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‘n VROLIJK PAASFEEST
Voor al onze wijkbewoners, want als u dit
leest zitten we midden in de Paastijd en zeer
waarschijnlijk heeft u al plannen gemaakt en
voorbereidingen getroffen voor de Paasdagen.
Viert u het met uw eigen gezinnetje of heeft u
gasten uitgenodigd? Wordt het dit jaar een
gezellig Paasontbijt of gaat uw voorkeur uit
naar een uitgebreide Paasbrunch? Waar u ook
voor kiest, de paashaas en de paaseieren zullen in ieder geval
niet ontbreken. En waarschijnlijk gaan de gele narcissen, ook wel
paaslelies genoemd, aan uw paastafel de finishing touch geven?
Paaseieren, paashaas en paaslelies, drie begrippen
die onlosmakelijk met Pasen zijn verbonden.
Dat paaslelies bij dit feest horen, begrijpen we. De
Paastijd valt immers altijd samen met de bloeitijd
van deze zonnige frisgele voorjaarsbloemen. Geel is
ook dé kleur voor het hele Paasgebeuren.
De combinatie paashaas en paaseieren is wat moeilijker te begrijpen en absoluut niet direct een logische combinatie. Maar voor de kinderen blijft het dé
attractie van Pasen: de haas afgebeeld met een
mandje met daarin de mooi beschilderde eieren die
hij rondbrengt of verstopt tussen de planten in de
tuin of op het balkon. Op Paasmorgen moeten er
dus eieren gezocht worden, succes verzekerd! Het
is een feest voor jong en oud, want we genieten immers allemaal
als we het enthousiasme van de jeugd horen, en zien, hoe zij triomfantelijk met een gevonden ei aan komen
lopen. Als daarbij dan ook nog een heerlijk
voorjaarszonnetje schijnt dan is Pasen geslaagd en kan het niet meer stuk. We krijgen
dan ongetwijfeld al een beetje lentekriebels
en gaan plannen maken voor het voorjaar.
Ons wijkblad wil u daarbij helpen, wie weet
kan het u inspireren en heeft het goede suggesties of interessante ideeën voor u in petto.
Veel leesplezier!

Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.

Deze maand werd De Wisselpen geschreven
door Ronald Reijnierse
Zaterdagochtend 8.00 uur, de kindjes zitten een
boterham te eten terwijl ze Assepoester aan het
kijken zijn. Ik zit met een kopje koffie heerlijk rustig aan de eettafel te bedenken wat ik zal schrijven. Toen ik van Robbert De Wisselpen kreeg bedacht ik me eigenlijk dat wij nog niet zo heel lang
in Tongelre wonen maar ons hier echt heel erg
thuis voelen.

Een huisje waar we eigenlijk beiden meteen gek op
waren. Het ging ons bijna aan de neus voorbij,
maar met een geluk voor ons lukte een eerste verkoop aan een andere partij niet en kregen wij de
kans. Sinds 2006 wonen we dus in de kern van
Tonglere en dat bevalt ons prima!

Kerstmis 2012: Sofia en Eva

In 2008 en 2010 zijn onze dochters Sofia en Eva
geboren en met z'n vieren beleven we wat er allemaal gedaan wordt hier. Zo zien we Sinterklaas op
zijn paard klimmen en moeten we de kindjes uitleggen dat, als het Gilde voorbereidingen treft dat
dat weer niet het paard van Sinterklaas is. Ook
worden we eens per jaar ingesloten door een enorme rommelmarkt en is er natuurlijk de zeepkistenrace. Zeer leuke activiteiten allemaal, die we graag
bezoeken en je laten weten dat je echt in de kern
van Tonglere woont.

Ronald, Sonia, Sofia en Eva

Ikzelf ben in Veldhoven geboren en via Strijp en
Lakerlopen met een laatste tussenstop op de Hofstraat nu uiteindelijk in 't Hofke zelf terecht gekomen. Sonia is Spaans en is vanuit Cerdanyola Del
Valles (Barcelona) via Groningen, Breda en ook
met als laatste tussenstop op de Hofstraat, in 't
Hofke terecht gekomen. Op de Hofstraat huurden
we samen een woning waar de treinen ons op een
gegeven moment toch echt iets teveel werden. We
gingen verder op zoek naar een koopwoning, eerst
wilden we iets centraler t.o.v. onze vriendenkring
wonen maar konden niet het gewenste huis vinden.
Totdat nr 25 op 't Hofke te koop kwam te staan.

Met een Spaanse vrouw en "yayo en yaya" in
Spanje, proberen we daar zo vaak we kunnen een
bezoekje te brengen. Ideaal dat je dan in Eindhoven woont en kunt kiezen uit twee vliegmaatschappijen om daar te komen! Dat was toen Sonia in Nederland ging studeren wel anders....de enige betaalbare manier om hier te komen was 24 uur in
een bus zitten. Nu vlieg je, als je een beetje slim
boekt, voor een goede prijs binnen 2 uur naar Barcelona. Met Transavia vlieg je zelfs op het vliegveld
direct naast de stad en ben je met de trein voor
weinig zeer snel in de stad zelf (Girona en Reus is
nog wel een stukje rijden met de bus).
Over Barcelona kunnen we wel een boekje schrijven inmiddels, wat een geweldige stad. Natuurlijk
de geweldige gebouwen en het park van Gaudi.
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Wist je dat ze verwachten dat de Sagrada Família
in 2026 af is? Ruim 140 jaar bouwen… Elke keer
dat we bij mijn schoonouders zijn, gaan we samen
een dagje de stad in. Vast stekje is "onze" tapas
bar Bilbao Berria (www.bilbaoberria.com).

Tapas eten in Barcelona

Zeer lekkere en mooie tapas! Neem daar een Tinto
de Verano bij en je kunt er weer even tegenaan.
Toevallig "Schaduw van de Wind" of "Kathedraal
van de Zee" gelezen? Naast dat dit beide zeer
mooie boeken zijn (tip!) om te lezen kun je dit nog

eens beleven in Barcelona door de route te lopen
langs alle gebouwen, pleinen en kerken die een
grote rol spelen in deze boeken. Of doe het wat
rustiger aan, koop wat te eten en drinken in een
supermarkt en ga lekker op het strand zitten. Nog
één tip? Loop een keer over de Ramblas, de grootste straat in Barcelona met een groot voetpad in
het midden, maar ga vooral de zijstraatjes in,
bochtjes om en loop jezelf een beetje kwijt in de
mooiste steegjes en de oude barretjes waar je
voor een hele nette prijs wat kunt drinken.
Omdat kamperen van ons beiden een hobby is,
hebben we vorig jaar een mooie vouwwagen gekocht. Daarmee proberen we zoveel mogelijk
weekendjes mee te pikken in Nederland, Duitsland, België en gaan we er dit jaar ook mee naar
Spanje. Ik kan wel zeggen dat na jaren in een tent
op een matje of luchtbed dit zeer comfortabel is!
En als je het de kindjes vraagt, dan is kamperen
echt het leukste wat er is. Wij zijn dat helemaal
met ze eens en kunnen niet wachten tot de lente
komt en het goed weer wordt om te kamperen.
Zo, nu zijn we wat bekender geworden in Tongelre
en ga ik De Wisselpen doorgeven aan Willem-Jan
en Kitty Span.
Groetjes van Sonia, Ronald, Sofia en Eva

SPONSOR INFORMATIE
Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ presenteert in samenwerking met Groendomein Wasven ‘PROEF DE ZOMER’.
Op de boomvlonder onder de plataan in het groene hart
van het wasven kunt u op vrijdag 28 juni en zondag 30
juni een uniek evenement meemaken: proeven van
muziek en eten uit onze eigen streek.
Proef de zomer
Wat begon als een gek idee resulteert in een heerlijk zomers meezingprogramma in de buitenlucht.
Waar en wanneer?
• Vrijdag 28 juni om 20:00 u
• Zondag 30 juni om 14:00 u
Voor dit geweldige evenement zijn wij op zoek naar bedrijven en/of particulieren
die een lied willen sponsoren. Als tegenprestatie ontvangt de sponsor:
• Vermelding in het programmaboekje bij het gekozen nummer uit het programma.
• Vermelding op de website, vanaf het moment dat u heeft toegezegd!
www.projectkoor-wiu.nl
• Vermelding bij de aankondiging van het nummer tijdens het concert.
Er zijn slechts 20 nummers om te sponsoren, dus wees er snel bij want dit is DE
kans om te laten zien dat u de Tongelrese gemeenschap een muzikale en heerlijke zomer toewenst!
Noot voor de sponsor
Aanvullende informatie kunt u vinden op onze website.
Ook kunt u contact opnemen met Elise Colen-Claas. Tel: nr: 06 – 53711135
Email : projectkoortongelre@gmail.com
Website : www.projectkoor-wiu.nl
Rekeningnummer: 3500.30.111, tnv Elise Colen-Claas.
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De Wasvenboerderij
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven
Tel: 040 - 78 70 707

Door Kees van Grevenbroek
Als de thermometer weer hogere waarden meet,
kruipen de padden, kikkers en salamanders weer
uit hun winterverblijven, om naar hun voortplantingswatertjes te gaan. Ieder jaar weer opnieuw.
Bij kamsalamanders is het zo, dat de mannetjes
eerder zijn dan de vrouwtjes. De mannen wachten
als het ware, de vrouwen op, aan de waterkant.
Een warm welkom lijkt wel, maar ze zijn er maar
voor een ding: zorgen voor het nageslacht.

Kamsalamander

meer mannen dan vrouwen. Vaak worden onderweg naar de poel de vrouwen al besprongen. Het
mannetje klemt zich vast. Met behulp van speciale
kussentjes aan de voorpoten, voor extra grip. Samen lopen ze dan, het mannetje op de rug, naar
de poel en hij houdt haar vast, dit kan soms een
paar dagen duren, tot de eitjes worden gelegd en
het mannetje de eitjes kan bevruchten. Padden
leggen hun eitjes in snoeren terwijl kikkereieren in
eiklompen zitten. Salamanders zetten hun eitjes af
op waterplanten. Groene kikkers zijn zeker een
maand later met eieren leggen dan de bruine kikkers. De paartijd is van april tot soms in juli. De
groene kikkers laten elk jaar hun mooie kwaakconcerten horen.
Jongeren van 12 tot 18 uitgenodigd
In Tongelre hebben we een aantal poelen op Urkhoven, in het Eckartse bos en de Karpen. Die poelen worden elk jaar geïnventariseerd op soorten en
aantallen amfibieën (monitoren). Dat doen we samen met de poelenwerkgroep van Eindhoven.
Hoor jij bij de groep jongeren die de natuur ook
belangrijk vindt en zou jij het erg leuk vinden om
de natuur anders te willen beleven en wil je je
voor onze natuur ook inzetten? Ben dan cool, zet
die stap en ga mee om de amfibieën te monitoren.
Je kunt contact opnemen met: natuurwerkgroep@wasven.nl
De poelen worden in het donker bezocht. Dan beleef je de natuur op een heel andere, maar nuttige
manier.

Een aantal gewone padden, gered uit het riool

Rare geluiden
Mannetjes van bruine kikkers bewaken, nadat de
eitjes gelegd zijn, de eiklompen. Zij liggen er tussenin en maken dan een brommend of knorrend
geluid. Een mannetjespad heeft ook een roep,
vaak om een bijzondere reden. Mannetjes padden
zijn zeer paarlustig en pakken alles vast wat beweegt: salamanders, vissen, kikkers maar soms
ook andere mannetjes van de pad. Dan maakt de
gepakte pad een geluid als een piepend kiek, kiek,
kiek. Dat doet hij 2 à 3 x per seconden, of hij zeggen wil: laat eens los man, ik ben geen vrouwtje!
En dat doet deze dan ook, want ook de padden
moeten zorgen voor zoveel mogelijk nakomelingen. Er is grote concurrentie want er zijn veel

Het nieuwe Wasven bij het medisch centrum. Ook daar wordt
geïnventariseerd.

De Eindhovense poelenwerkgroep bestaat al meer
dan 20 jaar. Kijk op www.stadnatuur-eindhoven.nl
voor meer info over de poelenwerkgroep en andere werkgroepen.
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MINOES WORDT
ORKA
Het is een feit: na lange besprekingen tussen de Gemeente, ’t Oude Raadhuis en
werkgroep het Karregat zijn
de partijen eruit. Minoes
wordt ingezet voor sociaal en maatschappelijk nut
en wordt de Dependance van ’t Oude Raadhuis. In
deze Dependance zullen gebruikers van VTA het
Karregat, de voormalige Dependance van ’t Oude
Raadhuis en diverse nieuwe gebruikers onderdak
gaan vinden. Het gebouw valt onder het bestuur
van ’t Oude Raadhuis en bij een nieuwe bestemming hoort een nieuwe naam: ORKA. Deze naam
staat voor Oude Raadhuis, KArregat!
Ons logo: een springende Orka die de hindernis
van het spoor neemt. Een brug tussen beide wijken en tussen jong en oud.
Activiteiten
Orka heeft de beschikking over een vijftal projectruimtes en een centrale hal. In deze ruimtes kan
breed geprogrammeerd worden en met de inrichting is rekening gehouden met deze uiteenlopende mogelijkheden. Er kunnen vergaderingen
plaatsvinden in 2 vergaderruimtes, crea-activiteiten, maar ook Yoga, bewegingscursussen en
danslessen. De jeugd heeft een projectruimte
waar het jeugddarten kan worden beoefend: de
Bulldog Buddiesruimte. Ook is een gameruimte
aanwezig en in de centrale hal kunnen sportactiviteiten beoefend worden, hier kunnen ook grotere
vergaderingen plaatsvinden en de beamer en
scherm bieden de mogelijkheid om de verrichtingen van Oranje te volgen op het grote scherm.
Wellicht een filmuitzending of presentatie, het behoort allemaal tot de mogelijkheden. We hebben
een keuken, geen professionele keuken maar wel
een keuken waar kleinere groepen allerlei kooken eetactiviteiten kunnen ontplooien. Met name
koken voor en met de jeugd in het kader van gezond eten, zou hier plaats kunnen vinden.
De organisatie
De organisatie werkzaam binnen ORKA bestaat
louter uit vrijwilligers: voor de wijk, door de wijk
en vooral met de wijk! We hebben een vrijwillig
bestuur, een barcrew, gastheren en -vrouwen,
handymannen, een ICT groep, licht- en geluidmensen etc. Maar we kunnen altijd aanvulling van
ons team gebruiken, dus heb je wat uren over,
kom ons team versterken!
Voor wie
We proberen de huurprijs van de ruimtes zo laag
mogelijk te houden, dus iedereen die een activiteit
wil organiseren is welkom, let wel de activiteit
moet wel binnen de kaders van ’t Oude Raadhuis
passen. Wij zullen dus altijd informatie vragen
over de activiteit en hebben altijd het recht om

een activiteit te weigeren. Verder is het meebrengen van eigen drank niet toegestaan, we moeten
op de een of andere manier aan het eind van de rit
op 0 uitkomen dus uit de verkoop van drank en de
huurpenningen moeten wij de vaste kosten van
het pand genereren. Iedereen is welkom, maar we
programmeren wel met een dikke knipoog naar de
jeugd; kinderdisco, crea, gamen, jeugddarten, koken met tieners, huiswerkbegeleiding, noem maar
op!
Informatie kunt u inwinnen via het mailadres
orka.centrum@live.nl of via ’t Oude Raadhuis.
Verder kunt u contact opnemen via het bestuur:
Johan Hendriks: 06-53826434
John van Soerland: 06-21395184
Tot ziens in activiteitencentrum ORKA

Vitalis Berckelhof start met Ankerpunt in de wijk!
Open staan voor wijkbewoners, bewoners van
Vitalis Berckelhof en wijkbewoners in contact
brengen met elkaar, van elkaars kwaliteiten gebruik maken; dat zijn de speerpunten van Ankerpunt in de wijk Berckelhof.
Vitalis Berckelhof staat bekend om haar woon-zorg
aanbod en wil nu uitbreiden om ook in de wijk actief
te zijn. Dit op het gebied van ondersteuning, informatievoorziening en sociale activiteiten.
Het project ‘Ankerpunt in de wijk Berckelhof’ is vanaf
1 januari 2013 gestart. Dat wil zeggen dat ze buurtbewoners graag wil betrekken met hun woon-zorg
centrum. Het woon-zorg centrum heeft verschillende
faciliteiten, die ook toegankelijk zijn voor buurtbewoners. Denk hierbij aan een restaurant, een bibliotheek, kapper en pedicure, maar ook de activiteiten
zijn toegankelijk voor buurtbewoners.
Daarnaast is Vitalis Berckelhof ook op 1 januari 2013
gestart met ‘de strippenkaart’. De strippenkaart is
een betaalwijze voor alle activiteiten die georganiseerd worden door Vitalis Berckelhof. Wanneer u
geïnteresseerd bent in activiteiten, kunt u bij de receptie van Vitalis Berckelhof een strippenkaart kopen. Elke strip op de kaart heeft de waarde van 2
euro. U hoeft bij een activiteit niet contant te betalen,
maar u laat de kaart aftekenen.
Kosten van de strippenkaart:
• Kleine kaart: 5 strippen: 10 euro
• Grote kaart: 10 strippen: 20 euro
Kom gerust eens langs om de sfeer te ervaren. Ik
hoop u in ieder geval snel te mogen begroeten in
Vitalis Berckelhof! Voor meer informatie over dit project kunt u zich wenden tot Karin Koolen:
k.koolen@vitalisgroep.nl of 040-2151416.
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OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena een
eigen onderkomen in Woensel, namelijk het voormalige Paulus kerkwijkcentrum aan de Boschdijk.
Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van
Schrift en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 024-6221470 of 06-49630170.

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!

Welzijnindebuurt.nl: online en heel dichtbij
Welzijn Eindhoven en DommelRegio lanceren nieuwe website welzijnindebuurt.nl
Vanaf februari is de nieuwe website welzijnindebuurt.nl in de lucht. Een initiatief van Welzijn
Eindhoven en DommelRegio (beiden onderdeel
van de Lumens Groep). Buurtbewoners in Eindhoven en omliggende gemeenten kunnen terecht op de nieuwe website met hun vragen en
wensen.
Geen overzicht van namen van organisaties en
instanties. Nee, gewoon een naam en een gezicht van een persoon. Iemand die in de buurt
of wijk werkt, hier regelmatig te vinden is en
weet wat er in die specifieke woonomgeving
speelt. Onze klanten bepalen zelf wat zij willen
doen of bereiken. Wij helpen daarbij. Via
www.welzijnindebuurt.nl stellen we onze medewerkers voor en bieden een overzicht wie er in
welke buurt beschikbaar is voor vragen rondom
omgaan met geld, activiteiten, opvoeding of
persoonlijke vragen.
De klant beslist
Vragen over geld, opvoeden, relaties, echtscheiding, pesten, uw woonomgeving of het organiseren van activiteiten in de buurt? Onze medewerkers staan altijd klaar. De klant bepaalt zelf
waar en wanneer hij geholpen wil worden. Niet
alleen van 9 tot 5 en niet alleen in een kantoor.
Wij ontmoeten hen graag waar en wanneer zij
dat willen. Ook online!www.welzijnindebuurt.nl

Oproep aan familieleden van
bewoners 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 ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belangstelling 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 afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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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

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

⌚ Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,00

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

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

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat
u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier een brief
of een formulier ontvangt, waarmee u door
het taalgebruik misschien geen raad weet.
Wij zijn er dan om u
daarmee te helpen.
Wij leggen u uit wat er
in de brief staat en indien nodig kunnen we samen
actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij centraal. De wijkbrigadier van de politie is ook aanwezig voor al uw vragen.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis waar
u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

Inschrijven Paasbrunch

⌚ Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Gezellige, smakelijke en sfeervolle paasbrunch
in ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15 op tweede paasdag 1 april 2013 van 11.30 tot 14.00 uur.

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


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



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

Vol is vol, dus zorg ervoor dat uw inschrijving en
betaling (€ 6,50) vóór 25 maart binnen zijn.
Aanmelden en betalen kan bij de conciërge van ’t
Oude Raadhuis of bij Diny de Bruin, ’t Hofke 7.
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SPILCENTRUM 'T HOFKE OPENT
HET NIEUWE SCHOOLJAAR!!

Dinsdag 30 april: vrijmarkt in Tongelre
Om Koninginnedag feestelijk te vieren wordt dit
jaar voor de eerste keer in Tongelre op 30 april
een vrijmarkt georganiseerd voor kinderen t/m 14
jaar.
Spulletjes die je thuis nog hebt liggen en waar je
niet meer mee speelt, mag je tijdens deze vrijmarkt verkopen. Je krijgt een stukje aangewezen
waar je al je spulletjes mag neerleggen. Dus haal
je kasten leeg en kijk goed rond wat je allemaal
wilt verkopen of ruilen, want dat mag natuurlijk
ook!

In juni ontvangen we al de sleutel van ons
prachtige nieuwe gebouw, echter we zullen
alle leerlingen pas vanaf 12 augustus 2013
hartelijk gaan ontvangen.
In het nieuwe gebouw kunnen we gebruik maken
van de volgende ruimtes: 16 lokalen, 3 kinderdagopvangruimtes met slaapkamers, 1 BSO
(buitenschoolse opvang) en 1 PSZ (peuterspeelzaal), daarnaast zijn er 2 speellokalen, diverse kantoren en een prachtige gymzaal in het pand
aanwezig.
Het speelplein zal ook iets bijzonders gaan worden: aan de voorkant EN achterkant van het pand
zal het terrein op een hele speelse en natuurlijke
manier ingericht gaan worden waarin ruimte zal
zijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kom leuk verkleed in het oranje zodat het een
gezellige boel wordt en neem een kleedje mee
waar je je spulletjes op kunt leggen. Natuurlijk
mag je ook bijvoorbeeld muziek maken, een
dansje doen of lekkere koekjes bakken. Voor de
deelnemers is er een natje en een droogje.

Uiteraard zullen we het groots gaan openen, zodra
deze datum bekend zal zijn zullen we dit duidelijk
kenbaar gaan maken. U kunt uw kind al aanmelden, stuur hiervoor een mail naar deboog@skpo.nl
We hopen u snel te verwelkomen in Spilcentrum
't Hofke.

Voor de ouders is het mogelijk de tvuitzending rondom de kroning van Koning
Willem Alexander live te volgen op een groot
scherm.

Met vriendelijke groet,

Locatie: op het terras van de Wasvenboerderij
op de Celebeslaan
Opbouw vrijmarkt: 30 april vanaf 09.30 uur
Start vrijmarkt: 30 april om 10.00 uur
Einde vrijmarkt: 30 april om 14.00 uur
Vraag aan je ouders of je mee mag doen (het is
helemaal gratis én je krijgt heerlijke oranja
met wat lekkers erbij) en meld je dan aan via
onderstaand e-mail adres, zodat we van tevoren
weten hoe druk het gaat worden. Geef ook je
naam en leeftijd door.
Let op: het is wel de bedoeling dat je alles wat je
niet verkoopt ook weer mee naar huis neemt. We
hopen je graag te zien op dinsdag 30 april!

Marcus Pronk
directeur De Boog
Jan van Riebeecklaan 2
5642 MD Eindhoven
040-2811760
www.bsdeboog.nl

Reeds 30 jaar ruimen wij uw woning,
garage of schuur leeg.
Bijv. bij overlijden of
overtollige meubels en
goederen bij verhuizing .
Bel vrijblijvend voor een afspraak:
J. Swinkels 06-13282524

Aanmelden en vragen: info@tongelre20.nl

Zoekertjes inleveren bij de redactie;
kosten € 2,50 bij vooruitbetaling.

Gevraagd: nette tuinhulp om 1x per week ± 4 à 5
uur te schoffelen, vegen en grasmaaien in tuin in
Tongelre. Vergoeding 10 euro per uur. Tijden in
overleg. Tel. 06-37169967
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Als de tomatenplanten groot genoeg zijn kunnen ze buiten
worden geplant. Dit kan in de vollegrond maar een tomaat
is ook zeer geschikt als terrasplant in een pot of plantenbak. Belangrijk is hierbij dat de pot ruim is en de grond
voldoende voeding bevat. U kunt de plant het beste direct
bij het planten steunen met een plantstok. Er zijn ook
speciale tomatenstokken waar de plant handig ingedraaid
kan worden. Die steun heeft de plant zeker nodig gedurende het seizoen want hij blijft zelfstandig niet overeind.

Tuintip van maart: Tomaten kweken
Door Jeroen Soontiëns
Voor de mensen die graag eigen groenten kweken is de
tomaat één van de populairste soorten. Het mooie van
een tomatenplant is dat hij een heel groeiseizoen de tijd
neemt om uit te groeien tot een manshoge plant. Deze
plant groeit altijd wel maar een goede verzorging zie je
direct terug in de groei en de opbrengst.
Als u zelf tomatenplanten wilt zaaien dan kan dit vanaf
eind februari tot half april. De zaadjes zijn klein en daarom worden tomaten normaal gesproken niet in afzonderlijke potjes gezaaid. Handiger is het om een ruime hoeveelheid in één bak te zaaien en de plantjes daarna te
verspenen (= afzonderlijk in een nieuwe pot overplanten).
Verspenen kan het beste plaats vinden wanneer het eerste echte paar bladeren is gegroeid. Het zaaien en opkweken moet onder lichte en warme omstandigheden gebeuren. Dit betekent binnenshuis of in een kas. Tomaten kunnen helemaal geen vorst verdragen dus pas hiermee op.
Nadat de kleine zaailingen opgepot zijn zullen de planten
snel groter worden. Het is hierbij belangrijk om ze niet
alleen regelmatig van water maar ook van voeding te
voorzien. Dit kan een speciale vloeibare meststof voor
tomatenplanten zijn of een organische meststof voor de
moestuin in korrelvorm. Als de planten wat groter zijn
kunnen ze worden afgehard (= laten wennen aan de buitentemperatuur). Dit kunt u doen door de planten overdag
buiten te zetten op een beschutte plaats niet in de felle
zon. ’s Avonds haalt u ze dan weer binnen. Na enkele dagen kunt u ze buiten laten, maar pas op voor felle zon of
stortbuien want de planten zijn in het begin nog teer.

Ook nu hebben de planten voldoende water en voeding
nodig. Let daarbij op dat u alleen de grond nat maakt en
de planten droog blijven. Hierdoor is de kans op schimmelaantasting het kleinst. Verder haalt u zijscheuten weg
die ontstaan in de oksel van een blad, het zogenaamde
dieven. Vanaf juli kunnen de eerste tomaten worden geoogst en dit gaat door tot begin oktober. Haal voor de
eerste vorst alle vruchten van de plant om ze binnen te
laten rijpen.
U ziet dat het niet vanzelf gaat maar het kweken van tomaten is de moeite meer dan waard!

10 JAAR MD
D-- C A F É
Dinsdag 26 maart is er weer het maandelijkse
MD-café in Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven.
Het café is bedoeld voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie, maar ook familie en vrienden zijn welkom.
Deze middag vieren wij ons 10-jarig bestaan.
We gaan dit met een feestelijk programma vieren. Onze bezoekers laten zich van hun creatieve kant zien door muziek te maken en een expositie te houden van hun werk. Mevrouw T.
Lakerveld komt twee verhalen vertellen en het
koor “de oma’s aan de top” komen optreden
met een vrolijk repertoire. Ondertussen genieten we van een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom dit feest met ons mee
te vieren. In het MD-café kan men met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorgeven
alsook ervaringen uitwisselen. Aanmelden van
tevoren is niet nodig. Het café wordt elke laatste dinsdag van de maand gehouden van 14.00
tot 16.00 uur (uitgezonderd a.s. 30 april, juli,
augustus en december). De zaal is open vanaf
13.30 uur.
Inlichtingen bij Ada van Dam,
tel. 040-2520650.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

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

Als de foto bijzonder genoeg is zullen wij deze in
het wijkblad plaatsen, zodat alle wijkbewoners er
van kunnen meegenieten en zien hoe mooi en bijzonder onze Tongelrese natuur is.
Enkele voorwaarden:
• De foto moet in Tongelre gemaakt zijn.
• De opnameplaats moet vermeld worden.
• De foto mag niet groter dan 10 mb zijn.
Laten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere natuurmomenten opleveren.
Een wel heel bijzondere foto werd deze maands
ingezonden door: Ton Begemann uit de Johan
de Wittlaan.

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 0612033430
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)
Lauren Reinders (1999) Bandalaan 6, telefoon: 06-27173891.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum vwo 2 en ik zou graag op vrijdagen zaterdagavond willen oppassen. Ik ben misschien nog wel wat jong
maar ik heb ervaring en ik vind het erg leuk om met kinderen om te
gaan.
Met vriendelijke groet, Lauren Reinders
Ervaren kinderoppas biedt zich aan voor zowel naschoolse als opvang
bij de kinderen thuis. Ben een fitte oma van 68 jaar ben gediplomeerd
en heb veel ervaring.
Tel: 06-44886786. E-mail:riadootjes@hotmail.com.

BIJZONDERE NATUURMOM
NATUURMOMENTEN
ENTEN
IN 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 natuurlijk het resultaat, graag aan familie en vrienden zien. En nu is er dan ook de mogelijkheid je
eigen Tongelrese natuurfoto naar ons toe te sturen: rondhethofke@planet.nl onder vermelding
van ‘bijzonder natuurmoment’.

Hij zegt er het volgende over:
“Wij wonen aan een ven dat op de oude kaarten
van Tongelre bekend staat als het Karperven. Dit
was één van de twee vennen die door de dorpsbewoners benut werden. Het Wasven om te wassen
en het Karperven om vis te kweken. Het ligt tussen ELTV en aanwonenden van de Johan de Wittlaan.
Het ven + bijbehorend bos met hele oude eiken is
inmiddels een beschermd natuurgebied omdat het
de thuisbasis is van de bijna uitgestorven kamsalamander, die op de rode EU lijst van bedreigde
diersoorten staat.
In het weekend van 17 februari bleek een aan beide zijden gewond hert een schuilplaats gezocht te
hebben in het bos naast het ven. In overleg met
de dierenambulance is toen geprobeerd om het
dier door het openzetten van poorten in de omheining te laten ontsnappen omdat het nog goed kon
lopen. Dat is gelukt.
We hebben er wel een hele mooie foto aan over
gehouden van het hert aan de rand van het ven in
onze achtertuin.”
Bent u de volgende met een bijzondere foto?
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NXT GENERATION WINT DE FIRST® LEGO® LEAGUE ‘HEALTHY
AGEING CAMPUS NETHERLANDS’ CHAMPION’S AWARD 2TH PLACE
NXT Generation heeft tijdens de Benelux finale van de FIRST® LEGO® League
met hun robot en oudervriendelijke tandenborstel met speciale tandpasta de
‘Healthy Ageing Campus Netherlands’ Champion’s Award 2th place gewonnen.
Het team mag nu Nederland vertegenwoordigen tijdens het Open European
Championship in Paderborn, Duitsland.
De meeste teamleden van het NXT Generation team deden pas voor de tweede
keer mee aan de FLL. Daarom is deze prestatie wel heel bijzonder. In het verleden viel NXT Generation al vaker in de prijzen, maar nog nooit wonnen zij tijdens de Benelux finale een Champion’s Award. Het NXT Generation team komt
uit Eindhoven en bestaat uit negen kinderen in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar.
Het team komt wekelijks bij elkaar in het Groendomein Wasven en hebben allemaal gemeen dat ze dol zijn op techniek en van een uitdaging houden. Zaterdag
2 februari streden zij samen met de 44 beste teams uit de Benelux om de felbegeerde Champion’s Award en konden zich daarbij kwalificeren voor één van de
internationale toernooien. De Champion’s Award is de prijs voor het team dat op
alle onderdelen het beste heeft gepresteerd. De prestatie van de robot tijdens
de wedstrijden, de techniek achter de robot, het uitgevoerde onderzoek en de
presentatie hiervan bij de onderzoeksjury en het teamwork op de dag zelf. Dit
alles wordt meegenomen in de beoordeling.
DE FIRST® LEGO® League
De FIRST® LEGO®League (FLL) is een wereldwijde techniekwedstrijd waarbij
jongeren worden uitgedaagd de maatschappelijke rol van wetenschap en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. In de Challenge van dit jaar “Senior Solutions™” staat alles in het teken van ouderen.
Meer dan 200.000 jongeren, van 9 tot 15 jaar uit meer dan 60 landen, hebben
onderzoek gedaan naar ouder worden en hoe dit iemands vermogen beïnvloedt
om zijn of haar levensstijl te behouden.

Schng Groendomein Wasven
NXT Generaon
Angela Wellink / Irene Hulsen
p/a Celebeslaan 30

HET FLL OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP (OEC)
Het OEC vindt plaats van 7 t/m 10 mei 2013 in het grootste computermuseum
ter wereld, het Heinz Nixdorf MuseumsForum te Paderborn, Duitsland. Aan dit
toernooi nemen 54 teams uit meer dan 35 landen deel. Kinderen met verschillende culturen, talen en gewoontes delen hun passie voor wetenschap en technologie. Deelname aan het OEC is echter niet gratis alle kosten (inschrijfgeld,
reis- en verblijf komen voor rekening van het team zelf, dus moet het team nu
opzoek naar financiële middelen.

5641 AG Eindhoven

06 40478805 / 06 34120451

nxtgeneraon@wasven.nl
www.wasven.nl/nxtgeneraon

Ook wil het team hun innovatieve oplossing, die 3 nominaties opleverde, nog
verder ontwikkelen. De oudervriendelijke tandenborstel maakt het tandenpoetsen voor ouderen en mensen met dementie makkelijker en de tandpasta met
kokosnootolie werkt tegen tandbederf en kan mogelijk zelfs dementie vertragen
of voorkomen.
Het zou leuk zijn als het team met een bedrijf of onderwijsinstelling mag overleggen hoe de tandenborstel nog meer zouden kunnen verbeteren.
Website OEC Paderborn: www.fllopen.de
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Zondag 21 april houden we de
Familiefietsdag.
Inschrijving en vertrek van 12.30 tot 13.30 vanaf het
Oude Raadhuis aan ‘t Hofke, en om 17.00 uur zijn we
weer terug.
Een leuke fietstocht over ongeveer 25 km, waaraan iedereen kan deelnemen. Halverwege zorgen onze vrijwilligers voor een drankje. De deelnamekosten bedragen
€ 2 per deelnemer.
In Rond ‘t Hofke van februari gaven wij u een kleine test
over “Uw gewoontes” in huis. Wij beloofden met een
vervolg te komen en doen dat met de volgende test “Uw
woning”. Hebt u de vorige uitgevoerd en gaat u ook
doen wat in deze wordt gevraagd? Alles in het belang
van uw eigen veiligheid hoor!
Werkgroep 55+

Op dinsdag 30 april vieren we in Nederland nog één keer Koninginnedag.
Omdat onze wijkvereniging 25 jaar
bestaat, willen wij hier een EXTRA
feestelijke gebeurtenis van maken.
Van 10.00 tot 16.00 uur houden wij een
vrijmarkt voor kinderen op het pleintje
naast het Oude Raadhuis. Vanaf 9.30 uur
kun je terecht met je zelf meegebrachte
kleedje om een goede plek te zoeken en
je spulletjes uit te stallen.
De kinderen die dat leuk vinden (tot en
met groep 6) kunnen tussen 10.00 en
13.00 uur hun fiets versieren. Wij zorgen
voor alle versierspulletjes, maar als je een
boog wilt maken, moet je wel zelf draad
of buis meebrengen. Om 13.00 uur rijden
we dan met alle versierde fietsen in optocht een rondje op ’t Hofke.
Als je wilt kun je tussen 13.30 en 15.30
uur ook meedoen met de Koninginnezeskamp.
Deelname is helemaal gratis, ook de
ranja en de oranjekoekjes.
En de fans van Alexander kunnen binnen
op ons heeeele grote beeldscherm de hele dag de troonswisseling volgen. Misschien wel héél gezellig met z’n allen.
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Nieuwe
rubriek

VERZAMELAARS OPGELET !!!
In de hele wereld zijn miljoenen mensen die iets verzamelen. Je hebt mensen die enthousiast beginnen met een verzameling maar na een aantal maanden of jaren het bijltje er
bij neergooien. Maar de echte verzamelaar spaart zijn of
haar hele leven de spulletjes die in zijn of haar verzameling
passen.

WELKE VLINDER BIJ
WELKE STRAAT
T?
?
Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlinderlaan, of in de Hagenheldlaan? Allemaal
vlindernamen in de vlinderbuurt. In welke
vlinder woont U? Dit jaar komt er elke
maand een vlinder voorbij gefladderd.
Deze maand de Monarch(straat). De monarch
vlinder komt voornamelijk voor in heel Noord
Amerika en Zuid Canada. Met een spanwijdte
van 10 cm en een hoofdzakelijk oranje kleur
met zwarte adertekening en witte stippen is het
een majestueuze verschijning.

De een zoekt zijn ontbrekende stukken bij kennissen en op
rommelmarkten, de ander legt er grof geld voor neer om
zijn verzameling compleet te maken of uit te breiden. De te
verzamelen spullen zijn zo ongelofelijk divers dat er waarschijnlijk nimmer een complete lijst of catalogus is gemaakt van alle spullen die mensen sparen. Postzegels, sigarenbandjes en lucifermerken behoren tot de bekende verzamelobjecten, maar er zijn duizenden andere artikelen die
mensen sparen.
Waarom gaan mensen sommige dingen verzamelen en wat
willen en kunnen ze daarmee bereiken. Ook al lijkt het sparen van bijvoorbeeld postzegels voor andere mensen een
beetje saaie bezigheid, voor jou is het misschien bijna een
levenswerk. Wij nodigen je uit om te beschrijven wat het
inhoudt, hoe moeilijk of makkelijk het is en wat een bepaalde zegel nu zo uniek of kostbaar maakt.
Wat was de aanleiding om met je verzameling te beginnen? Wat is je uiteindelijke doel? Waarom is bijvoorbeeld
de ene postzegel heel mooi en heeft geen waarde en is de
ander een vermogen waard? Zijn er verenigingen of clubs
voor mensen die hetzelfde sparen als jij? Wat heb je voor
je verzameling over (verre reizen, geld etc.) of wat is het
raarste wat je er ooit voor gedaan hebt? Bovendien is het
niet onmogelijk dat je door je verhaal in contact komt met
lezers die nog het een en ander in de la of op zolder hebben
liggen wat jij zoekt of graag wilt hebben.
Bij voldoende belangstelling kunnen wij als redactie, regelmatig een lijstje publiceren van de verzamelaars, met
hun verzameling en hun telefoonnummer. Ben je geïnteresseerd en wil je graag iets over je verzameling vertellen, zet
het op papier en mail het ons (rondhethofke@planet.nl)
het liefst met een of meerdere foto’s van je verzameling of
bepaalde objecten daaruit.
Heb je wel een verhaal maar is schrijven niet je sterkste
kant, mail het ons en we nemen contact met je op om eventueel samen een verhaal te schrijven. Wel stellen wij als
voorwaarde dat je in Tongelre woont en een particuliere
verzamelaar bent.
De redactie

Het lijf van deze vlinder is diepzwart en wit gestippeld. Het is `s werelds bekendste trekvlinder
die met miljoenen tegelijk, duizenden kilometers
aflegt, wat een van de grootste migraties is uit
de natuur. Tijdens de reis worden ook nog eens
verschillende generaties geboren en allen vliegen naar het noorden van de States en Canada,
om aan het einde van de zomer met z`n allen
weer terug te gaan naar Centraal Mexico, waar
ze dan met miljoenen overwinteren, hangend
aan takken van een soort dennenboom.
Het drinken van de vlinders is ook een natuurwonder om te zien. Het lijkt een oranje tapijt
van vlinders. In het voorjaar gaat de reis weer
terug. De waardplant van de monarch is de zijdeplant. Daar worden de eitjes op gelegd en
eten de rupsen van sommige generaties worden
maar 6 weken oud terwijl anderen wel 8 maanden kunnen worden. Op Google
kun je eens kijken bij: De reis
van de monarchvlinder. Er zijn
ook fascinerende
beelden te bekijken van deze
bijzondere vlinder.
Monarchvlinder rups met opvallende strepen
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Recept van de maand maart: slowsoepie
Recept: Tim van Wijk, Gasterij in ‘t Ven
Dat goed werk tijd nodig heeft, klinkt ons bekend
in de oren. Dat geldt ook vaak in de keuken, waar
tegenwoordig het langzaam garen de voorkeur
lijkt te hebben boven het à la minute bereiden en
opdienen van gerechten. Stoofgerechten staan
niet zelden een hele dag op een warmtebron in het
eigen vocht te sudderen.
Je kunt je ook iets
anders afvragen: hoe
lang mag de groente
of het dier er over
doen om uiteindelijk
op ons bord te belanden? Te vaak wordt
vanuit de portemonnee in plaats van de
smaak en het (dier)
welzijn gedacht. In
ultra korte tijd wordt
een dier opgefokt om
maar tijdig op slachtgewicht te komen en
liggen onrijpe groenten en fruit in de schappen
van de grootgrutters. De slakken in onderstaand
soeprecept nemen zo hun tijd om te groeien en
laten zich niet opjagen. Dat proeft u, en mocht dat
niet zo zijn, dan is het idee dat deze slak een mooi
leven heeft gehad toch veel beter verteerbaar?

Ingrediënten:
• 1 Romanesco (zgn. torentjes bloemkool)
• 20 escargots (Escargotskwekerij Stappaerts)
• 2 aardappels (kruimig)
• 2 el gehakte bladpeterselie
• 1 el verse groentebouillon
• 1 teentje knoflook
• 2 ½ dl room
• 1 roze peper (zoet, niet pittig)
• 1 rode ui
• 1 ½ liter koud water
• 1 prei
• PeZo (peper & zout)
Bereidingswijze:
Snijd van de helft van de kool de bloempjes af
voor decoratie. De andere helft snijd je fijn samen
met de aardappels, knoflook, ui en prei. Vervolgens stoof je het geheel aan in de boter. Voeg de
bouillon toe en breng verder op smaak met wat
PeZo. Laat het geheel opkoken en laat daarna nog
eens 35 minuten pruttelen op een zacht vuurtje.
Mix het geheel glad en voeg er de room bij. Pocheer op het laatst de escargots in het soepje (let
op: kort garen!). Voeg er de bladpeterselie en Romanescobloempjes bij en bestrooi met wat roze
peper. Serveren op een mooi diep bord.
Geniet er vooral langzaam van!

Tip van de maand: Vogelpoepvlekken deppen met azijn of citroensap. Daarna wassen met een lauw zeepsopje.
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige
bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van de
actie van vorig jaar, hebben wij er het volste vertrouwen
in dat u ook dit jaar ons wijkblad wilt steunen.

Van de redactie
Wij bellen weer
bij u aan

In het begin van de week van 15 april a.s. zullen onze
bezorgers bij u een enveloppe in de bus doen.

Beste lezers,
Alweer een fors aantal jaren is de werkgroep Rond ’t
Hofke in touw om uw wijkblad maandelijks in elkaar te
zetten. Wij doen dat met veel plezier en uit de vele positieve reacties begrijpen wij dat u het wijkblad nog
steeds weet te waarderen. Het spreekt voor zich dat het
maken en verspreiden van een wijkblad kosten met zich
meebrengt.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele adverteerders hebben, maar de opbrengst van de advertenties is niet toereikend om het wijkblad in stand te
houden; we kunnen er slechts ’n gedeelte van de kosten
mee dekken.
Daarom bellen wij bij u aan.

Enkele dagen later bellen zij bij u aan om u het
wijkblad aan te bieden en de enveloppe met uw
bijdrage in ontvangst te nemen.
Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad én een brief
in uw brievenbus worden gedaan. In deze brief wordt u
de mogelijkheid geboden uw bijdrage over te maken op
het bankrekeningnummer van het wijkblad of uw enveloppe te deponeren in de brievenbus van het Oude
Raadhuis, ’t Hofke 15.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel van
wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen aan de
leefbaarheid in onze wijk.
Namens de werkgroep bij voorbaat onze hartelijke
dank voor uw bijdrage.
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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

Polsfracturen (breuken spaakbeen, distale
radius)
Het polsgewricht wordt gevormd door de uiteinden
van het spaakbeen (radius) en ellepijp (ulna) aan
de ene kant en de handwortelbeentjes aan de andere zijde.
Breuken (fracturen) van het spaakbeen (distale radius) en/of de ellepijp (ulna) vormen ongeveer
driekwart van alle breuken van de pols. Er zijn vele
manieren ontwikkeld om deze breuken te beschrijven. Deze zijn echter meestal te uitgebreid en ingewikkeld om in de praktijk toegepast te worden.
Als vuistregel geldt dat hoe groter de verplaatsing
is en hoe groter de verbrijzeling, des te uitgebreider de schade. Als de breuk doorloopt tot in het
gewricht is dat een teken van grote schade. De
kans op voortijdige slijtage van het gewricht neemt
toe. Daarnaast is er een toegenomen kans op
scheuren van bandjes in de pols. Hoe uitgebreider
de fractuur, des te instabieler de breuk.

wegen. De behandeling varieert van een gipsspalk,
al dan niet na repositie (het zogenaamde zetten
van de pols), tot operatie met pennetjes of platen
en schroeven. Het doel van een operatie met
schroef en plaat moet zijn om de pols oefenstabiel
te maken, dat wil zeggen dat er snel gestart kan
worden met bewegen van de pols en het dragen
van een afneembare spalk. Vanaf dat moment
wordt u tevens begeleid door een fysiotherapeut.
De duur van de gipsbehandeling kan erg wisselen,
afhankelijk van de ernst van de breuk en de leeftijd.
U hoort van uw chirurg of fysiotherapeut wanneer
u mag starten met oefenen. De breuk moet immers
voldoende vastgegroeid zijn of voldoende gestabiliseerd worden.
Hieronder ziet u voorbeelden van oefeningen, die u
samen met uw fysiotherapeut kunt doen. Wacht
wel het advies van de therapeut af wanneer u welke oefeningen gaat doen.

De zogenaamde ‘Colles fractuur’ is de meest voorkomende breuk van het spaakbeen. Hierbij is de
pols achterover geklapt. Dit type breuk komt voor
op alle leeftijden, maar vaker bij ouderen. Als deze
breuk bij ouderen optreedt, dan is de breuk meestal buiten het gewricht gelegen. Op jongere leeftijd
is er een veel grotere kracht nodig om het spaakbeen te breken. Dit veroorzaakt dan uitgebreidere
en in het gewricht doorlopende breuken.
Een ander type breuk is de ‘Smith fractuur’ die veel
minder vaak voor komt. Hierbij is de pols voorover
geklapt, maar blijft de breuk buiten het gewrichtsvlak.
Bij een ‘Barton fractuur’ is het voorste of het achterste deel van het gewricht aangedaan. Ook deze
breuk komt niet vaak voor.
Kenmerken van een gebroken pols zijn pijn, zwelling en standsafwijking. De pijn neemt toe bij beWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 27

Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

gasterij@wasven.nl
winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
in de maanden maart en april

hij het beeld in de werkelijkheid ervaren heeft,
maar toch komen ze vaak terug met totaal verschillende beelden.

De winter is voorbij, de natuur loopt uit en bij
u begint het vast ook te kriebelen: tijd om actief te worden! Dat kan bij het Wasven op vele manieren. Wandel bijvoorbeeld mee met de
Vroegevogelwandeling van 21 april! Of leg
een eigen moestuin of kruidentuin aan nadat
u zich heeft laten inspireren bij de tuinthemaavond. Tot ziens bij het Wasven!

Kom de verschillen ontdekken in de Wasvenboerderij op de Overloop! De expositie is te bezichtigen
tot 28 april tijdens openingstijden van De Gasterij.
Meer informatie over beide fotografen is te vinden
op: www.earthinemotions.com en
www.maximvanasseldonk.com.

Fotografie-expositie:
Wilko en Maxim van Asseldink

Tot 28 april,
De Overloop

Tuinthema-avond: Beestjes:
vriend of vijand in de moestuin?

21 maart, 19:00
uur, De Schop

Seizoenen Yoga

24 maart, 18:30
uur, De Gasterij

Natuurthema jeugd:
Amfibieën en paddentrek

29 maart, 19:00
uur, De Schop

Bakmiddag: Vogelnestjes

10 april, 13:30
uur, De Schop

Proefthema-avond: Sloomfood

10 april, 19:00
uur, De Gasterij

Tuinthema-avond: De kruidentuin

18 april, 19:00
uur, De Schop

Vroegevogelwandeling

21 april,
06:00 uur,
Aalbersepad

Natuurthema jeugd: Reeën kijken

26 april, 19:00
uur, De Schop

Expositie: Natuurfotografie
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden
exposities gehouden, op dit moment fotografie van
Wilko en Maxim van Asseldonk. Deze expositie laat
zien hoe subjectief onze blik
kan zijn. Hoe kan het anders dat twee fotografen
van dezelfde landschappen
zulke verschillende foto’s
kunnen maken?
Wilko en Maxim van Asseldonk – vader en zoon –
zijn vaak samen op pad
om het landschap in zacht
ochtendlicht of met spectaculaire zonsondergangen
vast te leggen. Voor ieder
representeert zijn foto hoe

Tuinthema-avond: Beestjes: vriend of vijand
in de moestuin?
Tijdens de tuinthemalezing op donderdag 21 maart
geeft Kees van Grevenbroek een presentatie met
prachtige foto’s over de belagers van de moestuin.
Of zijn het geen belagers en juist vrienden van de
moestuin? Het zijn soms prachtige beesten die de
naam vijand niet verdienen.
Hier gaan we het over hebben en u kunt ook uw
eigen ervaringen met deze beestjes delen en hoe u
er mee bent omgegaan. Laat U verrassen op deze
leerzame avond!
De
tuinthema-avond
vindt plaats op donderdag 21 maart in de
Schop en duurt van
19.00 tot ca. 21.00 uur,
de
kosten
bedragen
€ 5,00. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar tuinderij@wasven.nl. Reserveren is niet verplicht maar
wordt wel aangeraden: vol is vol.
Seizoenen Yoga
Al de hele maand maart is het mogelijk om op zondag bij het Wasven kennis te maken met Yoga. Tijdens deze introductielessen wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen en leert u ademtechnieken en yogahoudingen. Het zijn ideale lessen
voor beginners en voor mensen die hun techniek
willen opfrissen.
De prijs per les is € 10,00 per persoon. Dit is inclusief een hapje en thee na afloop. Reserveren kan
bij de Gasterij op 040 7870707 of via gasterij@wasven.nl.
Natuurthema-avond
jeugd: Amfibieën en
paddentrek
Op vrijdag 29 maart
wordt er wederom een
natuurthema-avond ge-
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organiseerd voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Ditmaal over het thema Amfibieën en paddentrek.
Als de winter voorbij is en het voorjaar voor de
deur staat, worden er weer allemaal dieren wakker
uit hun winterslaap. Zo ook kikkers, padden en salamanders. Ken jij ze allemaal? We spelen het
spel: kies je pad. En: we gaan op onderzoek naar
deze amfibieën, dus trek je laarzen maar aan en
neem een schijnwerper mee! Kom je ook? Het
wordt weer leerzaam en ook nog gezellig!
De natuurthema-avond begint in de Schop, en
duurt van 19.00 uur tot circa 21.00 uur. De kosten
bedragen per kind € 2,00.
Ouders die op deze avond willen assisteren zijn
altijd welkom!
Bakmiddag bij de Bakker: Vogelnestjes
Op woensdag 10 april kun je weer samen met de
bakker aan de slag in de Schop. Dit keer worden er
vogelnestjes gebakken. En die nestjes worden als
ze gebakken zijn ook gevuld. Waarmee? Met eitjes
natuurlijk! Mmmmmm: het resultaat mag mee
naar huis!
Proefthema-avond: Sloomfood
Tijdens de proefthema-avond op woensdag 10 april
gaan we het hebben over een niet alledaags maar
wel interessant dier dat in de keuken gebruikt
wordt: de slak, beter bekend onder de culinaire
naam escargot. De koks van de Gasterij hebben
een aantal gerechten met dit streekproduct ontwikkeld, die ze u graag voorschotelen. De enige
Brabantse escargotskweker uit Reusel weet u alles
te vertellen over de kweekmethodes. Onbekend
maakt onbemind, maar grote kans dat u na deze
informatieve en lekkere proefavond heel anders
over slakken denkt! Met de recepten die u mee
krijgt, kunt u in ieder geval ook thuis aan de slag.
De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij,
en duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten
bedragen € 7,50. U kunt zich opgeven in onze Gasterij onder nummer 040-787 0707 of via ons
emailadres gasterij@wasven.nl. Reserveren is niet
verplicht maar wordt wel aangeraden: vol is vol.
Tuinthema-avond: De kruidentuin
De tuinderij krijgt dit voorjaar nieuwe kruiden,
naast de moestuin en pergolatuin. Een goed moment om kruiden in het zonnetje te zetten. Welke
kruiden groeien goed in Nederland en hoe onderhoud je ze? Behalve de gewone kruiden die de
meesten wel kennen, komen er ook bijzondere
kruiden aan bod. Kent u het steviaplantje bijvoorbeeld al?
Bert Klerks praat gepassioneerd over zijn vak
èn over kruiden en deelt
zijn kennis graag met
anderen. Bert Klerks
heeft een kleinschalig
tuincentrum met een
biologische
uitstraling

waar nog altijd tijd en aandacht is voor opkweek
van eigen plantenmateriaal. Wilt u meer weten?
Kom dan luisteren naar Bert Klerks op donderdag
18 april.
De tuinthema-avond vindt plaats in de Schop, en
duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten bedragen € 5,00. U kunt zich opgeven door een email te sturen naar tuinderij@wasven.nl. Reserveren is niet verplicht maar wordt wel aangeraden:
vol is vol.
Vroegevogelwandeling
Als vogels ontwaken voordat het begint licht te
worden, zingen ze het mooiste en hoogste lied.
Lijsters, merels, mezen,
roodborstjes,
noem
maar op, ze zijn allen
van de partij. Komt u
ook luisteren naar hun
concerten op zondagochtend 21 april?
De wandeling begint vanaf de parkeerplaats aan
het Aalbersepad / Van Oldenbarneveldlaan om
06.00 uur ’s morgens onder leiding van Kees van
Grevenbroek. Waterdichte schoenen en een verrekijker zijn een must om de zangers te bekijken.
Na de wandeling, om ongeveer 08.15 uur kunt u
genieten van een heerlijk streekontbijt in de boerderij van het Wasven voor € 10.00 per persoon.
Wandelen zònder het ontbijt is natuurlijk ook mogelijk. Als u wilt deelnemen aan het ontbijt dan
kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen
naar: natuurwerkgroep@wasven.nl.
Natuurthema-avond jeugd: Reeën kijken in
Tongelre
Het thema van deze natuuravond voor de jeugd is
reeën kijken. Er zijn verschillende reeën in het buitengebied van Eindhoven tussen Tongelre, Nuenen
en Geldrop. Misschien heb je er zelf al eens een
gezien, bijvoorbeeld in een weiland in de buurt. Op
deze avond gaan we nader met ze kennismaken en
leer je alles over dit mooie dier want ze zijn echt
prachtig!
De natuurthema-avond begint in de Schop, en
duurt van 19.00 uur tot circa 21.00 uur. De kosten
bedragen per kind € 2,00.
Ouders die op deze avond willen assisteren zijn
altijd welkom!
Facebook en Twitter
Ook het Groendomein Wasven gaat met het digitale tijdperk mee. Als u snel op de hoogte wilt blijven
van onze laatste nieuwtjes kunt u ons volgen via
Facebook of Twitter. Via onze site www.wasven.nl
kunt zich hiervoor eenvoudig aanmelden en mist u
niets!
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AANEENGEKOEKT
ACHTERNA
ANGSTIG
AUTEURSRECHT
BENUTTEN
BORGKETTING
FASEMETER
FLUTTIG
GEKLEDER
GRIND
HAPEREN
HOEZO
HYPOTHEEK
INNEN
INSTRUCTIEF
INTOLERANTIE
KLEURKAART

KOELTOREN
LASTERAARSTER
LEGERAUTO
LEGEROPSTAND
LEVENSFUNCTIE
LUCHTVAARTUIG
LUITENANT
NAFEEST
NIEMENDAL
ONTBIJTGOED
PAVILJOEN
PORTRETALBUM
REMSCHIJF
RESTANT
SMARTENGELD
STAFIJZER
TENUE

TOERENMETER
TOPSALARIS
TOYOTA
TRIER
TRUDY
TUTOR
UILENJONG
VERSTOORBAAR
VESPER
ZOMERMORGEN

De overgebleven letters vormen een PLAATS IN FRIESLAND
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 april 2013 in
het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Oplossing van vorige maand is:
Ik zag twee beren broodjes smeren
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Fam. Swinkels
Ministerlaan 14
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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