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De Magie van harmonie 

 
Nu de vakantie er voor het werkende deel van de mensheid weer op 
zit, proberen we ons weer in ons dagelijks ritme te wringen. Om dit 
zo gladjes mogelijk te laten verlopen moeten we onszelf identifice-
ren om zodoende in beweging te komen. Het beste lukt dit door 
mensen actief te betrekken in bezigheden waarin ze zich herkennen. 
Om dit te stimuleren geeft het wijkblad deze maand een stel items 
aan om bovenstaande te realiseren.  
 
Wat te denken van: vrienden maken kun je leren, deze cursus is in 
handen van het Rode Kruis. Ook de Buurtbemiddeling Eindhoven 
is er voor u, het motto is: ‘een goede buur is beter dan een verre 
vriend’. Als u eens wat van uzelf wilt laten horen kunt u uit volle 
borst meezingen met de liederentafel op 21 oktober in de dependan-
ce van ’t  Oude Raadhuis. Maar als u niet luidruchtig bent ingesteld, 
maar daarentegen wel hersenen uw wilt laten kraken is er de quiz-
avond Meesterbrein 2012 op 12 oktober.  
 
Houdt u van kleurenpracht, bezoek dan de open dag van Dahliaver-
eniging St. Martinus aan de Loostraat op 30 september. Wilt u ech-
ter uw jachtinstinct botvieren, dan kan dat op 23 september bij het 
St. Catharinagilde aan het Wasvenpad, waar iedereen kan proberen 
zich tot kermiskoning te schieten.  
 
Voor een streling van oor en tong kunt u op 23 september terecht bij 
Groendomein Wasven. Het thema is proef de herfst, waar lekker 
smullen, poëzie en muziek hand in hand gaan. Tenslotte kunt u op    
7 oktober uw spullen ook nog aanvullen op de vlooienmarkt van 
scouting Doornakkers.  
 
En zo zie je maar weer, er is nog leven na de vakantie! 
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Hallo beste mensen, 
 
Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is 
Henk van Dongen. Ik ben 53 jaar en bijna 33 jaar 
getrouwd, heb 2 kinderen [jongen en een meid] 
beide samenwonend en ben een zeer trotse opa 
van 2 schatten van kleinkinderen, ook een jongen 
en een meisje. 

Momenteel ben ik nauw betrokken bij deze wijk 
omdat ik mijn autobedrijf DAILY-CARS aan de Urk-
hovenseweg heb. Het uitvoeren van mijn autobe-
drijf ervaar ik ook als een hobby. Door het merk 
BMW waarin we gespecialiseerd zijn krijgen we te 
maken met autoliefhebbers waarmee je genoeg 
gespreksstof hebt over zowel het motor gebeuren 
als de binnen- en buitenkant. 

Gespecialiseerd zijn in een merk betekent niet dat 
we geen andere merken onderhouden, repareren 
en/of verkopen. Wel hebben we o.a. extra uitlees-
apparatuur speciaal voor BMW waarmee we net 
iets meer kunnen dan een universele garage en 

verkopen we gebruikte onderdelen van veel type 
BMW’s die we ook nog desgewenst voor u monte-
ren. 

 
Maar zoals gezegd werken we aan alle type auto’s. 
Denk hierbij o.a. aan: 
− APK 
− ONDERHOUD 
− UITLEZEN 
− BANDENSERVICE 
− ACCU`S 
− APK LASSEN 
− SCHADETAXATIE 
− AUTOTRANSPORT 
 
Daarnaast hebben we niet alleen nieuwe, maar ook 
gebruikte banden en accu's. Ook hebben al veel 
wijkbewoners de weg naar ons gevonden voor een 
huurauto of aanhanger. De prijzen hiervoor zijn 
zowel voor een auto als een aanhangwagen zeer 
scherp. Maar nu even genoeg over het werk. 
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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. 
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Mijn hobby’s 
Een hobby van me is driften. Dat is een autosport 
waarin we proberen om de auto zo hard mogelijk 
dwars door een bocht te willen laten schuiven.                                                                                                                                                                
Met mijn zoon en schoonzoon gaan we om beurten 
de baan op om uit te proberen hoe snel en natuur-
lijk hoe mooi we door een bocht kunnen schuiven. 
Je gaat dan bijvoorbeeld de bocht in met zo'n 80 
km per uur, in de bocht tijdens het schuiven gaat 
de snelheid soms wel naar zo'n 140 km per uur.                             
Het mooie is als je met 3 tot 4 auto's tegelijk de 
bocht in schuift en dan zo dicht mogelijk naast el-
kaar. 
 
De saamhorigheid is groot en iedereen helpt elkaar 
wanneer iemand met stukken komt te staan. Ook 
zijn er mensen bij die gewoon met hun, ook vrij 
nieuwe auto, komen driften om even wat stoom af 
te blazen. Met deze autosport hoef je ook niet aan 
allerlei eisen te voldoen zoals een rolkooi etc. Al-
leen het dragen van je gordel en een helm is ver-
plicht. Omdat je ook een bijrijder mee mag nemen 
is het extra leuk. Het is voor een bijrijder dan wel 
te hopen dat de chauffeur het onder de knie heeft, 
anders kan hij of zij nogal het gevoel hebben 3 
kratten bier op te hebben. 
 
Er hoeft motorisch ook niet aan gewerkt worden 
om extra pk's omdat deze sport niet om topsnel-
heid gaat. Dit houd het voor de mensen ook alle-
maal betaalbaar. Ook is het een sport waaraan 
geen lidmaatschap verbonden is. Wanneer je zin 
hebt om te rijden betaal je een bedrag om gebruik 
te mogen maken van de baan en overdekte stal-
ling. Dit kan gewoon met de auto die je normaal 
dagelijks gebruikt, mits hij maar achterwiel aan-
drijving heeft. In de overdekte stalling is ook ge-
noeg te zien aan opgedirkte auto's van deelne-
mers.  
 
Ook toeschouwers mogen daar komen en het 
mooie is, dat er helemaal geen entree betaald 
hoeft te worden om de entourage en het driften te 
kunnen zien. Er wordt voornamelijk gereden met 
BMW omdat dit door zijn achterwiel aandrijving de 
perfecte auto hiervoor is. Voor mensen die ook 
graag een keer willen driften en daarvoor niet hun 
eigen auto willen gebruiken zijn er ook driftauto's 
te huur en zij kunnen desgewenst met een instruc-
teur rijden die hen de kneepjes leert. Al met al een 
aanrader en mocht u meer willen weten over het 
hoe wat, kom dan gerust even langs. 
 
Buiten deze hobby om heb ik ook nog mijn hobby 
in de sportschool bij Splendid. Drie keer in de 
week een uurtje even ontspannen en het is na-
tuurlijk ook nog gezond. Ik haal hier profijt uit wat 
ik onder andere merk aan mijn conditie. Ik merk 
bijvoorbeeld met fietsen dat dit me gemakkelijker 
afgaat dan voorheen. Ik kan nu ook moeilijker de 
smoes gebruiken wanneer ze me tegen komen op 
het terras achter een trappist bij bijvoorbeeld het 
Wasven, alleen om uit te rusten. 

Ik ga nu maar weer eens aan het werk en mocht u 
voor wat dan ook eens langs willen komen, de kof-
fie staat klaar. 
 
Dan wil ik de Wisselpen doorgeven aan persfoto-
graaf John Claessens.  
 
Groetjes, 
 
Henk van Dongen 

 

Oproep aan familieleden van bewo-
ners van De Landrijt, Berckelhof en 

andere tehuizen 
 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en 
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen 
om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke” te ont-
vangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belang-
stelling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt 
aanmelden.  
 

Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of 
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15, 
5641 AH Eindhoven.  
 
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na af-
loop van deze termijn is een berichtje naar boven-
staand  e-mail- of postadres voldoende om de be-
zorging voor wederom een jaar te verlengen.  
  
De redactie 

 

Vrijwilligers gezocht! 
 
Het Groendomein Wasven roept op tot ver-
sterking van de Communicatiegroep. De 
vrijwilligers die de taken nu verdelen, ko-
men feitelijk handen tekort om alles tijdig 
geregeld te krijgen en om daarnaast nog 
een forse publiciteitscampagne van de 
grond te tillen. 
 
We gaan ervan uit dat er in Tongelre zeker 
iemand op deze oproep zit te wachten;    
iemand die dit, in goed overleg met de hui-
dige vrijwilligers, durft op te pakken. Een 
goede schrijfstijl, veel fantasie en lef, ach-
ten wij een must. 
 
Voel jij je geroepen?? Neem dan contact op 
met communicatie@wasven.nl  of  
alfredvankempen, telefoon 0620058893. 
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Het is een slecht notenjaar. Ik bedoel daarmee 
dat er weinig walnoten zijn. Vorig jaar emmers 
vol. Of het met de strenge winter te maken heeft  
weet ik niet. Het heeft immers toen maar een 
paar dagen echt streng gevroren, met wel alle 
gevolgen vandien in veel tuinen. We wachten 
maar af. We zullen zien of het een kwakkel of 
toch een strenge winter wordt, aan de hoeveel-
heid noten zou je zeggen een zachte winter. 
Waarschijnlijk is er het afgelopen voorjaar in de 
bloeiperiode van de notenboom iets mis gegaan.  
 
Tijdens de bevruchting van de vrouwelijke bloe-
men door de mannelijke, was het misschien wel  
te nat, of  stond er maar weinig  wind. En als het 
te koud is, zijn er dus ook geen insecten, die voor 
eventuele bestuiving  kunnen zorgen. De manne-
lijke bloemen zijn donkere staartjes met stuif-
meel. De vrouwelijke hebben een stamper met 
eronder een vruchtbeginsel dat uiteindelijk na de 
bestuiving tot een walnoot moet uitgroeien. 

De weinige noten die er aan de bomen hangen 
worden al snel opgemerkt door eksters en kraai-
en. Maar de mooiste van allemaal is natuurlijk het 
eekhoorntje met zijn bijna oranje pluimstaart. Je 
ziet oranje, maar ook donkerdere eekhoorns. De-
ze superklimmers weten de noten zelfs uit de 
hoogste toppen van de boom, nog voor ze rijp 
zijn, te verzamelen.  
 
Zij geluk en wij pech.  
Wij moeten NOOTGEDWONGEN  
naar de winkel. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek. 
 

Door Kees van Grevenbroek 

Open Dag en vlooienmarkt 
bij scouting Doornakkers 
zondag 7 oktober a.s. van 

11.00 tot 16.00 uur 
 

Elk jaar op de 1e zondag in oktober organiseert 
Scouting Doornakkers haar traditionele Open Dag 
aan de Urkhovenseweg 27. Dit jaar voor de vieren-
twintigste keer. Zondag 7 oktober is het weer zo-
ver! De Open Dag houden wij voor alle kinderen 
van 5 t/m 15 jaar. Je kunt meedoen aan allerlei 
scoutingactiviteiten in elke leeftijdscategorie. 
 

Net zoals andere jaren 
hebben we weer verschil-
lende verrassingen voor 
iedere jeugdige deelne-
mer! En in de tijd dat de 
kinderen meedoen aan al-
lerlei activiteiten kunt u als 
ouder zelf rustig rondneuzen op onze GRANDIOZE 
GROTE VLOOIENMARKT en/of genieten van een 
hapje en een drankje. We hopen jullie allemaal 
weer op zondag 7 oktober te zien. 
 

De vlooienmarkt begint om 11.00 uur. Tussen 11.00 
en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt een toe-
gangsprijs van slechts € 1,--. Om 12.00 uur gaat de 
open dag van start en kan iedereen gratis naar bin-
nen. 

Scouting DOORNAKKERS is al 52 jaar een scouting-
groep in Tongelre en één van de grootste in Eindho-
ven. Voorheen gevestigd in de wijk Doornakkers, 
heeft de groep sinds eind 1987, nu al weer bijna 25 
jaar, haar basis aan de Urkhovenseweg. Een blok-
hut waar wekelijks op zaterdag de ca. 170 leden en 
40 leidinggevenden bij elkaar komen: een drukke 
maar leuke bedoening!! 
 

U kunt met uw kind(eren) ook altijd op zaterdag 
langskomen op de blokhut. Tussen 10.00 en 17.00 
uur is er altijd wel iemand aanwezig om u te infor-
meren. Of u kunt ook kijken op onze website 
www.doornakkers.com en mailen kan ook naar:  
info@doornakkers.com.  
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Buurtvoorzieningen 
 

’t Oude Raadhuis. 
Dit monumentale pand is onlangs gedeeltelijk ge-
restaureerd en vanwege sluiting van de dependan-
ce worden er in oktober nog enkele aanvullende 
technische aanpassingen en wensen uitgevoerd. 
Het bestuur van ’t Oude Raadhuis en de gemeente 
werken hierin nauw samen. De dependance aan 
de Koudenhovenseweg kan tot uiterlijk half maart 
2013 gebruikt worden voor activiteiten. Daarna 
wordt het terrein heringericht voor spilcentrum De 
Boog. De activiteiten die nu in deze dependance 
plaatsvinden kunnen naar alle waarschijnlijkheid 
elders voortgezet worden. De gemeente is met het 
bestuur van ’t Oude Raadhuis in gesprek om het 
pand van Minoes, aan de Broekakkerseweg 1,  
(voormalig kinderdagverblijf) in eerste instantie 
voor een bepaalde periode te verhuren aan het 
bestuur voor buurtactiviteiten. Dit pand wordt 
daarvoor in bestaande toestand verhuurgereed  
gemaakt.  
Door een slimme programmering en een optimale 
exploitatie denkt het bestuur het pand te kunnen 
huren, beheren en exploiteren. Het bestuur heeft 
wel haar zorgen uitgesproken over de hoogte van 
de huur voor het Oude Raadhuis op de langere 
termijn.  

 

’t Karregat. 
Intussen wordt ook de herontwikkeling van ’t Kar-
regat voorbereid. Vanwege de economische crisis 
is de volgorde van de renovatie aangepast. De 
verbouw begint met het SPIL-centrum (de school, 
het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal). Het 
buurtontmoetings- en commerciële gedeelte vol-
gen daarna. Een aantal huurders van ’t Karregat 
zal tijdens de renovatie verhuizen naar een tijde-
lijke locatie in de buurt. Hierover vinden momen-
teel concrete gesprekken plaats met externe ma-
kelaars. De bedoeling is dat de voorzieningen 
dichtbij zullen blijven.  
Op 19 juli jl. is voor de herontwikkeling van ’t Kar-
regat een omgevingsvergunning aangevraagd. Af-
hankelijk van het verloop van dit traject zal rond 
oktober de omgevingsvergunning ter inzage lig-
gen. Belangstellenden kunnen informatie hierover 
vinden in Groot Eindhoven of www.eindhoven.nl.  
Kijk bij inwonersplein/vergunningen/officiële publi-
caties. Ook is de openbare aanbesteding voor de 
aannemer opgestart, onder voorbehoud van goed-
keuring van het gemeentebestuur. De verwachting 
is dat de uitslag van de aanbesteding in januari 
2013 bekend is, waarna in maart 2013 met de 
verbouw kan worden begonnen.  
 

Jannie Landa 

Gebiedscoördinator Tongelre.  

Oproep voor natuurbehoud/beheer 
in Tongelre 

 

De natuurwerkgroep van het Wasven en Tongel-
re, die zich bezighoudt met allerlei natuuractivi-
teiten in ons buitengebied, zoekt in het kader van 
instandhouding kleine landschapselementen, wat 
man- en vrouwkracht erbij. Wij zouden het zeer 
op prijsstellen als er meer mensen uit  Tongelre 
die de natuur een handje zouden kunnen helpen 
door bepaalde onderhoudswerkzaamheden te 
verrichten die de gemeentelijke dienst, helaas 
door geldgebrek, niet meer doet. Om toch Ton-
gelre die groene uitstraling te laten houden en de 
biodiversiteit het liefst te doen vergroten, spring 
je bij als burger. Omdat je het toch belangrijk 
vindt, je eigen leefomgeving  leefbaar en mooi te 
houden. 

Wij als natuurwerkgroep besteden onze tijd aan 
bijvoorbeeld:  

• Werkzaamheden rond de Wasvenboerderij in 
het buitenterrein  

• Onderhoudswerkzaamheden aan de vlecht-
heggen aan de Molendijk 

• Het tellen van vogels in het Wasvengebied 

• Nestkast controle 

• Organiseren van werkochtenden 
(natuurwerkdag priknick NL Doet) 

• Monitoren van amfibieën in de Tongelrese 
poelen (Eckartse bos en Urkhoven) 

• Natuurthema-avonden voor kinderen organi-
seren 

• Het begeleiden van schoolkinderen in de na-
tuur tijdens natuurwerkzaamheden 

 

Het is zo leuk en leerzaam. Je komt dingen tegen 
in de natuur die je normaal niet ziet. 
 

Wil je ook in je eigen omgeving nuttig bezig zijn 
en je hebt wat tijd over? (Het is soms een prima 
vervanging van de sportschool.) Maak dan kennis 
met ons, tijdens een kop koffie op de maandag-
avond vanaf 19.00 uur. Dan zijn we in de Schop 
van de Wasvenboerderij en vertellen wij je graag 
meer. We hopen je te mogen begroeten. 
 

De leden van de natuurwerkgroep. 
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Zaterdag 19.00 uur (1e en 3e 
zaterdag van de maand) Berckelhof  

Zondag 09.30 uur Theresia, H. Hart,  
Gerarduskerk, Martinus 

Eucharistievieringen 

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. 
Dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 

inloopspreekuur kapelaan Geelen. 
http://www.parochietongelre.nl/ 

parochietongelre@onsneteindhoven.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de zaterdagen dat er geen eucharistieviering in 
Berckelhof wordt gehouden verzorgen de geestelij-
ke verzorgers van Berckelhof (Petra Speelman of 
Hans van de Laar) een viering om 19.00 uur. 
 

De opzet van de informatie in de nieuwe pa-
rochie Sint Joris 
Zoals reeds aangekondigd in de laatste Nieuwsbrief 
worden alle bestaande informatiemiddelen in de 
voormalige parochies met ingang van september 
2012 vervangen door een nieuwe parochiebrede 
aanpak. Dat houdt in dat er gemiddeld om de       
7 weken een publicatie komt in het huis-aan-
huisblad “De Trompetter”. Daarin treft u het alge-
mene nieuws over de parochie en over geloofs- en 
kerkelijke zaken aan.  

 

De verspreiding kan tot problemen leiden: als u 
een nee/nee sticker op uw brievenbus heeft ge-
plakt, krijgt u geen huis-aan-huisblad. Als u het 
blad wel wilt ontvangen dient u een nee/ja sticker 
te hebben. Deze sticker is gratis af te halen bij het 
Stadskantoor van de Gemeente Eindhoven. Wan-
neer u de Trompetter niet ontvangt, kunt u contact 
opnemen met het kerkwijkcentrum. Daar liggen 
overigens ook een aantal exemplaren. 
 
Het Informatiebulletin  
Daarnaast komt er aan het begin van elke maand 
een Informatiebulletin per kerkwijk uit, met daarop 
naast algemene informatie ook alle zaken die in en 
rond de kerken in de betreffende wijk plaatsvin-
den. Deze bulletins zullen in de toekomst, telkens 
vanaf de eerste zondag van de maand, achter in de 
kerk worden gelegd.  

 

Het ligt verder in de bedoeling dat begin septem-
ber onze nieuwe parochiegids met allerlei zakelijke 
informatie zal verschijnen. Deze bevat o.a. alle ge-
gevens met betrekking tot onze bereikbaarheid zo-
als: telefoonnummers, e-mailadressen, openings-
tijden ed. Daarnaast zijn we nog druk bezig met 
het maken van een nieuwe website. Zodra deze 
operationeel is, maken we dat aan u bekend. 

Het Kerkwijkcentrum 
De parochie Sint Joris is als volgt georganiseerd: 
centraal is er een Pastoraal Centrum in de voorma-
lige pastorie naast de St. Joriskerk. Dit is het werk-
adres van onze pastoor en de administratieve me-
dewerk(st)ers van o.a. de financiële en ledenadmi-
nistratie van onze parochie. In iedere kerkwijk is er 
dan nog een Kerkwijkcentrum. U kunt er terecht 
voor zaken zoals het aanvragen van sacramenten, 
uitvaart/begrafenis, doopbewijs, het opgeven mis-
intenties ed. Ook is er iedere dinsdag en vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur van 
kapelaan Geelen. Het KWC is bij ons in Tongelre 
gevestigd aan ‘t Hofke 153 en u bent daar van har-
te welkom op maandag, dinsdag en vrijdag, tel-
kens  tussen 10.00 – 12.00 
uur. Bent u niet in de gele-
genheid om te komen, dan 
kunt u ons ook bellen op 
nummer: 040 – 2811324. 
Ook buiten de genoemde da-
gen en tijden zijn wij telefo-
nisch bereikbaar.  

Links van het KWC is een fietsenrek! 

 

 

Zomerkleding te klein of niet meer 
mooi maar wel goed voor hergebruik? 
 
Regelmatig gaat er een boot naar Gambia met zo-
merkleding voor de kinderen in Pakaliba. Dus als u 
kleding over heeft kunnen wij deze goed gebruiken. 
De kleding dient wel in goede staat te verkeren. Het 
is in Gambia altijd 
warm, dus winterkle-
ding is er overbodig! 
 
Er zijn nog een klei-
ne 100 kinderen die 
geen uniform heb-
ben!! Voor een be-
drag van €4,= kunt u 
een kindje helpen 
met een schooluni-
form, zodat het kind 
naar school kan. 
Geen uniform bete-
kent in Gambia geen 
school, dus geen 
toekomst!!! 
 
Heeft u kleding voor Gambia? Bel dan Harriëtte of 
Essje 0629169180 of 0649086360 (maandag t/m 
donderdag na 18.00 uur). 
 
http://gambia2012.waarbenjij.nu/
reisverslagen/400842/harriette-helpt-een-
basisschool-in-pakaliba/1  
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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! 

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katho-
lieke Parochie Maria Magdalena een 
eigen onderkomen in Woensel, name-
lijk het voormalige Paulus kerkwijk-
centrum 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 zonda-
gen geen diensten.  
 
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer   
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is as-
sisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoon-
nummer 024-6221470 of  06-49630170.  

FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      

   

Overledenen: 
 
Ties Raaijmakers  
Geboren: 01-11-1926 
Overleden: 10-08-2012  
 
An van den Hurk (90 jaar)  
Overleden: 17-08-2012 
Oud huishoudster van de pastorie Villapark 
en draagster  Pro ecclesia et pontifici. 

Opendag Dahliaclub St. Martinus 

Op zondag 30 september kunt u van 12:00 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 

Wij hopen u graag te zien op onze open dag. 
 
Namens onze leden,  
Francis Koene 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

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

� Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur 
 

� Maandagmiddag  
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len: 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.   
 

� 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. 
 

� 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 kaar-
ten of een ander spel te doen. 
 

� 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. 

 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen 
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het 
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorg-
vragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstan-
ties etc. 
 
Bijvoorbeeld: u ont-
vangt post van een 
overheidsinstantie, 
energieleverancier, of 
andere brieven of for-
mulieren die u niet be-
grijpt. Mogelijk vanwe-
ge 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 telefo-
nisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737. 
 
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u 
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.  

FYSIO - GEZONDHEID - HULPMIDDELEN 
 

Monique Webb, een van de enthousiaste fysiotherapeuten  
van Fysiotherapie Tongelre komt op donderdag 27 sep-
tember, 's middags om 14.00 uur in 't Oude Raadhuis 
vertellen over het nut en soms de noodzaak van fysiothera-
pie. 
 

Een korte power point presentatie over wat er zoal gebeurt, 
gevolgd door een praatje over veel voorkomende klachten 
en wat je er zelf aan zou kunnen doen maar ook welke 
hulpmiddelen er zoal beschikbaar zijn. Het geheel wordt 
op een luchtige en begrijpelijke wijze uit de doeken ge-
daan. En u hebt natuurlijk alle kans om vragen te stellen. 
 

Kortom, een gezellige en leerzame middag staat ons ook 
deze keer weer te wachten. Noteer dus snel: de laatste don-
derdag van de maand is er weer wat op te steken in 't Oude 
Raadhuis. 
 

Toegangsprijs € 1,00. Kop koffie/thee gratis. 
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NIEUWS VAN ’T OUDE RAAD-
HUIS. 
 

De keuken is geplaatst………… 

Veel  is er de laatste twee jaar over gesproken en er was 
maar niets te zien. De verbouwing in ’t Oude Raadhuis. In 
2011 heeft de gemeente de buitenkant onder handen laten 
nemen en toen moest natuurlijk ook de binnenkant na ja-
renlang intensief gebruik gemoderniseerd en vernieuwd  
worden. Na veel plannen, werkgroepen, externe adviseurs 
en gesprekken met de gemeente was de tijd rijp om een be-
gin te maken. Half juli is Jan van den Wittenboer (niet ge-
heel toevallig van het keukenmontagebedrijf met dezelfde 
naam) begonnen met de sloop van de oude keuken. Al snel 
daarna werden de eerste kasten geplaatst en heeft hij, sa-
men met zijn vrouw Marjorie, en wat verdere hulp, de keu-
ken vakkundig geplaatst en zelfs het tegelwerk verzorgd. 

 
Met deze start hopen we binnenkort een mooi, nieuw en 
gezellig wijkcentrum te betrekken, dat weer jaren mee kan. 
Liever hadden we natuurlijk alles in een keer gedaan, in de 
vakantieperiode, waar het ook op ’t Oude Raadhuis iets 
minder druk is. De onzekere toekomst  over een nieuwe 
locatie van onze Dependance en de daarmee gepaard gaan-
de extra werkzaamheden heeft er ook toe geleid dat dit he-
laas niet mogelijk was. Daarom zullen er in de komende 
tijd nog werkzaamheden plaatsvinden, zoals het vernieu-
wen van de bar, toiletten, vloerbedekking, meubilair en ver-
lichting. 
 
Aan de achterzijde  van het gebouw wordt gedacht aan een 
nieuwe berging en mogelijk een uitbreiding van de  binnen-
plaats. We hopen dit jaar een heel eind te komen, maar dit 
zal zeker nog wel met de nodige overlast gepaard gaan. 
Dus nog even volhouden en een beetje langs de rommel 
afkijken. Neem gerust contact op met het Bestuur als u iets 
wilt weten. Als u denkt dat u ons nog kunt helpen met bo-
venstaande of nog iets kwijt wilt, dan horen we het graag! 
 
“En Minoes?” zult u zeggen. Daar hopen we snel op terug 
te komen! Misschien is er met het uitkomen van dit num-
mer al wel iets bekend, wie weet!   
 
Bestuur ’t Oude Raadhuis. 

Gezocht: Frummel 
 
Sinds 9 augustus is onze kat Frummel vermist 
en na flyers verspreid te hebben is er nog 
geen reactie op geweest. Hopelijk heeft ie-
mand Frummel gezien. 

Zo ziet Frummel er uit: 

• Hij is klein van formaat, bruin met wit, als 
het goed is een halsbandje om, wit van 
kleur met een half naamkokertje eraan. 

• Hij heeft groen/gele ogen en ze zijn om-
rand met een zwart lijntje. 

• Hij heeft een oude wond aan zijn rug/
staart. 

 
Hopelijk kunt u ons helpen want we missen 
hem heel erg en hopen hem heelhuids thuis  
te krijgen. Er wordt ook een beloning uitge-
loofd aan diegene die hem thuis brengt. 
 
Jennifer Smulders 
040-8428586/06-17161818 

Nog even een laatste controle door Jan van den Wittenboer.  

KOFFIEBRANDER GEZOCHT 
 

Wij zoeken met spoed een vrijwilliger die zich (als 
zij/hij het nog niet is) wil bekwamen als koffiebran-
der. 
Op dinsdag- en donderdagmorgen wordt er biolo-
gische en/of fair trade koffie gebrand voor de eigen 
gasterij en winkel maar ook voor afnemers elders. 
Het werk gebeurt in samenwerking met (verstande-
lijk beperkte) medewerkers van Lunetzorg; hetgeen 
betekent dat het goed overweg kunnen met deze 
mensen een must is. Bereidheid om het vak goed 
onder de knie te krijgen en het secuur kunnen wer-
ken zijn voorwaarden. Er is geen vergoedingsrege-
ling; wel verzekering. 
 

Graag melden bij:  
Frits van Geffen(040-2811214, e-mail fritsvangef-
fen@wasven.nl) of  
Frans Langenhuijsen: (040-2817705,e-mail boerde-
rijmeester@wasven.nl). 
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VOOR WIE IS HET STADSHOBBYCENTRUM? 
Het Stadshobbycentrum Eindhoven is er voor alle 
40-plussers uit de regio Eindhoven. 

• Voor mannen en vrouwen die een hobby willen 
beoefenen. 

• Of die misschien al jarenlang thuis plezier heb-
ben van hun hobby maar dat nu eens samen 
willen doen met anderen. 

 
Kortom, er is volop ruimte voor iedereen die ge-
woon méér wil maken van zijn of haar hobby. 
 
WAT IS ER ALLEMAAL MOGELIJK IN HET STADS-
HOBBYCENTRUM? 
HOUTBEWERKING, METAALBEWERKING, GLASBE-
WERKING, BOEKBINDEN, BOETSEREN, PAPIERDE-
CORATIE, TEKENEN EN SCHILDEREN, NAALDVAK-
KEN, KALLIGRAFEREN, HOUTSNIJWERK, KARTON-
NAGE, PERGAMANO en SIERADEN MAKEN. 
 
WAT WORDT ER GEBODEN? 
Het machinepark 
In de afdeling HOUT 
vindt u een complete 
timmerwinkel met alle 
denkbare professionele 
machines en het noodza-
kelijke handgereedschap. 
Ook de afdeling METAAL 
is voorzien van alle benodigde professionele ma-
chines en snijgereedschap om uw hobby uit te oe-
fenen. 
 
De lokalen van de afdeling HANDENARBEID zijn 
volledig gescheiden van de hout- en metaalafde-
ling zodat u in alle rust uw hobby uit kunt oefenen. 
Ook in deze lokalen vindt u alle benodigde gereed-
schappen en hulpmiddelen. 
 
Deskundige begeleiding 
Nog nooit met een draaibank of met klei gewerkt? 
Geen probleem. Wij zorgen dat er deskundige be-
geleiding aanwezig is. 

De gezelligheid 
In het Stadshobbycentrum bevindt zich een mooie 
ontmoetingsruimte waar u gezellig een kopje koffie 
of thee kunt gebruiken en waar u andere hobbyis-
ten kunt ontmoeten. 
Tijdens de middagpauze is er gelegenheid tot het 
nuttigen van de lunch. 
 
WIE BETAALT DAT ALLEMAAL? 
De inkomsten van het Stadshobbycentrum Eindho-
ven bestaan uit: 

• Gemeentelijke subsidie 

• Contributie van de deelnemers 

• Sponsoring door bedrijven uit Eindhoven e.o. 
 
IEDERE DAG OPEN DAG? 
Stadshobbycentrum Eindhoven is open voor ieder-
een die nader kennis met ons wil maken. U krijgt 
een volledige rondleiding door de ruimtes van het 
Stadshobbycentrum. Voor een rondleiding kunt u 
zich tijdens de openingsuren melden in het kan-
toor van het Stadshobbycentrum. 
 
WANNEER OPEN? 
Het Stadshobbycentrum is geopend op maandag 
van 13.00 – 16.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag 
van 09.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.00 uur. 
 
TENSLOTTE 
Iedereen die ingeschreven staat bij het Stadshob-
bycentrum mag aan alle activiteiten deelnemen. 
Uiteraard moeten de deelnemers zich houden aan 
de huisregels die bij de inschrijving worden uitge-
reikt. Het Stadshobbycentrum Eindhoven wordt 
geheel gerund door vrijwilligers. 
 
WAAR IS HET STADSHOBBYCENTRUM? 
Het Stadshobbycentrum Eindhoven is gevestigd op 
het volgende adres: 
Paul Krügerlaan 55, 5642 GH Eindhoven(Tongelre). 
Tel: 040-2817376 
E-mail: stadshobbycentrum1@hetnet.nl 
www.stadshobbycentrum.nl  

STADSHOBBYCENTRUM EINDHOVENSTADSHOBBYCENTRUM EINDHOVENSTADSHOBBYCENTRUM EINDHOVEN   

Voor	een	ieder	met	MS,		

een	collectant	in	de	bres	
	

Eén op de duizend mensen in Neder-
land krijgt de diagnose Multiple Scle-
rose, een niet te genezen ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen tussen 
de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een 
studie te volgen of aan gezinsuitbreiding denkt. Opeens is 
de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen 
en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 
Het Nationaal MS Fonds is in 2005 gestart met het organi-
seren van een landelijke collecteweek. Er zijn nu ca. 
10.000 collectanten, nog lang niet overal wordt gecollec-
teerd. Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collec-

tant op straat te zien tijdens de collecteweek. 17.000 men-
sen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectan-
ten. Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met 
MS door het geven van duidelijke voorlichting en het finan-
cieren van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Het 
Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis 
aan huis collecte in november is de belangrijkste inkom-
stenbron. 
 

De collecteweek is van 19 t/m 24 november. 
Meld je aan bij het Nationaal MS Fonds, 
www.nationaalmsfonds.nl of via 010-591 98 39. 
 

Donaties klein of groot zijn welkom op giro 5057 in Maas-
sluis. 
 

Namens alle mensen met Multiple Sclerose, hartelijk dank! 
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Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon: 
040-2518297 of 06-48690224. 
Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven en doe de tweetali-
ge Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten. 

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.  

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

Babysithoek 

Isabelle van Roon (1994), Tongelre. Telefoon: 040-
2444519 of 06-46322086. Ik doe de havo op het plein-
college Eckart en zou het erg leuk vinden om in mijn vrije 
tijd op uw kinderen te passen! Ook heb ik wat ervaring.  

BIJZONDERE NATUURMOMBIJZONDERE NATUURMOMBIJZONDERE NATUURMOMENTEN ENTEN ENTEN 

IN TONGELREIN TONGELREIN TONGELRE   

 

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 na-
tuurlijk het resultaat, de gemaakte foto`s, graag 
aan familie en vrienden zien. 
 

En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen Ton-
gelrese natuurfoto naar ons toe te sturen. rond-
hethofke@planet.nl onder vermelding van bijzon-
der natuurmoment. Als de foto bijzonder genoeg 
is zullen wij deze in het wijkblad plaatsen zodat 
alle wijkbewoners er van kunnen meegenieten hoe 
mooi en bijzonder onze Tongelrese natuur is. 
 

Enkele voorwaarden: 
De foto moet in Tongelre gemaakt zijn met de 
vermelding van de plek en niet groter dan 10 mb. 
Laten we hopen dat uw foto een bijzonder natuur-
moment  oplevert.  

 

Deze foto is gemaakt door Jos van Beers. Hij 
ontdekte op de Hageheldlaan een havik die een 
duif geslagen had. Een imposant beeld! 
 

Bent U de volgende met een bijzondere foto? 

MD-CAFÉ EINDHOVEN 
 
Hulpmiddelen in MD-café Eindhoven  
Dinsdag 25 september is er weer het maandelijkse 
MD-café in Ontmoetingscentrum Het Struikske, 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven, voor 
mensen met de oogaandoening MaculaDegenera-
tie. Ook familie en vrienden zijn welkom.  
 
Die dag komt Freedom Scientific Benelux een aan-
tal van hun hulpmiddelen demonstreren, waaron-
der: een elektronische handloep, afstandscamera, 
voorleesscanner, memorecorder en mobiele tele-
foon. Zij nemen ook andere artikelen mee, zoals 
de Pen Friend, labelscanner, vloeistofniveau-
indicator, anti-overkookplaatje, europortefeuille, 
draaddoorhaler en opmaakspiegel. In het MD-café 
kan men met lotgenoten praten, informatie op-
doen en doorgeven alsook ervaringen uitwisselen. 
U hoeft zich van tevoren niet aan te melden. 
  
Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot 
16.00 uur (uitgezonderd juli, augustus en decem-
ber) is de zaal open vanaf 13.30 uur. Inlichtingen 
bij Ada van Dam, tel: 040-2520650. 

Vlooienmarkt   
 

Op zondag 4 november organiseert Scou-
ting St. Frans wederom haar jaarlijkse 
vlooienmarkt. De markt wordt gehouden 
op het terrein van de blokhut aan de Vuur-
vlinderstraat. Ook dit jaar weer een volle 
markt met voor ieder wat wils. 
 

Hebt U nog spullen, bel dan 2816186. Wij halen ze 
het gehele jaar op. Tot ziens op de markt. 
 

Scouting St. Frans 
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CURSUS: VRIENDEN MAKEN 
KUN JE LEREN 
 
Vrienden zijn voor ieder mens belangrijk en ver-
rijken je leven. Maar niet iedereen vindt het ge-
makkelijk om vrienden te maken of te behouden. 
Daarom start het Rode Kruis Eindhoven en Om-
geving  wederom een cursus “Vrienden maken 
kun je leren”.  

Of je nu 20 jaar oud  of 99 jaar jong bent, vrienden 
maken kun je leren. Door met anderen over vriend-
schap en je eigen rol daarin te praten. Door aan zelf-
vertrouwen te winnen en positiever naar jezelf te kij-
ken. Door je eigen wensen en grenzen na te gaan en 
zo nodig je verwachtingen bij te stellen.  
 
De cursus van het Rode Kruis helpt daarbij. Iedereen 
is welkom om samen met deskundige coaches te 
“oefenen in vriendschap”. Het gaat in de cursus over 
je verwachtingen van vriendschap, waar je nieuwe 
mensen tegen kunt komen, weer contact opnemen 
met mensen van vroeger en hoe je contacten kunt 
verdiepen. Het is vooral een actieve cursus waarin je 
samen met de deelnemers oefent en waarin je aan de 
slag gaat, in kleine stapjes, om meer vriendschap in 
je leven te creëren. Je leert basisvaardigheden aan die 
je zelfstandig in je leven kunt gaan toepassen.  
 
Heeft u zelf belangstelling of kent u iemand voor wie 
dit belangrijk zou kunnen zijn, geef diegene dan een 
seintje. Er starten na de zomervakantie weer nieuwe 
cursussen. 
 
Voor deelnemers uit Eindhoven wordt de cursus ge-
houden in 6 bijeenkomsten in het kantoor van het 
Rode Kruis aan de Konijnenburglaan 6 in Eindho-
ven van 19.30 tot 21.30 uur. 
 
De eerste cursus is op  de woensdagavonden van 12, 
19 en 26 september en 3, 10 en 17 oktober 2012.  
De tweede cursus is op de woensdagavonden van 21 

en 28 november, 5, 12 en 19 december en 9 janua-
ri 2013.  
 
Vooraf wordt er een kennismakingsgesprek ge-
houden met ieder persoonlijk. Na de cursus is er nog 
een terugkomavond om van elkaar te horen hoe het 
nu gaat. 
 
Wilt u nog meer informatie of zich aanmelden dan 
kan dat via: 040-2434696 of  
socialehulp@rodekruiseindhoven.nl.  
 
De hele cursus kost € 25,- per persoon.  
 
 
 

 
 

BEGIJNENHOFGESPREKKEN  
BEGINNEN IN OKTOBER 

 

 
In september zou de eerste lezing zijn, maar he-
laas: diverse sprekers die we vroegen hadden een 
overvolle agenda.  
 
We verwelkomen u graag op zondag 21 oktober 
van 10:30 tot 12:30 uur in 'De Herberg'. Dat is het 
gemeenschapshuis van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 
5631KB, Eindhoven. 
 

Spreker is dan prof. dr. Gerben Heitink uit Benne-
broek. De lezing gaat over Europese cultuur, 
vrucht van christendom en humanisme. Deze 
spreker schreef daar een fascinerend boek over: 
Golfslag van de tijd. Europa’s niet te stillen verlan-
gen naar God.  
 
Zie voor meer details en de route onze website: 
www.begijnenhofgesprekken.nl  
of bel 040-24212 63 
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Gezondheidscentrum Tongelre  

Ceramlaan 12  

5641 GD  EINDHOVEN 

T 040-711 65 00 

GEZONDHEIDSCENTRUM TGEZONDHEIDSCENTRUM TGEZONDHEIDSCENTRUM TONGELREONGELREONGELRE   
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Afscheid mw. Schoenmaker 
 

Onlangs heeft Annette Schoenmaker na 17 
jaar huisarts te zijn geweest in Tongelre af-
scheid genomen van ons gezondheidscen-
trum. Zij was toe aan een nieuwe uitdaging 
en zal per 1 oktober een huisartsenpraktijk 
in Nuenen overnemen. Op woensdag  22 au-
gustus j.l. was haar drukbezochte afscheids-
receptie in de Wasvenboerderij. 
 
Hebt u dat gemist en wilt u haar nog een 
brief of kaartje schrijven, dan kunt u dat af-
geven bij Inge Heemskerk, onze coördine-
rend assistente. Ook voor vragen kunt u bij 
haar terecht. 
 
De praktijk wordt tot half oktober waarge-
nomen door de heren S. van Dongen 
(maandag en vrijdag) en V. van der Meer 
(dinsdag). Vanaf 22 oktober zal dhr. V. van 
der Meer de praktijk voor langere tijd waar-
nemen, tot een opvolger is aangenomen. Hij 
doet dan spreekuren op maandag, woens-
dag en donderdag. Op andere dagen worden 
de spoedgevallen, net als voorheen opge-
vangen door de andere huisartsen. 
 
Huisartsenteam Gezondheidscentrum  
Tongelre 

Beste buurtbewoners, 
 
Sint Nicolaas heeft ons te kennen te geven dat Hij onze wijk komt  
bezoeken. De data hiervoor zijn: 
• Zaterdag 24 november de wijken De Karpendonk,  

Koudenhoven en  Beauregard. 
• Zaterdag 1 december het oude gedeelte van Tongelre rond de St. Martinus kerk. 
 
Ook dit jaar zullen de leden van de Sint-Nicolaasvereniging Sint Martinus in de laatste drie weken van oktober bij 
u aanbellen in verband met de collecte. Zij laten op verzoek een vergunning en een legitimatiebewijs zien. 
 
Bij voorbaat danken wij u voor uw steun. De kinderen zijn er blij mee. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens het bestuur, G. Tournoy  voorzitter. 

 SINT-NICOLAASVERENIGING
             ''STMARTINUS''

              opgericht in1951
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Kuilenstraat, zelfde hoogte, nu Pagelaan:  de boerderij 

van Tines en Anna van Hoof. 

Mevr. v.d. Heijden voor haar huis aan de Kuilenstraat 4. Dit huis 
dateert uit 1661. Het is ooit een synagoge geweest maar ook de 
woning van de vette Hendrik.  

Kuilenstraat (Pagelaan): spelende kinderen met op de 
achtergrond het huis van melkboer Driek van de Putten.  Het nu nog bestaande stukje Kuilenstraat 

Kuilenstraat, nu Pagelaan 

Kuilenstraat 22 links en 20  

  Kuilenstraat, nu Pagelaan: boerderij  
  van Van de Linden later Kruter   

20 
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Hoek Hofke? Peelweg. Ooit was hier het winkeltje van 
Netje van Neerwijk 

Kerk gezien vanaf de Muschbergweg 

Bochtenweg: Noud Saris op weg naar de wei  

Boerderij aan de Bochtenweg van Jan Rooyakkers v/h Saris  

Peelweg 2-4. Links woonde Kees 
Verbeek en rechts Van den Kerk-
hoff. 

Het witte huisje is de kapsalon van 
Klaasje v.d. Heijden. 

Muschbergweg, hier woonde Manders, later 
kwam hier cafe-zaal 't Wapen van Tongelre.  

21 
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De Rode Beuk 
  
De monumentale plataan in het Wasven, de 
gevlekte zuiderling, is in 2009 aangewezen 
als eerste wereldboom van Nederland. Een 
boom die de potentie heeft om 1000 jaar oud 
te worden, vanwege de combinatie 
van juiste groeiomstandigheden en een actie-
ve gemeenschap. Naast de wereldboom staat 
nog een monumentale reus: de rode beuk, die 
ongeveer net zo oud en even majestueus is.  
 
Helaas is deze beuk inmiddels aangetast door 
een agressieve zwam, waarvan de boom het 
uiteindelijk niet kan winnen. Maar wat is uit-
eindelijk? Hoe lang houdt deze boom het vol? 
Daarover wisselen de meningen en metingen 
van de experts. Is het minder dan vijf of nog 
zo'n 30 jaar?  
 
Niemand die dit met zekerheid kan zeggen. 
En dat terwijl de beuk wel in een druk be-
zocht bos staat, met vele wandelaars en zo nu 
en dan een evenement. De gemeente Eindho-

ven wil geen risico lopen en wilde de boom 
'dus maar kappen'…  
 
Dat vonden Trefpunt Groen Eindhoven en 
stichting Groendomein Wasven al te rigou-
reus. De boom staat er nog goed voor, kan 
het nog lang volhouden en de risico's zijn 
door eenvoudige ingrepen te verminderen. 
Gezamenlijk met de gemeente Eindhoven is 
uiteindelijk een elegante oplossing bedacht.  
 
Het pad onder de rode beuk is verlegd en in 
de boom is door Soontiëns een valbeveiliging 
aangebracht. De kabels zijn niet bedoeld om 
de beuk op zijn plaats te houden (zoals de 
Anne Frank Boom) maar om de beuk te bege-
leiden in zijn val, mocht hij een keer bezwij-
ken. Hij valt dan op een plek waar geen men-
sen (kunnen) lopen en hij geen schade kan 
aanrichten. Zo kan de rode beuk nog jaren 
mee en bepaalt hij zelf zijn einde. Ondertus-
sen wordt hij wel ieder jaar gecontroleerd en 
in conditie gehouden.  
 
Op zondag 23 september zal, tijdens het eve-
nement Proef de Herfst, de rode beuk in het 
(herfst)zonnetje gezet worden. Kunstenares 
Anne Nijland Delmee, in Tongelre beter be-
kend als verloskundige, heeft een prachtige 
zeefdruk gemaakt van de beuk en zwam. 
Stadsdichter Piet van den Boom heeft er een 
toepasselijk gedicht bij gemaakt. Tijdens het 
evenement is deze bijzondere kaart met zeef-
druk en gedicht te koop voor € 2,-. De op-
brengst gaat naar de instandhouding van de 
rode beuk. De kaart is tevens een lotnummer, 
waarmee de originele zeefdruk (winkelwaarde 
€ 75,-) te winnen is.  
 
De rode beuk is met zijn aftakelende ouder-
dom niet uniek, maar is wel de eerste boom 
in Eindhoven (misschien wel in Nederland) 
waarbij de omgeving wordt aangepast aan 
zijn levensfase (meestal gebeurt dit alleen bij 
kerngezonde bomen). Vandaar dat er nog 
geen naam is voor dergelijke bomen.  
 
Het is geen Wereldboom, geen veteranen-
boom maar een … ? Wie een goede naam 
heeft kan deze insturen naar groendo-
mein@wasven.nl. Een deskundige jury zal een 
keuze maken voor de meest toepasselijke 
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naam, die aan de rode beuk verbonden zal 
worden. Ter afsluiting van het evenement zal 
“Dancing with Trees” een spectaculair optre-
den geven in de rode beuk: een prachtig 
staaltje klim- én muziekkunst. 
 

Alfred van Kempen 
Groendomein Wasven 
 
Pure Food Event: Wild en lekker lelijk 
 

Een van de jaarlijkse hoogtepunten komt er 
weer aan! Het Pure Food Event op zaterdag 6 
en zondag 7 oktober, van 12 tot 18 uur bij de 
Wasvenboerderij aan de Celebeslaan te Eind-
hoven. 
 

Het is een culinaire markt met een proeverij, 
diverse kookdemonstraties en verschillende 
interessante lezingen en een ‘Galerie der Le-
lijkheid’. 
 

Het Pure Food Event staat dit najaar in het 
teken van wild & lekker lelijk. Of te wel, eten 
wat de natuur ons biedt. In de moestuin laten 
we de natuur haar gang gaan: grillig gevorm-
de tomaten en knoestige knollen zijn lelijk, 
maar óók lekker. In de ‘Galerie der Lelijkheid’ 
mag je zelf oordelen wat schoonheid is. Ont-
dek tijdens een plukwandeling wilde planten 
en paddenstoelen die je kunt oogsten zonder 
te zaaien. Thuiskoks mogen met het pure-
team op keramische barbecues ervaren wat 
er mogelijk is met wilde ingrediënten. We 
hebben zeewier, speciaal bier met onkruid, 
kroketten van wild konijn, snacks met insec-
ten en nog veel meer spannend lekkers!  
Kortom, weer een weekend vol lekkere, leuke 
en aparte dingen om te zien ėn te proeven ėn 
te ervaren. Laat u verrassen en kom ook naar 
het Pure Food Event bij de Wasvenboerderij.  
Kijk voor de lezingen en deelnemerslijst op 
www.wasven.nl  
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’t Oude Raadhuis organiseert: 
 

Grote quizavond op 12 oktober 
2012: welk team wordt  

MeesterBrein 
2012 

en neemt de titel over van  
Bohuw, de winnaar van 2011 
 

Ook dit jaar daagt ’t Oude Raadhuis vol-
wassen 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 vra-

gen over sport, muziek, politiek enzovoort.   
 

Het winnende team mag zich een jaar lang 
MeesterBrein noemen. Publiek en suppor-
ters 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 Wil-

ling 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 raad-

huis@onsneteindhoven.nl. Kijk ook op 
www.ouderaadhuis.dse.nl. 

 
Slimmer dan de buren?  

Grijp uw kans en doe mee.  

Tuintip van september: Uien om naar te kijken 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Vanaf september is de tijd van de bloembollen weer aan-
gebroken. U zet bollen nu in de grond om in het voorjaar 
van de bloemen te genieten. Planten kan tot het einde van 
het jaar. Eén van de mooiste plantengroepen onder de 
bloembollen is de sierui ofwel Allium. Met hun opvallende 
bloemvorm zijn ze heel geschikt als blikvanger in de tuin. 
 

De sierui is familie van de ui die wij eten en de bollen lijken 
er ook wel wat op. Alle sieruien hebben langwerpige bla-
deren met in het hart een bloeistengel waaraan de bloe-
men zitten. Vaak is de bloeiwijze kogelvormig maar het 
kan ook zijn dat de bloemen in trosjes naar beneden han-
gen. Enkele fraaie soorten zijn: 

• Allium schubertii 
Deze ui wordt zo’n 40 cm hoog en bloeit in juni-juli. De 
bloemen zijn violetroze en hebben een doorsnee van 
25 cm. Spectaculair aan deze soort is dat het steeltje 
van elke bloem verschillend van lengte is waardoor de 
bloem een sterretjeswolk lijkt. 

• Allium christophii 
Een andere niet te hoge allium is deze christophii met 
een hoogte van 50 cm.  De bloem is kogelrond en de 
afzonderlijke bloempjes stervormig. De bloeitijd is mei/
juni. 

• Allium ‘Globemaster’ 
Een reus onder de bloembollen met een hoogte van 
100 cm. Plant een aantal van deze bollen bij elkaar 
voor een ware blikvanger in de tuin. De bloeiwijze is 
dichtbezet met lilapaarse bloempjes. Ook na de bloei is 
de bloem nog mooi om te zien. 

• Allium aflatunense ‘Purple Sensation’ 
De meest toegepaste sierui van dit moment is de Pur-
ple Sensation. Deze sierui bloeit net na de eerste voor-
jaarsbloeiers en vóór de meeste zomerbloeiers. Daar-
door is deze soort fraai te gebruiken in een vasteplan-
tenborder. De bloemen worden zo’n 80-90 cm hoog en 
zijn roodpaars van kleur. Na de bloei blijven de bloei-
stengels nog lange tijd staan. 

 

Wanneer u sieruien op een zonnige plek zet met doorlaten-
de grond zijn 
het betrouwba-
re vaste planten 
die elk jaar 
bloeien. Plant 
altijd tweemaal 
zo diep als de 
hoogte van de 
bol en plant ze 
niet te dicht op 
elkaar.  
   Allium christophii 
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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 

Lekkere zomer gehad? Nu (weer) beginnen met spor-

ten. 

 

Nu de zomerperiode aan zijn eind komt, is dit tradi�o-

neel een moment dat veel mensen  

na een periode van minder ac�ef  

zijn, de draad van het sporten weer  

oppakken. Ook is dit een  

moment dat juist veel  

mensen starten met een sport.   

 

In al die ‘nieuwe’ sportac�viteiten schuilt tevens een 

risico op overbelas�ng van pezen en spieren. Jammer, 

want sporten moet natuurlijk leuk zijn. Een blessure die 

de ac�viteiten dwarsboomt is dan uitermate vervelend. 

Belangrijk bij de start van een nieuw sportseizoen is het 

werken aan een goede basiscondi�e. Bouw de ac�vitei-

ten langzaam op, maak een toegespitst trainingsschema 

met reële doelstellingen en neem in ieder geval voldoen-

de �jd om te herstellen. Zorg voor een goede sportuit-

rus�ng en luister naar je lichaam. Bij twijfel: wacht niet 

te lang en vraag advies aan de fysiotherapeut. 

 

Denkt u er over om te gaan sporten, maar het komt er 

niet van? Dan is dit het moment om de stap te ze+en. 

Zeker als u al langer inac�ef bent geweest zal deze stap 

groot zijn. Redenen om vooral maar niet ac�ef te wor-

den kent ook iedereen… Ik heb geen �jd, ik ben te moe 

en futloos, ik heb lichamelijke beperkingen, enzovoorts. 

 

Bij FITTHER wordt u met sporten begeleid en geadvi-

seerd door fysiotherapeuten. Samen met u stellen wij na 

een uitgebreide intake een passend trainingsschema 

voor u op, gericht op uw doelstellingen en rekening hou-

dend met uw condi�eniveau en eventuele beperkingen. 

 

U traint in ons fitnesscentrum met behulp van een sleu-

telsysteem, waardoor u op de apparatuur direct de goe-

de instellingen voor u ziet. Dit systeem maakt fitnessen 

eenvoudiger: U weet dat u goed traint en het maakt uit-

eindelijk de gedane arbeid inzichtelijk. Uw  

voortgang wordt tevens in de gaten  

gehouden door herhaaldelijk uw  

condi�e te testen, nodig om de  

training up-to-date te houden. 

 

Naast individuele training is het mogelijk om groepsles-

sen te volgen, ook begeleid door fysiotherapeuten. Cir-

cui+raining, Pilates en BBB (gericht op buik/billen/

benen) zijn voor ieder condi�eniveau te volgen, zijn af-

wisselend en bieden contact met sportgenoten. U kunt 

al�jd een proefles volgen om te zien of dit iets voor u is! 

Sport is gezond, zowel lichamelijk als geestelijk. U wordt 

fi+er, u voelt u energieker, uw houding verbetert, u zit 

le+erlijk beter in uw vel en het sporten draagt bij aan 

eventuele sociale contacten. En wij, wij helpen u hier 

graag bij! 

 

Op ZATERDAG 6 OKTOBER houden wij een OPEN DAG  

van 10.00 tot 14.00 uur. Kom ook! U kunt een kijkje ne-

men in de fitness en wij beantwoorden graag uw vragen. 

Misschien komt u zelfs al een beetje in beweging!  
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Recept van de maand september: Lauwwarme salade van eend met aardbeiendressing en croutons 
Martin van Ek - Gasterij in ’t Ven 

De herfst staat nu echt voor de deur: de bladeren be-
ginnen te kleuren en in de bossen ruikt het ook al echt 
herfstig. Tijd dus om een flinke wandeling in de Ton-
gelrese natuur te maken en daarna samen wat lekkers 
te eten. Niet te ingewikkeld, maar wel passend bij het 
seizoen. De laatste aardbeien komen hierin mooi tot 
hun recht in een dressing (smokkelen mag eventueel 
met aardbeien uit de diepvries). Onderstaand recept 
met de lauwwarme eend is een mooie start van het 
wildseizoen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten (4 personen):  
• Twee gare eendenbouten 
• 1 bosje rucola 
• 1 kleine krop sla 
• twee gekookte bietjes 
• twee sneeën brood 

De dressing:  
• 10 aardbeien 
• 4 eetlepels frambozenazijn 
• 2 eetlepels gembersiroop 
• 2 dl olijfolie 
 
Bereiding: 
• Pluk het vlees van de eendenbouten en leg het op 

een schaaltje dat in de oven mag. 
• Snij de gekookte bietjes in stukjes. Was en pluk 

de slasoorten. 
• Doe de aardbeien, frambozenazijn en gembersi-

roop in een kan en mix met de staafmixer, mix 
als laatste de olijfolie erdoor en breng op smaak 
met peper en zout. 

• Snij het brood in blokjes en bak er in een koeken-
pan met wat olie croutons van. 

• Verwarm het schaaltje met de eend in de oven op 
160 graden gedurende ca. 5 minuten. 

• Meng ondertussen de sla met de bietjes en leg het 
in 4 diepe borden. 

• Verdeel de eend over de 4 borden en sprenkel de 
dressing er overheen. 

• Garneer met de croutons. Geef er lekker vers 
brood uit de oven bij. 

 
Genieten maar! 

Op zondag 21 oktober wordt een gezellige  
meezingmiddag gehouden (14.00 uur – 17.00 uur) 

 

in de Dependance van ‘t Oude Raadhuis op ’t Hofke 128  
naast basisschool “De Boog” (blauw gebouwtje). 

 

Toegang € 1,00  maar VOL = VOL. 
 

Hieraan wordt meegewerkt door  
de groep “Santé” uit Oirschot. 
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De boer en zijn paard. 

 

Voor de wagen 

Vroeger werkte de keuterboer met een 1pk machi-
ne. Hij zette deze voor vele doeleinden in. Deze 
machine was een dier. Het Paard. Het paard was 
onmisbaar. Men zette het edele dier in om een kar 
te trekken. Met paard en wagen werden er schillen 
opgehaald, hooi van het land gehaald en andere 
denkbare oogsten. Goederen naar de markt ge-
bracht, zoals bijvoorbeeld: melk, groenten of aard-
appelen, maar ook vee vervoerd, van en naar de 
veemarkt. 

 

Op het land 

Bij het land bewerken was het paard natuurlijk ook 
onmisbaar. Neem nu het ploegen van de akker. 
Een ploeg werd getrokken door één of twee paar-
den of soms nog wel meer. 
Aan de ploeg zaten scharen. 
Een schaar is een gebogen 
ijzer aan een onderstel met 
wielen, dat de grond doet 
keren; ongeveer 2 decimeter 
diep en 2,5 decimeter breed. 
Om een hectare land te ploe-
gen legde men nogal wat ki-
lometers af. Zo werden on-
kruiden, mest en gewasres-
ten ondergeploegd. De ploeg 
was voorzien van één, twee 
of drie van die scharen. De 
akkertjes waren in die tijd 
niet zo groot en goed te 
overzien, maar het was toch 
altijd een hele klus. Eggen 
van de akker was ook nood-
zakelijk om de grond los te 
maken. Een raamwerk met 
houten of metalen pinnen 

eraan van ongeveer 7 centimeter werd over de ak-
ker getrokken. In de ontstane geultjes kon je dan 
het gewas zaaien. Als je nogmaals egde, lag het 
zaad vast en de akker strak. Er waren ook zaaima-
chines. Aangedreven door wielen en getrokken 
door het paard. Er werd gezaaid, waarbij het zaad 
via pijpjes in het geultje gestrooid werd en meteen 
geëgd en aangedrukt in een werkgang. Dat was al 
een vooruitgang. 

 

Aandrijven 

Lang geleden, met de opkomst van de windmolens 
in de 13e eeuw zijn ook de rosmolens gemaakt. 
Molens die aangedreven werden door één of meer-
dere paarden. Zo werd in plaats van met behulp 
van de wind, met een paard het graan gemaald. En 
maar rondjes lopen, de hele dag. Soms werd zo’n 
paard ook nog eens geblinddoekt. Zeer dieron-
vriendelijk allemaal. 

 

In het bos. 

Met een paard kon je ook bomen uit het bos slepen 
die waren omgezaagd. Het langhout werd naar de 
bosweg gesleept en kon daar verder óf opgeladen 
óf verzaagd worden. In de wintertijd waren dit dan 
de bezigheden van de houtvester met zijn paard. 
Het paard was onmisbaar toen. Maar de mechani-
satie met motoren van 30, 60 en zelfs meer dan  
100 PK (paardenkracht), heeft het gemakkelijker 
gemaakt voor de zwoegende boer, maar zeker ook 
voor het briesende paard. Voor hun zijn die tijden 
van vroeger echt voorbij, ofschoon er toch nog wel 
eens op de oude manier met een paard gewerkt 
wordt. Dan is het toch mooi om te zien hoe dá 
vruuger ging. 

 

Tekst: Kees van Grevenbroek 
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“Ons kent ons.” Of nog nie? 
Dit 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 
Hoe laat? 13.00-17.00 uur 
Waar? Groene Long, nabij ’t Karregat 
Wat? 
Kindervrijmert 
Hapjes en drankjes 
(Vind je het ook zo lekker ruiken in de wijk te-
gen etenstijd? Nou, kom dan proeven waar dat 
lekkers vandaan komt! Wijkgenoten hebben 
heerlijke hapjes gemaakt die verkocht worden 
bij het terras) 
Terras 
Muziek 
Ruilen-zonder-huilen-kast 
(Heb je thuis iets dat je niet meer nodig hebt, 
maar dat voor een wijkgenoot  nog wel bruik-
baar kan zijn? Neem het mee en zet het in de 
ruilkast . Een wijkgenoot mag het nu mee naar 
huis nemen. En voor jou staat er vast ook iets 
waardevols in de kast!) 
Workshops voor jong en oud 
(Dit jaar leuke en interessante activiteiten voor 
jong en oud en elke leeftijd daartussen! Zo zijn 
er workshops van de fotoclub, kun je een ge-
lukssteen bewerken, een cupcake zelf versie-
ren, een vlieger maken en nog meer. Kom je 
effe meedoen?) 
Mertplaats 
(Mertplaats = advertentie-waslijn: 
hang je advertentie met vraag of aanbod op de 
wijkmert aan de waslijn en bekijk de adverten-
ties van je wijkgenoten) 
Tekenwedstrijd van 0 tot 100+ jaar 
(Teken ‘t Karregat of de wijk Geestenberg zo-
als jij ‘m ziet. Maak er iets moois van, lever je 
tekening op de wijkmert in bij de kassa en mis-
schien win jij wel een geweldige prijs!) 
 
Kortom…. een zeer afwisselende middag 
“onder ons”. Dus kom gerust een kijkje nemen 
en ontdek je wijkgenoten! 
 
Tot ziens op 22 september 
13.00-17.00 uur in het park!! 

Doe jij mee aan De tafel van één in Eind-
hoven? 
 
Binnenkort start De tafel van één weer in 
Eindhoven. Het is een gesprek tussen zes 
vrouwen zonder uitkering of die lange tijd niet 
hebben gewerkt. Je komt vijf ochtenden bij 
elkaar aan een gezellige tafel, onder begelei-
ding van een tafelbuddy, om te praten over 
jezelf en je toekomst. Deelname is gratis. 
 
Eerdere deelnemers aan de tafelgesprekken 
zeiden na afloop: 
“Je mag om de beurt je verhaal doen. Het is 
fijn dat er mensen in dezelfde situatie naar je 
luisteren zonder dat je wordt beoordeeld. Hoe 
gek het ook is wat je vertelt.” 
“Ik ben erg blij dat ik aan De tafel van één 
heb meegedaan. Je ontdekt niet alleen je ta-
lenten, je geeft elkaar vertrouwen en energie, 
je inspireert elkaar. En toch doe je het hele-
maal zelf”. 
 
Door de tafelgesprekken weet je steeds beter 
wat je echt wilt en kunt. Na de tafelgesprek-
ken gaat Welzijn Eindhoven verder met de 
ondersteuning om ook echt een vervolgstap 
te kunnen maken richting cursussen, vrijwilli-
gerswerk, betaald werk of een eigen onderne-
ming starten.  
 
De volgende series tafelgesprekken starten 
op: 

• 4 oktober, vijf donderdagochtenden in 
wijkcentrum De Dommel in de wijk Gestel. 

• 7 december, vijf vrijdagochtenden in De 
Toeloop in Tongelre. 

 
Meld je aan via www.detafelvaneen.nl of 
bel 06 - 83 05 18 74 
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Activiteiten Wasven 
 

Er wordt nog steeds druk gewerkt in en aan de tuin 
van het Wasven. De vrijwilligers zijn volop bezig in 
de moestuin, maar ook wordt een ecologische tuin 
aangelegd met Victoriaanse kas en een Groenhuis. 
De bouw gaat erg snel, dus komt u gerust eens 
kijken, want het hoogste punt is al bereikt! 
 

 
Proef de herfst 
Groendomein Wasven organiseert op zondag 23 
september van 14:00 tot 16:00 uur wederom Proef 
de Herfst, waarin lekker eten wordt gecombineerd 
met poëzie en licht klassieke muziek. Tijdens de 
maaltijd kunnen de gasten luisteren naar voor-
drachten door drie dichters: Piet van den Boom 
(stadsdichter), Marty van den Bogert en Kees van 
Overveld. Zij zullen op hun geheel eigen manier 
mooie woorden wijden aan de herfst, het eten en 
de natuur. De voordachten worden afgewisseld met 
muziek van het Beauregard Ensemble en de solis-
ten Chun-Heung Wong - piano en Florence Koster - 
viool, beide talenten van het Lorentz Casimir Lyce-
um. Tijdens Proef de Herfst staat de monumentale 
rode beuk van het Wasven centraal, die wordt be-
dreigd in zijn bestaan door een zwam. 
 

De koks van Gasterij In 't Ven verzorgen heerlijke 
herfsthapjes met biologische streek- en seizoens-
producten.  
 
Wat dacht u van: 
◊ Brandnetelsoep met pompoenkruier of  
◊ Vegetarische pompoenchili met salade van 

kool, noten en honing.  
◊ Hoe lekker klinkt niet de biologische gehakt-

schotel met zoete aardappel, komijnenkaas en 
uiengemberchutney? 

◊ En u kunt ook broodpudding met appel, sinaas-
appel en frisse hangop proberen. 

 

 

De toegang is gratis, de kosten van het menu zijn:  
− in de voorverkoop € 10,50 en kinderen tot 12 

jaar € 6,50) 
− tijdens het evenement € 12,50 en € 7,50 
Reserveren via: 
gasterij@wasven.nl of 040 -7870707 
 
Natuurthema-avond jeugd: Bijna dierendag 
Op 28 september staan we weer stil bij onze huis-
dieren en de zorg ervoor. 

Deze keer komen ook de boerderijdieren aan bod. 
Hoe vangt een koe een haas? Heb je zelf een huis-
dier en wil je daar oververtellen, dan mag je die 
meebrengen. 
We gaan ook het huisdieren spel spelen. En nog 
veel meer! Kom je ook? Het begint om 19.00 uur 
en eindigt om 21.00 uur. Het is voor kinderen van 
6 tot 11 jaar. Entree € 2,00. hopelijk wordt het 
weer gezellig! Tot dan.  
 
Kuieren in Tongelre:  
Herfst in het Eckartse bos met bospaddestoelen-
soep. De natuur verandert van groen naar allerlei 
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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 

Proef de herfst 23 september, 14:00-
16:00, de Vlonder 

Natuurthema jeugd: 
Bijna dierendag 

28 september, 19.00 
uur, de Schop 

Expositie schilderijen 
van Leo Brekelmans 

t/m 28 oktober,  
de Overloop 

Kuieren in Tongelre: 
Herfst in het Eckartse 
bos 

21 oktober, 10.30 uur, 
de Schop 

Natuurthema jeugd: 
Het eetbare bos 

26 oktober, 19:00 uur, 
de Schop 
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kleuren geel, oranje en rood. Een lust voor het 
oog. Door de hoge luchtvochtigheid en het korten 
van de dagen, verschijnen er ook weer vele soor-
ten paddenstoelen. Al dat moois kun je ook mee 
gaan bekijken in het Eckartse bos op zondag 21 
oktober. Samen met een natuurkenner van Ton-
gelre gaan we weer op 
pad. Ga je ook mee? We 
vertrekken om 10.30 
uur vanuit de Schop van 
de boerderij van het 
Wasven, Celebeslaan 30 
en zijn om 12.15 uur 
weer terug.  
 
Er is een mogelijkheid om deel te nemen aan een 
soeparrangement. Onze kok bereidt speciaal voor 
ons een heerlijke bospaddenstoelensoep. Soep en 
wandelen kost dan € 6,00 p.p. Alleen deelnemen 
aan de wandeling kost € 1,50. Graag opgeven via 
natuurwerkgroep@wasven.nl of bel 0611178637. 
Hopelijk mogen we je weer ontmoeten. 
 
De natuurwerkdag 2012 
Wilt u ook meedoen dit jaar? Noteert u het dan 
alvast: 3 november bij de Wasvenboerderij. Loca-
tie: De Schop. 
 
Natuurwerkdag in het Wasvengebied 
Het thema van de Natuurwerkdag staat dit jaar in 
het teken van buitenplaatsen. Dat zijn landgoe-
deren waar een groot huis in het middelpunt 
staat. Bij ons in het Wasvengebied stond zo’n 
huis, maar is in 1930 afgebroken. “Huys ten Hove” 
werd al genoemd in het jaar 1375. De laatste be-
woners waren de familie Smits van Eckart. Op de 
fundamenten van dit afgebroken huis hebben we 
haagjes van beuk geplant zodat het toenmalige 
bouwwerk, visueel, als een groene ruïne tastbaar 
is geworden. Met een beugel en jeu de boulesbaan 
en een heuse entree, gemaakt door de Tongelrese 
kunstenares Lenie van Vugt, is dit weer tot iets 
moois gerealiseerd. Er is altijd werk aan een bui-
tenplaats. Snoeien, opruimen en opschonen is een 
terugkomend beheer. Stichting Groendomein Was-
ven en de ANWB gaan samen de Natuurwerkdag 
2012 rond deze buitenplaats organiseren. Help je 
mee in de natuur? 

We beginnen om 9.30 uur en verzamelen bij de 
schuur van de boerderij. We gaan werken rond dit 
cultuur historisch buitenplaatsje met zijn land-

goedbos. Er zijn ver-
schillende werkzaam-
heden zoals: trekken 
van vogelkers, snoei-
en van heggen, aan-
harken van paden, 
het zeisen van gras 
en onkruid. Na de 
middaglunch, waar wij voor zorgen, is er voor de 
kinderen een speurtocht, terwijl de volwassenen 
het werk kunnen gaan afronden. We eindigen rond 
14.30 uur. Doe deze dag vooral niet je beste kle-
ren aan, maar wel stevige schoenen. Aanmelden 
kan via de site:www.natuurwerkdag.nl 
 
Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor 
nog meer leuke activiteiten met data en aan-
vangstijden. Ook het menu van de Gasterij staat 
hierop: http://www.wasven.nl 
 
Proefthema-avond: Alle eendjes zwemmen in 
het water  
Tijdens de proefthema-avond op 
woensdag 10 oktober vertelt een 
gastspreker van de eendenboerde-
rij uit Helvoirt over het houden van 
eenden op dier- en milieuvriende-
lijke wijze. De koks van de gasterij 
serveren er een heerlijke proeverij 
bij met Brabantse Peking eend.  
De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij 
en duurt van 20.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
De kosten bedragen € 7,50. Reserveren is niet 
verplicht, maar wordt wel aangeraden: gaste-
rij@wasven.nl  
 
 

BUURTBEMIDDELING IN EINDHOVEN   
 
‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’, zo luidt 
het spreekwoord. Wij zijn blij met onze buren als wij on-
ze huissleutels daar kunnen ophalen als we die  vergeten 
zijn. Als ze postpakketjes voor ons in ontvangst nemen en 
als onze planten water krijgen tijdens vakanties. Een goed 
contact met buren lijkt vanzelfsprekend. Maar soms klikt 
het niet zo goed en ontstaan ergernissen. 
 
Buurtbemiddeling ondersteunt bij het oplossen van pro-
blemen in de buurt. Getrainde vrijwillige buurtbemidde-
laars helpen buren om weer in gesprek te gaan en samen 
naar oplossingen te zoeken. Ze luisteren naar het verhaal 
van beide partijen en nodigen buren op een neutrale plek 
uit om met elkaar te praten. Ze oordelen niet over de 
schuldvraag en hebben een geheimhoudingsplicht. U kunt 
contact met ons opnemen als u denkt dat buurtbemidde-
ling voor u van betekenis kan zijn.  
 
Buurtbemiddeling kan bestaan dankzij de inzet van de 
vele vrijwilligers die de bemiddelingsgesprekken voeren. 
Wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
 
Heeft u  interesse in buurtbemiddeling en wilt  u bemid-
delaar worden? Neem dan contact op met de coördinator 
van buurtbemiddeling. Telefoonnummer: 06-53317331 of 
stuur een berichtje naar Email: buurtbemiddelingeindho-
ven@levgroep.nl 
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Maandagmiddag 20 augustus 2012.  
 
Het leek een gewone, zomerse middag te gaan worden, 
maar dat was niet zo. Het werd een maandagmiddag 
met een grote verrassing! Ik zat rustig op de bank met 
onze jongste zoon Bas te keuvelen, toen er plotseling 7 
vrolijke peuters en drie juffen aan de deur stonden. Ze 
hadden allemaal een bloem in hun hand en met hun 
andere hand hielden ze de slinger vast. Een van deze 
peuters was onze zoon Pim en hij mocht op de deurbel 
drukken. 

 
 

Blij verrast deed ik de deur open en alle peuters gaven 
me een hand en... een bloem! Nadat ik iedereen had 
binnen gelaten, gingen de kinderen op verkenning door 
de woonkamer en speelden al gauw met duplo en het 
stoplicht en in de keuken. 

Op de peuterspeelzaal was het thema ‘familie;op be-
zoek' net begonnen, daarom gingen de peuters ook echt 
op bezoek bij kinderen in de buurt. Vandaag was ons 
huis aan de beurt, heel gezellig, natuurlijk! Nadat we 
met ons allen in de kring een glaasje/beker/pakje drin-
ken hadden gedronken en een koekje hadden gegeten, 
gingen de peuters en hun juffen weer naar huis. 
 
Ik zwaaide ze uit en ging mijn stille huis weer in... Ik 

dacht: “Was het maar elke dag 'op bezoek-dag'!” 
 
Marielle Kuhr 
 
PP ’t Hofke,  
Avondroodstraat 40, 5641HB Eindhoven, 040-2813659. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

ACHTERDOCHTIG 
ACHTERHOUDING 
ALGERIJE 
ANDREA 
ANNEKE 
ANTIPASTA 
ARENDSNEST 
BEVAREN 
DIENSTGESPREK 
DOMINEE 
DONKERBLAUW 
FYSIOLOGIE 
GEBULK 
HOENDERMARKT 
HUSKY 
IDEAAL 
INOEFENEN 

JUWEELZETTER 
KIELEN 
KOZAKKENTIJD 
LAMINAAT 
LEASING 
LIJNVLUCHT 
MEETPASSER 
MOPPENBLAADJE 
NAFEEST 
ONTAARD 
OPROEP 
ROOFMEEUW 
RUURLO 
RUWEN 
SCHAAKTHEORIE 
SIJSJESLIJMER 
SLURRY 

STAND 
STATUS 
STOOKMETHODE 
STOPPLAATS 
TAKELWERK 
THEEKETEL 
THEORIELOKAAL 
TIKTAK 
VALUTADATUM 
 

Oplossing van vorige maand is:  
 Pieterpad 
  
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Marleen Plet 
 Kalverstraat 63 
    
De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 
  

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

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

naar de redactie. 
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindh oven 

of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 2012 
in het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 
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M S C H A A K T H E O R I E L O K A A L 

O T R D R A A T N O E M K I E L E N IJ E 

P O O S E A A C H T E R H O U D I N G I 

P P O I N N K N T E E N I M O D V E W G 

E P F I D T O E T W E N D H S L A K U O 

N L M R S E Z P L I E K T E U L L E A L 

B A E E N L A E R W P E E C R U U R L O 

L A E A E S K A U O M A H T B M T R B I 

A T U E S A K R L K E T S E E F A N R S 

A S W E T I E V O G E P G T V L D R E Y 

D U R K A I N O E F E N E N A F A O K F 

J D I E N S T G E S P R E K R T T S N T 

E T S S D S IJ S J E S L IJ M E R U E O T 

A C H T E R D O C H T I G E N H M S D T 

De overgebleven letters vormen een AMERIKAANSE AVONTURIER 


