken. En ook de volwassenen hebben heerlijk zitten smikkelen.

Maar net 5 minuten onderweg begon het te druppen!
We zijn toch maar doorgelopen en hebben snel de
partytent opgezet, zodat de spullen allemaal droog
stonden en we eventueel konden schuilen.
Maar ondanks het beetje regen, hebben de kinderen heerlijk gespeeld. De nieuwe opblaasbare
bal was een groot succes. Als een stelletje dollen

Het was een leuke middag. Erg leuk om zo ook wat
andere ouders te leren kennen. En vooral om eens
de kinderen te leren kennen waar Luc het altijd
over heeft.
Groetjes, Nicole
PP ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven
040-2813659
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Groepen 1 en 2 van De
Boog sluiten het jaar af!

Wij gingen in de laatste week voor de zomervakantie nog lekker op schoolreis naar de St. Jozefspeeltuin!

De kinderen van groep 1 bleven in de
Avondroodstraat en konden vast hun nieuwe
vriendjes en vriendinnetjes van volgend jaar zien.
Het was erg leuk en ook een beetje spannend,
vooral voor de kinderen die nog 4 jaar moeten
worden en voor het eerst op school kwamen.
Op donderdag gleden de kinderen van groep 2 de
school uit, zij gaan immers naar de andere locatie.

Ondanks dat het wat frisjes was hebben we daar
toch een hele fijne dag gehad!
Op de woensdag voor de vakantie mochten alle
kinderen gaan wennen bij de nieuwe leerkracht, de
kinderen van groep 2 gingen helemaal naar de Jan
van Riebeecklaan om daar te kijken in groep 3 bij
juf Ingrid, en ze zagen de grote kinderen van groep
8 uitglijden!

We hopen volgend schooljaar allemaal samen op
dezelfde locatie te zitten op de Koudenhovenseweg!
De nieuwbouw is in volle gang!!!
Wij hebben veel zin om komend schooljaar

weer te beginnen! Tot dan!
Groetjes van de groepen 1/2 van De Boog
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ALCOHOL
AROMATISCH
AVOND
BRITS
BROODNODIG
DADELPRUIM
DRAADWERK
DROPJE
EISERES
ELECTORAAT
ESSENCE
EZELSWAGEN
FJORD
GERSTESTRO
HANOI
INSNUIVEN
INSTEKEN
JACHTSTOET
JANBOEL
JANUARIDAG
JENEVERBES

KIPPENTRAPJE
LERAAR
LOTTO
MEESJE
NADIEN
PERSDELICT
PESETA
PLASMA
RILMACHINE
SPOUW
STAALLAAG
STATE
TEISTERAAR
TENDENS
TENNISSTER
THEORIE
TIRADE
TRAAGLOPER
TREMMEN
VERTONEN
VERWAAID

WINTERPEER

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

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Rolex

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 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.

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

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

Hans van de Kimmenade
Vogelvlinderstraat 3
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke
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