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Het weer is bij het schrijven van dit artikel niet te
voorspellen, maar een aantal regenachtige dagen is in
de herfst geen uitzondering. Mogelijk hebben we reeds
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velden zijn gehaald, waardoor de omgeving een stuk
kaler is geworden en misschien een beetje somberder.
‘s Avonds brandt de kachel weer en buiten is het
vroeg donker. Als dan aan het eind van de maand de
klok ook nog eens een uur wordt teruggezet dan voelen we de winter aankomen. We beginnen al aan Sinterklaas en Kerst te denken en de auto krijgt zijn winterbanden.
Maar voordat het winter wordt is er in Tongelre nog
genoeg te beleven. Kijkt u maar eens in deze uitgave
wat er allemaal te doen is bij de boerderij aan de Celebeslaan en de vlooienmarkt bij scouting St. Frans.
Bovendien kunt u genieten van onze vaste rubrieken
die iedere maand weer leuk en interessant zijn.
Als u dan Rond ’t Hofke doorbladert, dan hopen wij
dat u geniet van de prachtige foto’s met zomerse
kleuren van de dahlia’s van onze eigen dahliavereniging St. Martinus.
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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.

DE DONKERE KAMER VAN
JOHN CLAESSENS !
Hallo beste mensen,
Ik zal me even voorstellen
Mijn naam is John Claessens, ik woon in de
Mortierlaan en ben eigenaar van een fotopersburo in Eindhoven.

Eind zeventiger jaren begin tachtiger jaren van de
vorige eeuw volgde ik een cursus fotografie bij de
fotovakschool in Apeldoorn en maakte als stagiaire
bruidsreportages. Enige tijd later stapte ik over
naar persfotografie. Samen met een collega richtte
ik het Zuid Nederlands Fotoburo op. We gingen
overal achteraan, opdrachten maken voor klanten
en we leverden foto’s af door het hele land. En dit
allemaal vanuit een flatgebouw in Woensel.
Dit bureau run ik samen met mijn vrouw Marjan,
zij verzorgt de administratie en ik maak de foto’s
en zorg dat deze bij de klanten komen. Wij zijn
trots op onze kinderen en kleinkinderen en hoeven
ons daar niet al te veel zorgen meer over te maken. Die hebben het goed voor elkaar.
In mijn jeugdjaren heb ik diverse hobby’s gehad
en werkzaamheden verricht van fabrieksarbeid tot
nog even in de bouw. Ook nog enkele jaren bij de
Fa. Haukes op die enorme Euclid vrachtwagens gereden. Autobanen aanleggen in Nederland en
Duitsland, soms werden we ingezet bij de mergelgrotten van de Enci-fabrieken in Maastricht, met
die grote Euclid’s mergel vanuit de grotten naar de
fabriek rijden. Toen lag er al een fototoestel naast
me.
Een van mijn hobby’s was motorcross. Dit was
echt een geweldige hobby. Elk weekend erop uit,
een wedstrijd rijden, een week sleutelen en weer
rijden. Enkele motoren o.a. een Husqvarna, Ossa
en CZ 380 CC.

Maar dit is alweer lang historie.
Vaak denk ik nog terug aan de beginjaren van het
fotograferen, de analogietijd.
Dat was wel een hele mooie tijd, in de doka, ontwikkelen, afdrukken en de foto’s naar de krant
brengen. Heel omslachtig en het kostte heel veel
tijd.
Toen heb ik van een collega uit Denemarken een
Hell fotozender overgenomen. Hiermee heb ik niet
lang gewerkt, er ging heel veel mis met dat ding.
Dus maar een nieuwe Hell zender aangeschaft. Dat
was een hele vooruitgang. Binnen enkele minuten
lag de foto bij de redactie en kon hij de krant in.
Ook nam ik deze Hell mee naar opdrachten in het
buitenland.
Zo ben ik ook nog mee geweest met Minister Lubbers toen hij naar Bosnië ging. In een Hercules
vliegtuig samen met 4 collega journalisten. Ook
een hele ervaring.
Daarna kwam de periode dat we de negatieven
gingen inscannen op de computer.
Dus foto’s maken, film ontwikkelen en inscannen
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en versturen via de computer. Dit heeft niet zo
heel lang geduurd.
Toen begon het echte digitale tijdperk. De 1e digitale camera, een Canon D2000. Prijs Fl 34.985,00,
ik moet er niet meer aan denken. Een half jaar later nog maar Fl 18.000,00. En de foto’s waren niet
geweldig. Een fatsoenlijk 13x18 formaat en wilde
je een iets groter formaat afleveren dan was het
korrel, korrel en nog eens korrel.
De overgang van analoge naar digitale fotografie
heeft veel voordelen, maar ook veel nadelen met
zich meegebracht. Vroeger stonden er bij mij twee
units van De Meeuw in mijn tuin als doka en later
als kantoor. Het was tijdrovend werk om films te
ontwikkelen, negatieven te drogen en de foto’s af
te drukken. Maar dit ligt gelukkig ver achter ons.
Een vriend van me zegt wel eens dat met de intrede van de digitale fotografie de burgerjournalistiek
zijn ‘intrede’ heeft gedaan en wel zodanig dat deze
ontwikkeling het vak van de persfotograaf op haar
grondvesten heeft doen schudden.
Het gaat tegenwoordig meer om snelheid dan om
kwaliteit.

Ik ben nu bezig om tussen de bedrijven door de
negatieven in te scannen en digitaal op te slaan.
Een heftig karwei, dat weet ik wel.
In februari 1995 heb ik de bekendste foto gemaakt. De dijkdoorbraak bij ‘s-Hertogenbosch. De
bekende Nederlands en Europees kampioen surfen
Max van Noorden ging surfen op de A2.

Ik was daar als de kippen bij en de foto is over de
gehele wereld gegaan. China, Zuid Afrika, Nieuw
Zeeland. Een Nederlandse mevrouw uit Australië
belde mij op of Eindhoven onder water stond, want
dat stond daar in de krant. Max surfte net onder
de ANWB boarding door van Eindhoven richting
Utrecht. Ik verkoop die foto nu nog zo af en toe.

Bij PSV ben ik nog elke eredivisie wedstrijd aanwezig, zowel uit als thuis. Al meer dan 35 jaar. Bij Fc
Eindhoven en Helmond Sport alleen thuis en bij
Oranje Zwart probeer ik ook nog wel een wedstrijdje mee te pikken. Ben dus ook in het bezit
van een enorm archief van PSV.

Wat me het meeste is bijgebleven in mijn fotografentijd is een ongeval op de A 2 bij Leenderheide
‘s avonds laat. Ze waren daar aan het werk, de rijbanen werden opnieuw geasfalteerd en de vangrails werden vervangen.
Ik had thuis de scanner aanstaan en er kwam een
melding van een ernstig auto-ongeval.
Ik woonde toen in Stratum vlakbij het Floraplein,
dus ik was snel bij de plaats van het ongeval en
was dus als een van de eersten aanwezig. Toen ik
daar aankwam wist ik niet wat ik zag.
Er was een Porsche helemaal aan de vangrail gespietst, de chauffeur zat er nog in, alleen vraag me
niet hoe.
Op een gegeven moment stond ik ergens op wat
raar aanvoelde, maar wist niet wat het was.
Toen de brandweer kwam en de lampen aangingen, ging ik even terug naar de plek van het rare
gevoel. Het was een deel van het been van de bestuurder.
Het slachtoffer was door de enorme snelheid op de
vangrail gespietst.
Even later kwam er een hoofdredacteur van een
Duitse krant bij mij staan en vertelde me dat de
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bestuurder van deze Porsche hen even van te voren met een enorme snelheid voorbij was gereden.
“Ik reed 120 km en het was net of ik stil stond, zo
hard reed deze bestuurder.”
Oorzaak van het ongeval was een klapband; er
was op het wegdek een hoogte verschil van de asfaltlaag en daarbij die hoge snelheid, dat was fataal.

Voor mijn 50+ hobbyclub ben ik op zoek naar
lege chips kokers. We kunnen die nergens kopen.
Wie kan ons hieraan helpen?
Als u belt naar 040-2815404 komen we ze graag
bij u ophalen.

Een andere keer stond op de A58 een auto met
pech op de vluchtstrook. Een lekke band. Er was
geen krik in de auto aanwezig, dus zaten de man
en de vrouw in de auto te wachten.
Even later kwam er een buurman van deze twee
mensen voorbij en die stopte om te vragen of hij
kon helpen. De vrouw vertelde dat ze eigenlijk wel
mee naar huis wilde rijden om de kinderen van
school te halen. De man zou dan wachten op de
wegenwacht.
De man bleef dus alleen achter in de auto met de
lekke band. Na nog even gewacht te hebben stapte
de man uit en liep een eindje de vluchtstrook op
om de benen te strekken. Toen hij een honderdtal
meters van de auto vandaan was, hoorde hij een
enorme knal. Hij keek om en zag dat er een
vrachtwagen boven op zijn auto was geknald. Hij
had dus echt een engeltje op zijn schouder gehad.

Suède schoenen, tassen en jasjes worden prachtig als u
ze eerst schoon wrijft met een oude panty en dan er nog
eens luchtig en voorzichtig over gaat met een droge
spons

OPROEP

Alvast bedankt.

Centraal pastoraal centrum Sint Joris
Bereikbaarheid nieuwe parochie Sint Joris
St. Jorislaan 51
5614 AA Eindhoven

Zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik vind het
nu welletjes.

Tel: 211 04 67
E-mail: info@parochiesintjoris.nl

Fotograferen doe ik nog steeds met plezier.
Ik geef de Wisselpen door aan E. Staupe.

www.parochiesintjoris.nl
Kerkwijkcentrum Tongelre

Met vriendelijke groet.

't Hofke 153 5641 AK Eindhoven

John Claessens fotopersburo

T 2811324  F 7872603
Kerkwijkcentrum is geopend op maandag,

VLOOIENMARKT

dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Scouting St. Frans

Donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00 uur:

Op zondag 4 november organiseert Scouting St. Frans wederom haar jaarlijkse vlooienmarkt.
De markt wordt gehouden op het
terrein van de blokhut aan de
Vuurvlinderstraat.
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

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) een viering om 19.00 uur.
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Snelle Sushi
Tim van Wijk - Wasvenboerderij
Tuintip voor oktober:

Nestkasten

Door Jeroen Soontiëns

Veel vogels voelen zich thuis bij mensen in de tuin.
We kunnen de natuur een handje helpen door
nestkasten voor vogels op te hangen. U kunt in de
herfst al een nestkast ophangen. Hoewel de vogels
pas in het voorjaar gaan broeden, gaan sommige
soorten al vroeg op zoek naar een geschikte plek.
De nestkast kan dan ook alvast gebruikt worden
door de vogels om in te overnachten. Hoe eerder
het huisje er hangt, hoe meer kans dat er ook een
nestje in komt.
Hang de nestkast op minimaal 2 meter hoogte,
beschut tegen wind en regen, liefst met de opening naar het oosten of noorden. De grootte van
de invliegopening en het soort nestkast bepaalt
welke vogel erin komt. Zo hebben bijvoorbeeld
pimpelmezen een kleiner gat nodig dan een koolmees. Mussen nestelen het liefst met meerderen
bij elkaar. Kool- en pimpelmezen komen bijna in
elke tuin voor, dus met een mezenkast zit u altijd
goed. Koop het liefst een houten nestkast, gemaakt van hout van minimaal 15 mm dik. Sommige andere materialen zijn minder geschikt, omdat
het binnenin de nestkast te warm wordt zoals metaal. Zorg er ook voor dat er een mogelijkheid is
om de nestkast schoon te kunnen maken, zodat
parasieten verwijderd worden.
Zelf een nestkast maken is een leuke bezigheid om
samen met kinderen te doen. De kinderen kunnen
al hun creativiteit kwijt in het versieren van de
kast. Een goed idee voor een geslaagd kinderfeestje!
Zorg ervoor dat er genoeg schuil- en voedselgelegenheid is in uw tuin. Dit kunt u bereiken door bijvoorbeeld een haag te planten in plaats van een
schutting en verschillende bloeiende vaste planten
in uw tuin op te nemen.
Wat kunt u verder doen? Vooral in de winter kunt
u de vogels helpen door bij te voeren. Zorg voor
een gevarieerd aanbod aan voer. Sommige vogels
houden meer van zaden, andere lusten graag een
appeltje of rozijnen en weer anderen eten liever
insecten.

Voor wie nu even uitgekeken is op de Hollandse
pot, waar overigens niets mis mee is, maar ja, je
wilt ook wel eens wat anders, hebben we deze
maand een recept uit Japan. De Japanse keuken is
een over het algemeen lichte, gezonde keuken
met veel tradities. Het bekendste gerecht dat is
overgewaaid naar Europa is toch wel sushi. Japanse koks weten hier echte kunstwerkjes van te maken. Toch is er ook voor de kok met minder tijd
een heerlijk alternatief. Onderstaand recept is traditioneel Japans, de verrassende Brabantse versie
kun je op woensdag 14 november proeven tijdens
de proefthema-avond ‘Japans op z’n Brabants’.
Ingrediënten:













4 nori vellen (zeewier, bij toko te koop),
bamboematje om te rollen
1 eetlepel wasabi
450 gram sushi rijst
60 ml rijstazijn
2 eetlepels suiker
1 theelepel zout
4 eetlepels Japanse mayonaise
4 surimisticks
1 komkommer, in dunne reepjes gesneden
1 rijpe avocado, geschild, ontpit en in plakjes gesneden
100 gram roze garnalen

Bereidingswijze:
We beginnen met het koken van de sushirijst.
Kook de rijst in 15 minuten en giet deze af. Vervolgens doen we de rijst in een schaal zodat deze
goed kan afkoelen. Voeg er 60 ml rijstazijn, 2 eetlepels suiker en 1 theelepel zout aan toe. Meng dit
alles goed door elkaar, maar plet de rijst niet. Leg
1 vel nori met de glanzende kant op de bamboemat, bevochtig je handen met wat water en pak
een handvol rijst. Verdeel de rijst gelijkmatig over
de nori. Breng een heel klein beetje wasabi aan in
het midden van de rijst. Voeg op dezelfde manier
ook wat Japanse mayonaise toe. Voeg de vulling
van hierboven toe, leg haar in het midden. Rol de
mat over de ingrediënten tot ongeveer 2,5 cm van
het uiteinde van de nori. Til de mat op en rol hem
weer naar voren om de randen van de nori tegen
elkaar te plakken, terwijl je tegelijkertijd een
beetje druk uitoefent om de rol stevig te maken.
Snijd met een scherp mes de hele rol in tweeën,
leg de helften naast elkaar en snijd deze in drieën
Uit elke rol kun je dus zes stukjes halen.
おいしいを食べる, oftewel: smakelijk!
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PATROONSVIERING
Op zondag 11 november 2012 viert het St.
Martinusgilde Tongelre weer haar jaarlijkse
patroonsdag en kerkelijke viering voor de parochie. Deze dag begint met de H. Mis in de
St. Martinuskerk om 9.30 uur.
Pastoor René Wilmink zal deze dag benoemd worden als ere-deken van het St. Martinusgilde. Na de
H.Mis zal de eed van trouw vernieuwd worden, zal
St.Martinus een stuk van zijn mantel aan de bedelaar weggeven en zullen de vendeliers onder tromgeroffel een vendelhulde geven. Na de rondgang
rondom ‘t Hofke vertrekt het gilde naar het geheel
verbouwde gildehuis in de Bogten.
Deze dag zal ook in het teken staan van 4 jubilarissen bij het gilde:
̵ André van Kuijk , 40 jaar gildebroeder
̵ Broer van de Nobelen, 25 jaar gildebroeder
̵ Chris van de Nobelen, 25 jaar gildebroeder
̵ Jan Smits, 25 jaar gildebroeder.

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.

̵

De dag zal verder voortgezet worden met de huldiging van onze gildebroeders en een mooie patroonsviering van het St .Martinusgilde.

OPROEP

De foto hiernaast stond in het septembernummer van
Rond ‘t Hofke. Een van onze lezers heeft hierop gereageerd en denkt haar moeder en broer op deze foto te
herkennen. Wie kan haar helpen de namen te achterhalen?
Mocht u weten wie het zijn neemt u dan contact op met
de redactie:
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven,
E-mail: Rondhethofke@planet.nl.
Wij sturen het antwoord door.
Heeft u misschien een oude foto van Tongelre met iemand erop van wie u niet weet wie het is? Stuur de foto
naar ons en wij plaatsen hem in Rond ‘t Hofke met de
oproep aan onze lezers.
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

nog lint klimmers en rolschaatsers. Als laatste
kwam er een groot rad.
Groetjes Joya
Ik zat naast Moreno en Esmay.
Er liepen drie mensen op een touw. Er waren gekke clowns op het podium. Na de rust kwamen tijgers grrrrrrrrrr. Er waren twee mensen op eenwieler. Nick en Simon waren de twee varkens.
Het was de leukste dag ooit.
Groeten van Leandro
Er was een goochelaar.
Die goochelde een vrouw met kleren. Als hij goochelde veranderde de kleren. Ik vond die goo-

Beste wijkbewoners,
Op dinsdag 18 september is basisschool ’t
Karregat naar Circus Herman Renz geweest.
De hele school mocht mee, kinderen, leerkrachten en zelfs een paar hulpouders. Deze
dag werd mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage die per jaar aan de ouders
wordt gevraagd. En daar waren wij heel blij
om!
Hieronder de reacties van een aantal kinderen uit groep 4 en 5.
Bij de ingang krijg je popcorn en er zijn leeuwen
en tijgers en acrobatiek en clowns. Het was op 18
september en het duurt 2 en een half uur. Ik ga
iets vertellen over de leeuwen en tijgers. Er waren
5 tijgers en 4 leeuwen en ik zat naast mijn vriend
Yoran en nog een vriend Mobin en ze gingen op
touwlopen.

chelaar heel leuk!
Groetjes Melis
Er was heel veel te zien.
Koordlopen, leeuwentemmers noem maar op. Het
was heel leuk.
Er moeten meer mensen komen.
En de clowns waren heel grappig.
Er was ook een hele goeie eenwieler. En je krijgt
ook veel popcorn. Het was heel spannend.
Groetjes Yoran

BEGIJNHOFGESPREKKEN
In de lezing van de 'Begijnenhofgesprekken'
spreekt: Prof. Dr. Gerben Heitink over: Europese cultuur, vrucht van christendom en humanisme.
Op zondag 21-10-2012 van 10.30 tot 12.30.

Groetjes Enes
Ik ben naar circus Herman Renz geweest. Ik vond
alles super leuk, maar ik vond het grote rad toch
het leukste.
Groetjes Esmay
Het was heel leuk! Er kwamen ook tijgers en leeuwen. Er kwamen ook paarden en koorddansers. Er
kwamen domme clowns en er kwam een eenwieler. Nick en Simon waren twee varkens. Ook zag ik

Onze wortels kennen vele vertakkingen. Zo zijn
we ook Europeanen. We maken deel uit van een
geseculariseerde samenleving. Maar ook worden
we gevormd door een cultuur die een onderstroom
kent van diep verlangen naar God.
Onze spreker schreef daar een fascinerend boek
over: Golfslag van de tijd. Europa’s niet te stillen
verlangen naar God.
Wij adviseren op tijd aanwezig te zijn omdat er
niet meer dan 80 zitplaatsen zijn.
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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.
Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

⌚

Allerhande vormen van handwerken voor dames, met
koffie en een gezellig praatje.
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.

Dinsdagmorgen

Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.

⌚

Service Punt Oude Raadhuis

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

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

⌚

Elke zondagmiddag

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
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.

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.

Al enkele jaren danst een groep senioren in de
dependance van 't Hofke. De dansles is vrijdagochtend van 11.00-12.15 uur.
Er is plek voor nieuwe cursisten! Dansen is goed
voor de conditie! Het is een gezellige groep. Loop
gerust eens binnen op vrijdagochtend en dans een
keer mee. Bijvoorbeeld op vrijdag 2 of 9 november van 11.00-12.15 uur.
De lessen worden gegeven door een gediplomeerd
dansdocent Meer Bewegen voor Ouderen.
Tijdens de les houden we een korte pauze voor
een kopje koffie of thee.
Informatie en opgave: Anne Rietmeijer,
tel 06-49832158
www.seniorendanseindhoven.nl
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HET BESTUUR STELT
ZICH VOOR:
Marga Baeten, 2e voorzitter van het Bestuur
en vrijwilligerscoach

Ik wil niet in herhaling vallen, maar ook deze wieg
stond in het zonnige zuiden en wel in Heerlen. Nog
steeds gaat m’n hartje sneller kloppen als ik zuidwaarts rij en het landschap van vlak naar heuvelachtig over gaat. Limburg is gewoon mooi!!!
Ik was 11 toen Heerlen werd verruild voor Eindhoven en ik daar mijn m’n Mavodiploma behaalde.
De beste herinnering die ik aan die tijd heb is de
(toen nog) bibliotheek op het Cassandraplein. De
bibliotheekkaart kreeg ik op school en vanaf dat
moment was ik verslaafd aan boeken en het lezen
daarvan. Alles wat ik mee mocht nemen, las ik.
De MAVO gaf me niet de mogelijkheden die ik
zocht, voor zover ik dat al wist, en dus maakte ik
de overstap naar de HAVO en later ook nog naar
het Atheneum.
M’n oog viel vervolgens op Diergeneeskunde in
Utrecht en dat betekende ook het ouderlijk huis
verlaten en op kamers gaan wonen. Een heel nieuwe ervaring. Het studentenleven lonkte en ik deed
er gretig aan mee! Al gauw echter merkte ik dat
diergeneeskunde niet mijn ding was en stapte ik
over naar Geologie. En dat was zeker mijn ding!
Helemaal toen ik in de doctoraalfase koos voor de
TU Delft met ingenieursgeologie. De combinatie
van civiele techniek en geologie vond ik prachtig!
En in 1991 mocht ik trots mijn bul in ontvangst
nemen.
Mij oriënterend op de banenmarkt kwam ik een
grote advertentie tegen van de Rijksbrandweeracademie. Een opleiding van 19 maanden tot brandweerofficier. Na een open dag in Arnhem te hebben bezocht, was mijn beslissing genomen. Dit wilde ik doen. En na een selectietraject vond men dat
in Arnhem ook.
Na deze opleiding heb ik achtereenvolgens in Hengelo, Utrecht en als laatste in Eindhoven bij de
brandweer gewerkt. Druk was het, heel druk. Ook
al omdat ik thuis toch altijd wel de organisator en
regelneef was en dat ook in die jaren bleef. Toen

pa dan ook, om maar zo te zeggen, meneer Alzheimer trof, was ik degene die de zaken thuis ging
regelen, los van natuurlijk ook de emotionele dingen die hierbij echt wel komen kijken. De afstand
Utrecht – Lommel (waar mijn ouders woonden)
werd zeker wekelijks afgelegd. En dat bleef ook na
het overlijden van pa, in 1999, daar ma ook de
nodige zorg nodig had.
In 2003 vond ik een baan bij de Brandweer hier in
Eindhoven. Eindelijk weer ‘onder de rivieren’. Want
dat was waar ik toch altijd weer naar toe wilde.
Ook dit was weer een drukke baan, helemaal omdat het vinden van geschikte woonruimte maar
niet wilde lukken. Het eerste jaar was het dan ook
dagelijks de A2 van Utrecht naar Eindhoven en vica versa. En ik had niet in de gaten dat ik teveel
van mezelf vergde.
Een leuke en uitdagende baan hier in Eindhoven en
absoluut leuke collega’s. En toch kostte het me
veel energie om het allemaal gaande te houden. In
2007 vond ik het huis waar ik naar op zoek was,
hier aan de Hageheldlaan in Tongelre. Onderwijl
leek het wel of niks me meer wilde lukken. Ik was
moe, ik was op. En anderen moesten me er op wijzen en me duidelijk maken dat ik een burn-out
had. En ik realiseerde me al gauw dat ze gelijk
hadden. Ik was blind geweest naar mezelf en had
niet goed voor mezelf gezorgd.
Het heeft me 2 jaar gekost om over deze burn-out
heen te komen en het heeft me uiteindelijk ook
m’n baan gekost. Maar ik ben er uit gekomen, wijzer en rijker. De huidige economische crisis maakt
wel dat het vinden van werk nog niet gelukt is. En
ik kan niet ontkennen dat ik dat wel erg mis.
Dus ben ik om me heen gaan kijken en viel m’n
oog op ’t Oude Raadhuis. In m’n studententijd was
ik altijd wel op een of andere manier actief in m’n
omgeving geweest. En had daar veel plezier aan
gehad.
Ik ben begonnen bij de werkgroep ‘Nederlandse
taal voor anderstaligen’ om vervolgens als adviseur van het Bestuur deze te ondersteunen. Vanaf
dit jaar ben ik bestuurslid en 2e voorzitter geworden. Ook ben ik sinds kort de vrijwilligerscoach. Dit
laatste kwam uit het onderzoek van de studenten
van de Fontys Hogeschool een jaar of wat geleden.
Begeleiding van nieuwe vrijwilligers, contact en
ondersteuning naar de individuele vrijwilliger werd
gemist. En zo is deze functie ontstaan.
Ook ben ik hier in Tongelre nog iets anders, heel
bijzonders tegengekomen, namelijk mijn buurman
Niek. Vanaf 2007 dat ik dit huis heb gekocht tot nu
heeft hij het hele traject doorlopen van m’n buurman, een goeie buur, een vriend, mijn vriend, tot
uiteindelijk 3 november 2011 ..... mijn man.
Zo zie je maar weer dat je in Tongelre veel mooie
zaken kunt tegenkomen.
Bereikbaarheid vrijwilligerscoach:
Telefoon: 040 – 2366533
E-mail: vrijwilligerscoach@upcmail.nl
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PIANOCONCERT
Donderdag 25 oktober
verzorgt pianist Henk
Beekman een concert in
't Oude Raadhuis.
Het programma zal in de
licht klassieke sfeer zijn,
deels ook populair.
Aanvang 14.00 uur. Toegangsprijs € 1,00. Kop koffie/thee gratis.

SPEELGOEDBEURS

BIJZONDERE NATUURMOMENTEN IN TONGELRE
Een 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.
Enkele voorwaarden:
•
de foto moet in Tongelre gemaakt zijn;

Jongens en meisjes tot 15 jaar opgelet!!!

•
•

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

Op zondag 18 november organiseren wij voor
jullie weer een speelgoedbeurs in ‘t Oude
Raadhuis.
Heb je speelgoed dat je zou willen verkopen?
Grijp dan nu je kans en huur voor € 1,50 een tafeltje.Jullie mogen om 12.30 uur naar binnen om je
spulletjes uit te pakken.
De verkoop begint om 13.30 uur en sluit om 15.30
uur.
De Toegang is gratis.
(Deze beurs is niet toegankelijk voor handelaren).

Deze foto is gemaakt door Henk van Leeuwen.
Hij maakte in zijn achtertuin deze foto van de
jonge mussen, genomen tijdens het voeren, een
dag voor ze uitvlogen.
Bent u de volgende met een bijzondere foto?
Laten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere natuurmomenten opleveren.
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Dahliaclub St. Martinus
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Foto’s: Alex Kok

Dahliashow 2012
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Foto’s: Alex Kok

LAATSTE NIEUWS OVER DE
HOOGE BRUG.
De officiële naam van de brug tussen de
Bogten en Eckartdal is Hooge Brug.
In verband met het korten van de dagen zijn
de dagelijkse tijden waarop de poort bij de
brug zeker open is gewijzigd.
De openingstijd ’s morgens blijft 10.00 uur.
De sluitingstijd is vanaf heden 17.00 uur.

Luchtfoto wandelroute Eckartdal van de website Eindhoven Dichtbij.

POSITIEF OPVOEDEN
Training voor ouders met tieners tussen
12 en 16 jaar
Triple P staat voor Positief Pedagogisch
Programma. Een training georganiseerd
door Welzijn Eindhoven over Positief Opvoeden voor ouders van tieners tussen de
12 en 16 jaar oud.
Deze training biedt handvatten op maat met
als doel de opvoeding van tieners gemakkelijker en plezieriger te maken. De training duurt
8 tot 10 weken en in verschillende wijken in
Eindhoven aangeboden. Aan deze training zijn
geen kosten verbonden.
De training biedt niet alleen ouders handvatten
met als doel de opvoeding van tieners gemakkelijker en plezieriger te maken, maar vergroot
ook de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van ouders in de omgang met hun
tieners.
Duur en frequentie van Triple P
Welzijn Eindhoven start de training Triple P
bestaande uit 5 groepsbijeenkomsten van 2
uur en 3 telefonische contacten van 15-30 minuten. Triple P duurt 8 tot 10 weken. Ouders
krijgen huiswerkopdrachten aangeboden
waarmee zij de lesstof kunnen oefenen. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt met de ouders de voortgang besproken en wordt er geëvalueerd.
Voorwaarde deelname
Deelname aan de cursus van Welzijn Eindhoven is alleen mogelijk na aanmelding. De training start op het moment dat er voldoende
aanmeldingen zijn.
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Door Kees van Grevenbroek

Een boom omzagen of hakken, ook wel vellen genoemd, is tegenwoordig met motorzagen en boomvelmachines een peulenschilletje. Maar vroeger, voor
het tijdperk van de kettingzaag, ging dat heel anders.
Daar was spierkracht voor nodig.
In het verleden werden bomen met een bijl gekapt. Dat was een vak apart. Elke klap met de bijl
moest raak zijn. Bijlen werden bij de smid gesmeed.
Voor men een boom ging kappen werd er gekeken
hoe en waar de boom moest vallen. Dat is overigens nog zo. Aan de kant waar hij moest vallen
werd de valkerf gemaakt. Een stuk werd uit de
boom gekapt alsof er een meloenpart uit is gehakt.
Daarna ging men aan de andere kant van de boom
hakken.
Met twee man werd er dan gekapt, om en om in
een zelfde ritme, net zolang totdat de boom viel.
Waar gekapt wordt vallen spaanders. Ze vlogen
letterlijk in het rond. En dan is een populier zeer
zacht hout. Maar oh wee, was het een eik of acacia, daar had men een grote kluif aan.
Men moest ook goed kappen, zodat de boom niet
helemaal zou open splijten.

Dikker hout werd gebruikt voor palen of voor de

kachel en de spaanders werden verzameld als aanmaakhout. Maar waar het echt om gaat is de stam,
het dikke hout.

Foto: malle jan

Met paarden werd het hout uit het bos gesleept, of
de stam werd aan een malle jan gehangen. Een
wagen met twee wielen waar de boomstam dan
onder hing en werd door het paard getrokken.
Hout is goud
Meubels, klompen, balken, spoorbielzen, mijnhout,
planken, muziekinstrumenten en papier. Allemaal
producten die men uiteindelijk van het hout maakte en nog steeds wordt het daarvoor gebruikt.
Tegenwoordig gebruikt men het hout ook als biomassa; opstoken om groene stroom op te wekken.

Toen was er de zaag
Later kwam de tweemanszaag. Een hele lange
zaag met grote tanden met aan beide zijden een
handvat en maar op en neer met de zaag. Voor
het lichtere werk had men een spanzaag die op
spanning werd gehouden met een touw overlangs
de zaag.
De takken werden van de omgezaagde stam af gehaald. Van het dunne hout werden bussels gemaakt voor de ovens van de bakker.

Nooit kunnen bedenken
Tegenwoordig heeft men voor de houtakkers ( een
gekweekt bos voor hout ) een velmachine. Die
zaagt de boom om, haalt de takken er af, zaagt
deze op de juiste maat en rekent zelf uit hoeveel
m3 hout er wordt geoogst en dat in één werkgang.
Het is dan wel gedaan met de rust in het bos, dat
snap je wel.
Zo’n machine, daar hadden ze vroeger niet eens
van durven dromen.
Het is wel zo: hoe dà vruuger ging, was het echt
ecologisch.
En nu, nu gaat het helaas bijna alleen om het economische.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 21

UITSLAG LOTERIJ VAN DAHLIA
CLUB ST. MARTINUS
102-106-230-259-304-355-385-409-438-490-548
-690-739-872-994-1069-1097-1098-1231-13771563-1745-1753-1761-1981-2225-2227-22632348-2545-2582-2786-2955-3040-3060-30613089-3219-3413-3417-3631-3644-3687-37543819--3828-3954-4073-4251-4252-4404-44554489-4579-4651-4925-4987-5012-5127-51815314-5386-5540-5678-5919-5924*
*Onder voorbehoud van typefouten.
SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST. MARTINUS”

opgericht in 1951

SINT NICOLAAS VERENIGING
Beste buurtbewoners,
Sint Nicolaas heeft ons te kennen gegeven dat Hij
ook dit jaar onze wijk komt bezoeken.

MAANDELIJKS MD CAFE
Dinsdag 30 oktober a.s. is er weer het maandelijkse MD-café in Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven.
Voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie, ook familie en vrienden zijn welkom.
30 oktober komt KUBES. Stichting KUBES is een
vrijwilligersorganisatie met als centraal doel de
deelname van blinden en slechtzienden aan het
kunstzinnige en culturele leven te bevorderen. Zij
organiseren onder andere excursies, exposities,
een cultureel weekend en een beeldhouwweekend.
KUBES stimuleert nieuwe initiatieven op het vlak
van literatuur, muziek en drama. In het MD-café
kan men met lotgenoten praten, informatie opdoen
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 december),
zaal open vanaf 13.30 uur. Inlichtingen bij Ada van
Dam, tel: 040-2520650.

De data hiervoor zijn:
 Zaterdag 24 november de wijken De Karpendonk, Koudenhoven en Beauregard.


Babysithoek

Zaterdag 1 december het oude gedeelte van
Tongelre rond de St. Martinuskerk.

Ook dit jaar zullen de leden van de SintNicolaasvereniging Sint Martinus in de laatste drie
weken van oktober bij u aanbellen in verband met
de collecte. Zij laten op verzoek een vergunning en
legitimatiebewijs zien.
Bij voorbaat dank voor uw steun. De kinderen zijn
er blij mee.
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur, G. Tournoy voorzitter

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

S e ba sti aa n va n R oo n ( 1 9 9 2 ), K ro m me n bee m d 34 .
T ele fo o n: 2 4 4 4 5 1 9. Op zo ek na ar een bet r o uwb ar e
oppa s? D an ben i k d eg ene n a ar wi e u op zo ek b ent !
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.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, Telefoon: 8420435
mobiel 06-12033430
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken
en tot laat in de avond mag blijven?
Die heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO)
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Bij het Wasven leven we met de seizoenen mee.
Dit najaar hebben we ‘Proef de herfst’ al gevierd,
gaan we eten in het bos verzamelen en de natuur
winterklaar maken. Daarna wordt het alweer tijd
voor echt winteractiviteiten zoals speculaas bakken. Kijk eens op onze site voor meer informatie
en inspiratie: www.wasven.nl

De natuurwerkdag 2012 in het Wasvengebied
Jaarlijks is de natuurwerkdag voor behoud van natuur in uw omgeving.
Wilt u ook meedoen dit jaar op 3 november? Dat
kan bij het Wasven! Er zijn verschillende werkzaamheden zoals: trekken van vogelkers, snoeien
van heggen, aanharken 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. De dag begint in De Schop om 9.30 uur. We
eindigen rond 14.30 uur. Doe deze dag vooral niet
je beste kleren aan, maar wel stevige schoenen.
Aanmelden kan via de site: www.natuurwerkdag.nl
Bakmiddag bij de Bakker: Plank
voor je Pop
Op woensdag 14 november kun je samen met de bakker aan de slag om op
ambachtelijke wijze speculaas van spelt
te bakken en te versieren. Als alles in de
oven ligt, spelen we het pepernotenspel. Kom je
ook? De middag is voor kinderen van 6-10 jaar en
we beginnen om 13.30 uur. De kosten bedragen
per kind € 3,50. Vooraf aanmelden is wenselijk.
Stuur een mailtje naar: winkel@wasven.nl.
Proefthema-avond Gasterij: Japans op z’n
Brabants
Op woensdag 14 november kunt u komen genieten
van Japans op z’n Brabants, oftewel sushihapjes!
Onze eigen kok Tim zal tijdens deze avond vertel-

Gasterij 040 787 0707
gasterij@wasven.nl
Tussen de Molens 040 787 0708
winkel@wasven.nl
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

len hoe sushi op de juiste wijze te bereiden. U kunt
komen genieten van sushi met ei, met (vergeten)
groenten en met pompoen uit eigen tuin. De avond
vindt plaats in de Gasterij en begint om 20.30 uur,
de kosten bedragen € 7,50. U kunt zich opgeven in
de Gasterij, via tel. 040-7870707 of via gasterij@wasven.nl. Reserveren is niet verplicht, maar
wel wenselijk.
Tuinthema-avond: Dé bodem
Een moestuin is leuk, maar het allerbelangrijkste is
de bodem. Anne Marie van Dam, Velt-docente,
geeft een lezing over de geheimen van de bodem.
Ze gaat in op de bestanddelen van de grond, de rol
van organische stof in de grond, de waterhuishouding, hoe de grond verbeterd kan worden en nog
veel meer. U mag wat eigen grond meenemen deze avond.
Wilt u meer weten? Kom dan luisteren op donderdag 15 november in de Schop. De avond begint
om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De kosten
bedragen € 5,00. U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl
Zwarte pieten bakken ze bruin!
Ook dit jaar komt Sinterklaas met
zijn pieten naar de Wasvenboerderij.
En er is weer van alles te doen zoals: zelf speculaas bakken, acrobatiek met pakjes, voorlezen, met Sinterklaas en de
pieten op de foto, Sintstukjes maken in de nieuwe
kas en dansen en rappen met de pieten. Kortom:
heel veel leuke dingen voor jou! Dus kom ook!
Het is voor kinderen van 4 tot 8 jaar. De kosten
zijn € 2,00. Je kunt je inschrijven vanaf 13.00 uur,
want om 13.30 uur gaan de pieten van start!

DE ACTIVITEITEN IN SEPTEMBER
Natuurthema jeugd: Het eetbare bos

26 oktober, 19.00 uur, De Schop

Expositie: Kunstwerken van keramiek en glas

3 nov. t/m 8 december, Overloop

Natuurwerkdag 2012

3 november, 9.30 - 14.30 De Schop

Bakmiddag: Plank voor je Pop

14 november, 13.30 uur, De Schop

Thema-avond Gasterij: Japans op z’n Brabants

14 november 20.30 uur, Gasterij

Tuinthema-avond: Dé bodem

15 november, 20.30 uur De Schop

Sinterklaas: Zwarte pieten bakken ze bruin!

24 november, 13.30 uur, De Schop
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EXPOSITIE VAN GLAS EN
KERAMIEK IN DE WASVENBOERDERIJ
Op zaterdag 3 november is op de Overloop
van de Wasvenboerderij de opening van een
zeer bijzondere expositie.
Carry van Ojen-Kerkhof,
Nelleke en Henry Helmich,
allen uit Tongelre openen
daar hun gezamenlijke expositie van kunstwerken van
keramiek en glas.
Hun kunstwerken bestaan
uit beelden, schalen, binnen
- en buitenobjecten alsook
raamhangers.

Bij mij blijven de beelden iets kleiner maar het plezier in boetseren is er zeker niet minder om. Dit
jaar heb ik een expositie gehad in Frankrijk en nu
van 3 november tot 23 december in de Wasvenboerderij.
Nelleke zegt :

Mijn passie voor glas had ik al langer, maar op dat
zelfde Hobby Centrum heb ik mijn liefde voor de
glaskunst waar kunnen maken
Laat u dan ook meevoeren door het betoverende
licht en fonkelende kleuren van het glas. Hoewel
heel hard en scherp is het glas aaibaar en geeft
een rustgevend gevoel dat welbehagen schept. Op
zijn juiste plaats geeft het glas een afspiegeling
van zijn eigenaar en verrijkt het uw interieur met
zijn schitterende kleuren.
Nu maak ik veel mooie voorwerpen zoals schalen,
raamhangers en staande of hangende objecten.
Henry zegt :

Carry zegt :

Ruim 6 jaar geleden was ik op zoek naar een hobby. Deze vond ik in het Hobby Centrum in Tongelre. Dit was ‘Keramiek’, heerlijk bezig zijn met klei.
Met je eigen fantasie, soms met wat hulp, beelden
maken van klein tot groot.
Als je je werkstuk gemaakt hebt laat je het drogen
en daarna voor de eerste keer ‘biscuit’ bakken in
de oven. Dan in een kleur glazuren en nogmaals in
de oven.
Een ‘spannende’ hobby dat telkens uitkomt in een
ander resultaat.
Mijn passie voor beelden maken heb ik geërfd van
mijn grootvader die beeldhouwer was en vele beelden heeft gemaakt in o.a. de Paterskerk en de
preekstoel van de Martinuskerk.

Nelleke heeft mij met het glasvirus aangestoken en
ik houd mij vooral bezig met het maken van schalen en het bouwen van de speciale smeltovens.
Het zeer speciale en bijzonder mooie glas wordt in
deze ovens op een temperatuur van ongeveer 800
graden Celsius aaneen gesmolten. Dit proces heet
‘glasfusing’.
In een brochure, die bij de ingang van de expositie
ligt, wordt uitgelegd hoe dit in z’n werk gaat.
De expositie wordt geopend op 3 november om
13.00 uur en u wordt allen van harte uitgenodigd
de opening bij te wonen onder genot van een kopje koffie of thee.
Carry Kerkhof, Nelleke en Henry Helmich
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“De natuur is mijn inspiratiebron”

INTERVIEW MET CHANTAL VAN
DER STRIGT, TUINDER BIJ
GROENDOMEIN WASVEN
Chantal werkt sinds 1 mei 2011 bij het
Groendomein Wasven als tuinder. Ze heeft
haar opleiding tot herborist voltooid en deze
daarna aangevuld met vele workshops. Een
herborist is gespecialiseerd in kruiden en onkruiden, maar ook een aantal bomen valt
hieronder, zoals de Linde. Voor haar examen
heeft ze 150 geneeskrachtige planten uit haar
hoofd moeten leren.
Chantal werkt voor 20 uur in de week bij het Wasven en houdt zich daar met name bezig als tuinder
met de moestuin en als coördinator van de koffiebranderij en de winkel. Ze stuurt de vrijwilligers
aan, maakt plannen voor de groentetuin, de koffiebranderij en de winkel. Op donderdag stuurt ze
ook de medewerkers van Lunet aan die komen
werken in de groentetuin. Kortom een drukke
baan!
Vertel eens wat over de groente- / moestuin
In 2011 heb ik het toenmalige
teeltplan gevolgd zoals mijn
voorganger deze had opgesteld.
Maar in 2012 heb ik mijn eigen
teeltplan opgesteld. Samen met
de keuken wordt er gekeken
naar wat we willen gaan gebruiken in de Gasterij. Dit blijft de
eerste prioriteit van de moestuin. Zo hebben we dit jaar op
verzoek van de keuken onder
meer de paarse truffelaardappel en de wortelpeterselie geteeld. Een groot succes. Op dit moment
hebben we aardpeer, pastinaak en schorseneren in
de tuin staan. Volgend jaar willen we meer vergeten groenten telen. Maar ook aparte groenten zoals de gele biet, de paarse wortelen en speciale
aardappelen. Verschillende kleuren op een bord
komt de smaak al ten goede. We hebben nu ook
de slasoort ‘Misuna’, deze slasoort is nog relatief
onbekend, maar smaakt heerlijk. Wij telen alles
hier biologisch. Door de bodem gezond te houden,
houd je ook de planten gezond. We gebruiken ook
geen bestrijdingsmiddelen. Alle groenten die de
Gasterij gebruikt, worden hier dagvers geplukt. En
we hebben eetbare bloemen. Iets wat nog niet zo
bekend is bij iedereen.
Nu wordt er een kas gerealiseerd, wat zijn je
plannen?
Het voordeel van een kas is dat we eerder kunnen
starten met zaaien. We vervroegen daarmee het
teeltseizoen. Vele slasoorten, tomaten en komkommers kunnen dan wat vroeger opgekweekt

worden zodat ze sterk zijn
als het tijd is om buiten geplant te worden. Ook ligt er
het plan om kruiden (munt,
tijm, bieslook etc.) te gaan
kweken en te gaan verkopen aan particulieren. Dit
geldt dan voor zowel de
kruiden als de gewassen.
De winkel, we zien een bakkerij met een
groentekar?
In de winkel van de bakkerij houd
ik mij bezig met de logistiek, de
marketing en de inrichting. Dit
geldt voor alle producten uit de
bakkerij, maar ook voor de koffiebranderij. De vrijwilligers werken
hier samen met de Lunetmedewerkers. Eén van de ideeën is om
meer productinformatie te gaan
geven. Klanten hebben hier behoefte aan en wij willen graag over onze producten
wat vertellen. M.b.t. de producten die er in winkel
liggen, wordt er intensief samengewerkt met de
bakker. Wij stemmen onze producten af op het seizoen. Onze aardbeiensiroop of muntsiroop vind je
bij ons niet in de winter. En in de winter hebben
we natuurlijk speculaas en niet te vergeten de
heerlijke oliebollen in december. Maar vergeet ook
onze koffielikeur niet en natuurlijk de heerlijke gebakjes.
De groentekar voor de winkel is net nieuw. In de
zomer hebben we regelmatig teveel groenten voor
de Gasterij. Daarom verkopen we deze nu ook.
Steeds meer mensen willen biologische groenten.
Groenten waarvan ze zeker zijn dat er geen bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Ook hebben we
dit jaar diverse soorten tomaten zoals de gele en
rode cherry, rode en gele vleestomaten, rode trostomaten en de groene zebratomaat.
Maar we zien je ook bij de Pure Food evenementen!
Zodra er een Pure Food
evenement plaatsvindt,
ben ik er ook. Dan kan ik
iedereen laten zien hoe
je gebruik kunt maken
van wat de natuur ons
biedt. En dat is veel! Zo
heb ik laten zien en
proeven dat je ook thee
kunt maken van venkelzaad, anijslavendel, brandnetels en goudsbloem. Of hoe je een aftersun gel
kunt maken met munt. Heerlijk verkoelend en
werkt nog goed ook! Maar vergeet ook niet de limonadesiropen van lavendel, munt of gemberwortel met citroen. Ik wil de mensen laten zien dat er
nog zo veel meer smaken zijn dan alleen die in de
winkel te koop zijn. Ook hebben we vorig jaar la-
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ten zien dat je kunt groenteschikken, of hoe je je
eigen appelsap kunt maken.

Door verkeerd tillen, draaien, te veel (onderuit gezakt) zitten, verkeerd staan, slapen op een slecht
matras, etc, etc. overbelasten wij dagelijks onze
rug. Dit leidt, vooral tussen de 20 en 40 jaar, tot
Hoe zie je de toekomst?
steeds meer slijtage van de kraakbenige ringen van
Naast alle werkzaamheden
de discus. Er ontstaan diepe scheurtjes die vaak
als tuinder met de huidige en
amper herstellen, doordat de discus nauwelijks van
nieuwe groenten wil ik me
doorbloeding is voorzien en dus bijna geen voeook gaan toeleggen op de
dingsstoffen krijgt. Maken de scheurtjes met elkaar
kruidentuin en eetbare bloecontact, dan kan er uiteindelijk een scheur ontstaan
men zoals dahlia’s, sleutelvan binnen naar buiten. Door druk van de romp op
bloem en goudsbloem. Dit is
de zwakke plek, kan de zachte kern, vooral in een
nog relatief onbekend. Ik wil de mensen graag lavoorovergebogen en gedraaide stand, door de
ten zien dat deze bloemen qua smaak en kleur echt
scheur naar buiten worden gedrukt; dit is een heriets kunnen toevoegen aan je eten. Ook het ontwiknia. De naar buiten geduwde kern (prolaps) drukt
kelen van producten gemaakt van groenten en
hier direct tegen
kruiden zijn een mogelijkheid. Voorlopig heb ik nog
zenuwbanen.
ideeën genoeg!
Dit was een interview met Chantal van der Strigt.
Een tuinder/herborist die zeer inspirerend naar haar
omgeving werkt met veel ideeën voor wat er nog
allemaal mogelijk is. Maar vooral een bevlogen
tuinder die iedereen wil laten meegenieten van wat
de natuur ons allemaal biedt!

Omdat de zenuw ligt ingesloten tussen botdelen,
kan die geen kant op en wordt samengedrukt. Dit
geeft pijn in het verloop van de zenuw, richting rug
en been. Wordt de druk nog extra verhoogd, zoals
bij hoesten, niezen en persen, dan neemt ook de
pijn toe, vaak tot heftige pijnscheuten door het hele
been tot onder de voet.
De mate van pijn zegt niets over de grootte van de
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre”
uitgepuilde kern-massa. Een kleine hernia kan exTongelresestraat 483,
treem pijnlijk zijn, een grote hernia kan soms nau5641 AW Eindhoven
welijks klachten geven. Hierdoor kan een herniaTel:040-2814317
beeld soms lang verborgen blijven. Moet elke here-mail: fysiotongelre@online.nl
nia geopereerd worden? Nee, gelukkig niet. Veel
website: www.fysiotherapietongelre.nl of
hernia’s kunnen herstellen als de schade aan de
www.fitther.nl
buitenkant van de annulus fibrosus niet te groot is
en met hulp van gerichte oefentherapie bij de fysiotherapie. Van de 75.000 mensen met HNP-klachten
wordt uiteindelijk jaarlijks een kwart (13.000) geoHet Latijnse woord ‘hernia’ betekent breuk. Zo is
een ‘hernia umbilicalis’ een navelbreuk en een
pereerd. Al die hernia’s zijn wel kostbaar: geschat
‘hernia inguinalis’ een liesbreuk. Toch kennen we de wordt dat de totale directe en indirecte kosten €1,3
term hernia vooral van een probleem in de rug, of- miljard per jaar zijn, vooral ten gevolge van arficieel geheten ‘hernia nucleï pulposi’ of HNP.
beidsverzuim.
Hernia’s komen vooral voor in de onderrug en nek. Een HNP-operatie gebeurt tegenwoordig het meest
In dit verhaal gaat het over de hernia in de onder- per endoscopische ingreep. Met een buis wordt de
rug. Wat gaat er mis?
uitgepuilde kern opgezogen, waardoor de druk op
Tussen de wervels van de wervelkolom liggen tus- de zenuw wegvalt. Na de operatie is het raadzaam
de belasting van de rug langzaam op te voeren onsenwervelschijven (discus). Ze zien eruit als damschijven en bestaan uit vezelige, kraakbeenachtige der begeleiding van uw fysiotherapeut. Door goed
ringen (annulus fibrosus) aan de buitenkant met in te oefenen wordt de rug tot sterk en stabiel gehet midden een geleiachtige kern (nucleus pultraind. Wel blijft het opletten hoe de rug gebruikt
wordt, want op het geopereerde niveau is de
posus). De functie is schokdemping in de rug en
het mogelijk maken van bewegingen van de werschokdemping verdwenen.
vels onderling.
Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen

Hernia nucleï pulposi
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Eindelijk hemelwater.
Het is zover: De pomp staat uit!
Waar gaat dit over? Dit gaat over het hemelwater, dat op de daken valt van de wijk Beauregard. Het zal eindelijk opgevangen gaan
worden in de vijver bij het medisch Centrum
Tongelre. Ook zal dit water, via de nieuwe
Karpendonkse loop, de Lorentzvijver, tegenover deze middelbare school, verder vullen.
Zelfs delen van het schooldak van het Lorentz Casimir Lyceum zijn afgekoppeld van het riool en
aangesloten op deze vijver.
Als beide vijvers vol zijn zal de rest afgevoerd worden naar de Dommel, via de sloot naast de Eisenhouwerlaan.

Foto: watervleermuis

Het heeft even geduurd maar al dit moois is
mogelijk gemaakt dankzij:
Waterschap de Dommel, de Gemeente Eindhoven,
het Lorentz Casimir Lyceum en de Stichting
Groendomein Wasven.
Met groengroet.
Kees van Grevenbroek

Foto: Karpendonkse loop

Al dat schone water, vooral na hoosbuien, zal ervoor zorgen dat de druk op het riool een stuk minder wordt, nu het rechtstreeks in het oppervlakte
water terecht komt.
Nog meer natuur in de buurt
Een mooie bijkomstigheid is, dat de natuur in het
Wasvengebied, dus Tongelre, hier weer een stukje
rijker gaat worden.
We hebben al groene kikkers gezien in de Lorentz
vijver, maar ook de alpenwatersalamander, bruine
kikkers, wilde eenden en de blauwe reiger. In het
water zwemmen al allerlei kleine insecten als
bootsmannetjes, geel gerande watertorren en
muggenlarven. En libellensoorten wisten afgelopen
zomer ook feilloos het water te vinden. Zelfs de
watervleermuis is gesignaleerd.
Langzaam zal ook de kruidenvegetatie zich gaan
vestigen rond het water. De natuur zal de vijver
verder gaan aankleden. Mooi toch, dat het vanzelf
gaat?
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WORD VRIEND VAN HET
GROENDOMEIN WASVEN
Participant in de ecologische tuinen
U hebt in Rond 't Hofke van september de
eerste oproep gezien - kunnen zien.
Als u vóór 1 november inschrijft en wij de bijdrage vóór 1 december binnen hebben, krijgt
u de eerste waardecheque nog dit jaar.
Bij latere inschrijving/betaling komt de eerste waardecheque in 2013.

Inschrijvingsformulier op participaties
Groendomein Wasven
Naam:

Adres:

HALLOWEEN IN TONGELRE
Sinds 2009 organiseert een aantal bewoners
uit oud-Tongelre een Halloweenoptocht voor
alle kinderen uit de buurt. Uiteraard zijn alle
kinderen en hun verzorgers, kleinkinderen
van buurtbewoners en vriendjes en vriendinnetjes ook van harte welkom.
Vele buurtbewoners maken de optocht tot een
groot succes door schitterend versierde tuinen en
huizen. De kinderen worden verwend met allerlei
lekkers en er valt een hoop te griezelen!
Niet alleen kinderen en verzorgers zijn van harte
welkom op 31 oktober maar ook buurtbewoners
zijn welkom in de Karnemelkweg voor een hapje
en een drankje voor, tijdens of na de optocht.
Vanaf 18.15 uur verzamelen we aan de Karnemelkweg (tevens eindpunt van de tocht)
en om 18.30 uur vertrekken we en lopen een
route door de buurt.
Huizen waar mag worden aangebeld tijdens de
tocht zullen een plaatje van een pompoen op de
deur of op het raam hebben.

Postcode/Woonplaats:

Er wordt een prijsje uitgereikt aan het huis dat het
mooiste of spannendste is versierd!
Het zou leuk zijn als kinderen in hun engste griezelkleren komen, een lampion meebrengen en een
tasje voor al het lekkers!

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Schrijft in voor (aantal)
ties van € 20,-;

participa-

De route:
- Start Karnemelkweg
- Links af op de Melkweg
- Einde Melkweg rechts- Rechts Koestraat
- Einde Koestraat rechts- Kalverstraat
- Kalverstraat- rechts Melkweg
- Melkweg links Karnemelkweg

Totaalbedrag € ______________**

Datum:____ - ___________2012
Handtekening

** Na inlevering van de inschrijving, krijgt u informatie
over de betaalwijze
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AANPLANTEN
ACAJOU
ACCESSIE
AFGETAPT
COLUMBIA
COMPONIST
ETENSBAKJE
EXTERN
GASTANKER
GELDOMZET
GELUKSBODE
HARMONIEUS
JACHTSPIN
KAKMADAM
KIJKDAG
KLATER
KOBOLD
LEUZEN
LIEFKOZEN
MOTORRIJDER
OMSLUITEN

ONAFGEKORT
PATIENCE
PIETSJE
REDUCERING
RUSTPAUZE
SCHUDDEN
SINDS
SKUNK
SNEETJE
STERKE
TRAFO
TRIMMEN
TUINKNECHT
TWEEAKTER
UITTYPEN
ZOMERFRUIT

De overgebleven letters vormen de naam van een dier.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Steve Fossett’

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 november 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:.

Mw. C. Hems‐Kweens
‘t Ho e 112‐B
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke
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