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Zojuist heeft u het mei nummer van ons wijkblad opengeslagen.
Waarschijnlijk bent u benieuwd naar wat het u deze maand te
bieden heeft.
Een wijkblad, de naam zegt het al, haalt zijn inspiratie en informatie uit de wijk, probeert nauwgezet de ontwikkelingen in de
wijk te volgen en leeft mee met het wel en wee en ups en downs
van de wijkbewoners. Goede positieve ontwikkelingen worden
vermeld maar ook verdrietige mededelingen kunnen en mogen
wij niet uit de weg gaan. Zo moeten wij in dit wijkblad afscheid
nemen van twee personen die veel voor onze Tongelrese gemeenschap betekend hebben: Wim Batenburg en Wim van Dijke,
zij zijn ons in april plotseling ontvallen. Twee families in onze wijk
zijn zo, midden in de lente, in diepe rouw gedompeld.
Een lente waar we zo lang op hebben moeten wachten. Als u dit
leest is het ongeveer midden mei. De koude sneeuwrijke maand
maart en de grillige onvoorspelbare maand
april hebben we achter ons gelaten. Nu mogen we volop genieten van de fluitende en
nestelende vogeltjes want het spreekwoord
zegt dat ze in mei allemaal een ei leggen.
‘Behalve de koekoek en de spriet, die doen
dat in de meimaand niet’, zo gaat het gezegde verder. Nou ja, uitzonderingen bevestigen
de regel. Als we internet raadplegen lezen we daar dat zij hun
eieren begin juni leggen. Dus zo erg veel maakt dat ook weer
niet uit. En laten we er maar niet verder op ingaan, want dan komen we op het terrein van Kees v.d. Grevenbroek en wagen we
ons op glad ijs, zijn fauna kennis is immers niet te
evenaren. Wat wij natuurlijk wel kunnen en mogen
is genieten van de bedrijvigheid van al die actieve
vogels en hier en daar een nestkastje ophangen
want die beestjes vinden het ook fijn als ze voor
hun kroost een veilig onderkomen hebben.
Onze kroost, beter gezegd onze schooljeugd, wacht
ook een perfect onderkomen. De nieuwe school aan de Koudenhovenseweg Zuid vordert gestaag. Zo aan de buitenkant is er
weinig activiteit meer te bespeuren, maar achter de schermen
wordt er volop gewerkt om het spilcentrum op tijd klaar te hebben. Het moet een school worden die helemaal voldoet aan de
eisen van deze tijd. Wij zijn erg benieuwd naar het uiteindelijke
resultaat. Wij houden u op de hoogte!
Veel leesplezier.

Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.

Foto voorpagina:
Logo Orka: Activiteitencentrum
‘t Oude Raadhuis en ‘t Karregat
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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 is De Wisselpen geschreven
door: Corina van Dommelen

kan ik wonen, het leuke is vanuit dit raam heb je
zicht op het huis waar ik als klein kind gewoond
heb en zie je het platte dak waar ik als kind in de
zandbak speelde.

’t Hofke………..
Voor mij, Corina, was het terugkeren op ’t Hofke
na zo’n 42 jaar, samen met mijn man Sjak. In het
jaar 2009 waren we een huis aan het zoeken met
genoeg ruimte voor onze beide hobby’s en mijn
bedrijfsactiviteiten. Het is gemakkelijk speuren via
internet en we hadden een paar belangrijke voorwaarden, namelijk goed bereikbaar zijn vanuit
Nuenen, de tuin op het zuiden of westen, 15 auto
minuten van onze tennisclub ETV Volley in Gestel
en een rustige woonomgeving.
Ons oog viel op ’t Hofke 59, wat al wat langer te
koop stond. Na eerst ’s avonds een paar keer rond
gewandeld te hebben bij het huis en in de buurt
maakten we een afspraak met de makelaar.
Toen wij boven aan de achterkant naar buiten keken was er bij mij direct een gevoel van: ja hier

Mijn vader werkte vanaf 1963 op kantoor bij Lindeman verwarmings- en installatiebedrijf. Er was
een dienstwoning boven het kantoor en het was
zeer wenselijk dat het jonge gezin daar kwam wonen. Mijn moeder had wel wat bedenkingen, vooral
omdat er helemaal geen badkamer bij was. Mijn
opa was aannemer en die kreeg de vrije hand om
alles naar wens te verbouwen, dus werd op de zolder een badkamer gerealiseerd.

Totdat mijn broertje 4 jaar later geboren werd hebben we hier gewoond. Hier heb ik één jaar op de
kleuterschool gezeten (zie foto).
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Misschien zijn er wel mensen die zichzelf herkennen of dezelfde foto in hun album hebben. Het is
in 1965 dat de foto gemaakt is. Zelf ben ik in 1961
geboren. De kleuterklassen waren toen achter de
witte school waar nu de fysiotherapie praktijk
houdt. De foto is gemaakt op de speelplaats. Heel
veel kan ik me er niet van herinneren, wel dat we
in de pauze een liga (koek) kregen en ik dat erg
droog vond. Gelukkig mocht je ook een halve koek
vragen en toen ik dat door had, deed ik dat voortaan. En jazeker, verschillende foto’s in mijn album
zijn bij Sint op het paard. Heel toevallig, de eerste
zaterdag dat we aankwamen, in onze kluskleren,
werden we verwelkomd door Sint en zijn Pieten,
super leuk!! Dat versterkte het goede gevoel voor
ons nieuwe huis.
Eind november 2009 hebben we het huis gekocht
en konden we echt aan de slag. Van tevoren waren we al heel vaak binnen geweest om plannen te
maken en te meten. We waren als het ware kind
aan huis bij de vorige eigenaars Jo en Tini Schoenmakers en hebben vele kopjes koffie met Jo gedronken. Dat we aan een hele grote klus begonnen
had ik me niet zo gerealiseerd en echt handig met
klussen was ik ook niet. Sjak echter heeft er veel
plezier in, is heel handig en slim en durft ook in
overleg met specialisten alles aan te pakken. Na
bijna 8 maanden, veel breek- en sloopwerk, meer
dan 42 kuub puin, en vele aanhangwagens vol afval, zijn we eind juli definitief neergestreken op
’t Hofke.
Door gebruik te maken van onze beide talenten,
Sjak zijn expertises en ik minder met speurwerk
om spullen te verzamelen, uit te zoeken waar wat
te kopen en welke combinaties, hebben we veel
voor elkaar gekregen en hebben we een fijne plek
gecreëerd. Jazeker, ook ik heb leren schuren, verven en sjouwen.
Elke keer als er iets klaar was hadden we er ook
een zeer voldaan gevoel bij. Het duurt echter wat
langer voordat je weer energie over hebt als je
zo’n zware periode hebt doorgemaakt en dan praat
ik voor Sjak die, behalve een fulltime baan heeft in
het beroepsonderwijs, alles over de bouw besliste
en bedacht en ooit al voor 7 uur in de ochtend bij
de bouwmarkt te vinden was om spullen te verzamelen, overdag op school les gaf en ’s avonds nog
voorlichting voor school moest geven. In deze periode werd ook zijn moeder van 93 jaar ziek en
vanaf dat moment kon zij niet meer alleen blijven
in haar huis. Samen met zijn broers en zussen, en
de thuiszorg, hebben ze de zorg en taak op zich
genomen en gezorgd dat ze in haar eigen woning
kon blijven. Sjak had de beurt op zaterdag en
woensdagavond en kreeg dan wel klachten van
zijn moeder dat hij zat te slapen ☺.
Ons doel is om het huis zo in te richten dat we hier
tot onze 95ste kunnen blijven wonen. Is best realistisch als ik de leeftijd van verschillende mensen zie
hier in de straat. Het is een goede plek ☺. ‘t Hofke
zelf, de variatie aan huizen is groot en ook de variatie aan mensen. Ik kan zeggen dat het hier goed

voelt en dat ik ook zeker het idee heb dat de mensen elkaar helpen en als er iets is dat ik dan aan
verschillende deuren voor hulp kan aanbellen. Dat
is heel fijn en belangrijk, het is met elkaar in deze
samenleving.
Het is genieten in onze tuin, de rust, de vijver, het
vrije gevoel terwijl we toch in de stad wonen. Verder krijgen we weer iets meer vrije tijd en gaan we
graag wandelen en kamperen. We gaan naar het
EIAB in Duitsland, een boeddhistisch centrum gesticht door de Vietnamese zen boeddhist Thich
Nhat Hanh, voor inspiratie, de eenvoud, verstilling
en de warme welkome plek. Het logeren daar voelt
als een warm bad. Dit is een aanrader als je tot
rust wil komen.
Wat betreft hobby’s, Sjak tennist graag met zijn
vrienden, houdt van wandelen in de bergen en gewoon lekker films kijken. Mijn hobby’s? Yoga is
nummer 1 en daar heb ik mijn werk van gemaakt,
afgelopen maart vierde ik het 10-jarig bestaan van
de yogastudio. Fijn om nu ook de yogalessen aan
huis te geven. Verder kook ik graag en laat mij
inspireren door o.a. Jamie Olivier en sinds kort heb
ik ook een kleine moestuin. Tennissen, heerlijk in
de vroege ochtend buiten, alleen als er echt teveel
sneeuw op de baan ligt, kan het jammer genoeg
niet. Lezen en in de zon liggen vind ik ook top.
Met onze 2 poezen, de schildpad in de vijver
(geadopteerd, 45 jaar oud) wonen wij graag op
’t Hofke en geef ik de wisselpen door aan mijn
buurvrouw, Ellie van de Griendt- Jennissen,
inwoonster van Tongelre van het eerste uur.
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Door Kees van Grevenbroek
Nieuwe bewoners
ik heb het wel eens verteld. Als je een vijver of
waterpartij aanlegt, komen er vanzelf allerlei dieren en vogels op af. Kikkers, salamanders, een
eekhoorntje dat komt drinken. Maar ook watervogels. Laatst twee Canadese ganzen in de Lorentzvijver aan de Celebeslaan. Sinds dit voorjaar een
paartje waterhoen en een paartje meerkoet. Zij
wonen in de vijver bij het medisch centrum. Meerkoeten zijn zwart met een opvallende witte snavel
en de poten zijn vuilgrijs. Zij maken een fluitend
geluid. Het is een omnivoor, eet dus planten en
diertjes. Duikt ook onder water, op zoek naar van
alles. Het nest maken ze van plantenresten en zie
je vaak op het water of aan de waterkant liggen.
Grote poten
Waterhoentjes zijn staalblauw en bruinig op de rug
en wat witte veren in zijn kleed aan de flanken en
staart. De tweekleurige snavel is rood en geel en
de poten geelgroen.

De meerkoet

Kijk naar ze uit
Ik ben benieuwd hoe deze twee families het gaan
maken in de Wasvenvijver. Als Jan en alleman met
een hond er een zwemparadijs van gaat maken,
vraag ik me af hoelang het standhoudt. Het is daar
niet zo groot. Als je gaat wandelen kijk dan eens
of je ze ziet? Ze zwemmen ook op de Karpendonkse Plas en bij de molen van Coll.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

De waterhoen

Het is ook een alleseter maar zoekt het toch meer
aan de waterkant. Het nest is verstopt in het riet
of dichte struiken, in tegenstelling tot die van de
meerkoet. Het waterhoen zwemt schokkend met
zijn kop. Heel opvallend! Beide soorten proberen 1
tot 3 legsels van 5 tot 8 eieren groot te brengen,
wat niet meevalt met al die bedreigingen als reigers, kraaien en andere rovers die de kuikens
wegnemen. De jonkies zijn zo mooi gekleurd aan
het koppie, vooral die van de meerkoet. De poten
van beide soorten zijn opvallend groot. De meerkoet heeft wat zwemvliesachtige vergroeiingen,
maar het waterhoen niet. Grote poten zijn uitermate geschikt om in de modder te lopen of over
waterleliebladeren.

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.
Swinkels
Reeds 30J.jaar
ruimen06-13282524
wij uw woning,
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ZERO PARTY

worden. Kom wel op tijd want na 22.00 uur kun je
niet meer binnen.

ZERO party is hét
feest voor jongeren
uit Tongelre van 11
t/m 15 jaar.

Als je op een ZERO avond al hebt afgesproken met
een vriend of vriendin, geen probleem, dan mag
hij of zij uiteraard met je mee naar ZERO zonder
lidmaatschap. Het is toegestaan om één introducé
mee te nemen op je eigen lidmaatschap. Dit kan
alleen indien je introducé maar één keer wil
komen en niet uit de buurt komt.

ZERO biedt jongeren
de kans, om op een
verantwoorde wijze,
een avondje uit te
gaan. Er is nu in de wijk de mogelijkheid om met
leeftijdsgenoten samen een gezellige avond te
hebben.
Je kunt lekker chillen, elkaar ontmoeten en
natuurlijk dansen op de populairste muziek. Onze
DJ zorgt ervoor dat de grootste hits worden
gedraaid waar iedereen van uit zijn dak kan gaan!
Uiteraard met het nodige lichtspektakel! Een leuke
en unieke gelegenheid om kennis te maken met
het "op stap gaan".
Er is begeleiding van onze Orka medewerkers
zodat alle kinderen in goede handen zijn. Per
avond zijn er minimaal 6 volwassenen aanwezig
en minimaal 4 leden van de junior-crew. De volwassenen zijn in het bezit van een VOG, 2 volwassenen hebben BHV. De begeleiding heeft te
aller tijde het recht om een kind weg te sturen bij
ongepast gedrag of de toegang te weigeren.
Tijdens de Zero party's wordt uiteraard geen
alcohol geschonken. Ons assortiment bestaat uitsluitend uit frisdranken en er worden ook geen
energy-drinks geschonken. Een consumptie kost
slechts €1,20 en €0,60 voor snoep en chips, hiervoor kunnen muntjes worden aangeschaft bij de
ingang. Als je muntjes over hebt kan je deze weer
inwisselen of bewaren voor de volgende keer.
De ZERO party is elke eerste vrijdag van de
maand in ORKA, met uitzondering van schoolvakanties en met uitzondering van de eerste ZERO
party, want die is al op 31 mei! Wil je op vrijdagavond eens iets heel leuks en actiefs gaan doen,
ga dan een gezellige avond uit in ORKA.
Wil je graag komen dan dien je je in te schrijven
zodat de organisatie alle kinderen kent en hiervan
de gegevens heeft. Daarom word je lid van ZERO.
Om lid te worden betaal je slechts een eenmalige
borg van €5,00 voor je pasje. Bovendien moet je
zorgen dat je twee pasfoto's van je bij je hebt. De
entreeprijs per avond bedraagt €2,50 en dit is
inclusief een eerste consumptie!
Vanaf 19.30 uur ben je welkom en om 23.30 uur
sluit ZERO party haar deuren. Er is uiteraard een
deurbeleid en de kinderen wordt verzocht binnen
te blijven totdat ze naar huis gaan of opgehaald

Ook kun je inschrijven via onze website, ga naar
www.orkacentrum.nl, klik naar ZERO en vul het
inschrijfformulier in. Ook kun je contact opnemen
via info@orkacentrum.nl.
ZERO party’s 2013: de eerste is op 31 mei en
daarna elke eerste vrijdag van de maand:
6 september, 4 oktober, 1 november en
6 december. Noteer het alvast in je agenda.
Tot ZERO: chill, meet en disco!
ZERO party wordt
gehouden in het ORKA
activiteiten centrum
Broekakkerseweg 1
5641 GC EINDHOVEN

Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid,
werkloosheid of bijstand. Er wordt spreekuur gehouden van maandag t/m donderdag (9.30 uur tot
12.30 uur) aan de Kempensebaan 80 te Eindhoven. Iedereen die hiervan gebruik wil maken
wordt verzocht een afspraak te maken via het telefoonnummer 040-2455300.
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan de geboden hulp.
Meer informatie kunt u lezen op de website:
www.steunpuntuitkeringen.nl.
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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.

In Vitalis Berckelhof zijn bewoners uit de wijk
Tongelre van harte welkom. U kunt bij Vitalis
Berckelhof terecht voor allerlei voorzieningen,
activiteiten en informatie. Heeft u de flyer van
het project ‘Ankerpunt in de wijk’ al gezien?
Deze kunt u meenemen bij de receptie van Vitalis Berckelhof en in de buurtinfowinkel in de
Toeloop.
Op maandag 10 juni wordt tussen 15:30 en 16:30
uur in het restaurant ‘Berckelhof Boeit’ georganiseerd. Deze middag staat in het teken van de multiculturele samenleving. Acceptatie, elkaars gewoontes, normen en waarden, tradities en discriminatie staan deze middag centraal. Komt u ook
luisteren en meepraten over dit onderwerp? U bent
van harte welkom!
Wist u dat u in het restaurant van Vitalis Berckelhof iedere middag (12:00–14:00 uur) kunt genieten van een 3 gangen maaltijd? Kom het eens ervaren, onze koks bereiden een gezonde en lekkere
maaltijd voor u!
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u zich wenden tot Karin Koolen.
berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl of
040-2331600.

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 ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. Kinderopvang is aanwezig. U bent van harte welkom!

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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IN MEMORIAM
Wim van Dijke
Tijdens zijn verblijf in Gambia is op 11 april Wim van
Dijke plotseling overleden. Hij reisde, samen met zijn
echtgenote Dorothé, regelmatig naar dit Afrikaanse
land om training te geven aan de medewerkers van een
bevriend landmeetbureau, en als voorzitter van SEIG.
Deze stichting werd in 2003 door Wim en Dorothé
opgericht om het onderwijs aan de kinderen van Gambia te ondersteunen met financiële en praktische bijdragen. Naast deze activiteit zette Wim zich met hart
en ziel in voor Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis. Als
voorzitter stond hij aan de wieg van tal van initiatieven om de saamhorigheid in de wijk te bevorderen en
gaf hij op enthousiasmerende wijze leiding aan de uitvoering daarvan.
Wim van Dijke was een man van daadkracht. Daarbij
stond steeds het belang van de gemeenschap centraal.
“Voor alle duidelijkheid…”, was een van de gevleugelde uitspraken, waarmee hij zijn mening wilde benadrukken. Altijd stond Wim voorop om de weg te wijzen, de organisatie te professionaliseren, en het tempo
erin te houden. Hij was een geboren voorzitter, een
man die ook derden wist te interesseren, en die voor
elk probleem een oplossing wist te bedenken.
In onze herinnering zal Wim blijven voortbestaan als een bevlogen voorzitter, maar vooral als een warme
man, met wie je gezellig een biertje kon drinken, maar met wie je ook een serieuze boom kon opzetten
over de dingen die er in het leven werkelijk toe doen. En altijd kwam daar iets uit: een idee, een actie,
een nieuw initiatief.
Wim van Dijke overleed, te vroeg, op 67-jarige leeftijd aan een acuut longoedeem. Hij laat 4 kinderen en
5 kleinkinderen achter. De schoolkinderen van Gambia en de mensen die oud-Tongelre een warm hart
toedragen, verliezen in hem een gepassioneerde regelaar.
Namens het bestuur van ‘t Oude Raadhuis

Bedankt!
"Langs deze weg wil ik iedereen in Tongelre en Eindhoven bedanken voor de overweldigende en warme belangstelling na het overlijden van mijn lieve maatje Wim. Na een leven dat in het teken stond
van gezin, werken, vrijwilligerswerk en natuurlijk ons werk in Gambia, was ik blij dat hij ook hier in
Tongelre zijn hart kon ophalen in Het Oude Raadhuis. Ook de vele lieve teksten in het condoleanceboek van Het Oude Raadhuis hebben mij veel steun gegeven. Wat overblijft zijn heel veel mooie herinneringen."
Namens onze kinderen en kleinkinderen, hartelijk bedankt.
Dorothé
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
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

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 door te bellen naar
bovenstaand telefoonnummer.

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

⌚ Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

⌚ 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 mogelijkheid te
kaarten of een ander spel te doen.

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

Op dinsdag 19, woensdag 20
en op donderdag 21 juni
houden we de
Avondfietsdriedaagse.
Inschrijving en vertrek tussen 18.00 tot
19.00 bij ‘t Oude Raadhuis aan ‘t Hofke.
Drie avonden verschillende routes van ongeveer 25 km, langs de mooiste plekjes rond
Eindhoven. Iedereen kan eraan meedoen.
Inschrijfgeld (inclusief route) per avond € 2,Als je meteen voor 3 avonden inschrijft kost
het slechts € 5,Iedereen die alle avonden meefietst ontvangt
een leuke herinnering.
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NXT Generation klaar voor het Open
European Championship
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 meest teamleden van het NXT Generation team deden pas
voor de tweede keer mee aan de FLL, daarom is deze prestatie
wel heel bijzonder. Het team komt uit Eindhoven en bestaat uit
tien kinderen in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Het team komt
slechts 1 keer per week bij elkaar in het Groendomein Wasven
en hebben allemaal gemeen dat ze dol zijn op techniek en van
een uitdaging houden. Tijdens de Benelux finale wisten zij zich
te kwalificeren voor het Open European Championship in Paderborn, Duitsland.
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 beïnvloed om zijn of haar levensstijl te behouden.
DE OPLOSSING
Het NXT generation ontwikkelde de oudervriendelijke tandenborstel met speciale tandpasta.
Deze combi is speciaal gemaakt voor ouderen en
mensen met een vorm van dementie. Het is namelijk aangetoond dat er een verband is tussen
dementie en tandenpoetsen. Wanneer je slecht
poetst is de kans op dementie groter en mensen
met dementie vergeten vaak te poetsen of poetsen niet goed en krijgen dus daardoor last van
hun gebit en daarmee ook meer kans op dementie!. Wij hebben DE oplossing: De oudervriendelijke tandenborstel met speciale tandpasta! De
tandenborstel is ergonomische en de verzorger
of gebruiker kan zien of er gepoetst is omdat er
na het poetsen een lampje gaat branden dat 8
uur aanblijft. Ook zit er een tandpastareservoir in
met speciale tandpasta. De tandpasta bevat kokosnootolie. Kokosnootolie heeft een anti bacteriële werking dat gaatjes voorkomt. Maar er is ook aangetoond dat als je Altzheimer hebt er
niet genoeg glucose in je hersencellen komt waardoor cellen
uitsterven. Kokosnootolie bevat ketonen die wel in de hersencellen kunnen komen waardoor ze weer energie krijgen en niet
uitsterven. En hiermee dus Altzheimer vertraagd of zelfs voorkomt. Naast een zelf gemaakt proto type heeft het team in sa-

menwerking met een student van de Fontys Hogeschool een 3D
tekening gemaakt. Het FabLab heeft daarna de 3D tekening
voor het team uitgeprint. Op deze manier heeft het team dus
een bijna proffecionale prototype dat niet van echt te onderscheiden is.
FABLAB
Wat is een fablab? Een fabrication laboratory, oftewel een FabLab, is een digitale werkplaats waar je jouw ideeën omzet in
producten. Je kunt gebruik maken van digitaal aangestuurde
machines, zoals 3D-printers en lasersnijders, maar bovenal van
de kennis van anderen. Naast een fysieke werkplaats, is het een
community waar mensen kennis delen en samen werken aan de
producten van morgen. Kortom, een broedplaats voor open innovatie. Alles wat je in het FabLab wilt maken, doe je zelf. Er is
altijd iemand aanwezig die je adviseert of helpt. Je kunt gewoon
binnenlopen; een afspraak maken is niet nodig. Kijk op de website voor openingstijden en meer praktische informatie. http://
www.fablabbrainport.nl/
HET FLL OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP (OEC)
Nog maar 1½ week en dan is het zover. Samen met de supporters vertrek het team op 7 mei naar Paderborn om deel te gaan
nemen aan het OEC 2013. Inmiddels hebben zich 54 teams uit
34 verschillende landen vanuit de hele wereld ingeschreven. Er
komen teams uit Europa, maar bijvoorbeeld ook uit China, India,
El Salvador, Brazilië, Rusland, Amerika, Australië en andere
verre landen. De eerste contacten met andere teams zijn inmiddels al via Facebook gelegd en het team hoopt in Duitsland nog
meer vriendschappen te sluiten en ervaringen uit te wisselen
met kinderen uit verschillende culturen en met andere talen en
gewoontes. Maar 1 ding hebben ze allemaal gemeen ze delen
hun passie voor wetenschap en technologie.
Het OEC vond plaats van 7 t/m 10 mei 2013 in het grootste
computermuseum ter wereld, het Heinz Nixdorf MusuemsForum
te Paderborn, Duitsland.
Website OEC Paderborn: www.fllopen.de
Het team gaf tijdens het OEC dagelijks een nieuwsbrief uit met
alle belevenissen in Paderborn deze is terug te vinden op de de
wasven site en op de site van You Tech [http://www.youtech.nl].
Het team is ook te volgen op Facebook en Twitter.
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ten zou een betere naam zijn, omdat deze planten het
beste groeien met alleen de wortels in het water, ondiep
dus. Als u een oeverrand in de vijver hebt, kunt u de planten hierin aanplanten met vijveraarde. Bovenop de vijveraarde brengt u een laagje split of grind aan om de aarde
vast te houden. Dit voorkomt dat de aarde in het water
komt. U kunt ook plantmanden gebruiken in diverse afmetingen.

Tuintip van mei: De vijver onder controle
Door Jeroen Soontiëns
Nu het voorjaar een eindje op weg is, kunt u beoordelen
of uw vijver de afgelopen winter goed heeft doorstaan. De
plantengroei is op gang gekomen en in een gezonde vijver
zorgt dit voor helder vijverwater. Bij vijvers die niet helemaal in balans zijn, is er vaak sprake van troebel water en
veel algengroei. Om dit te verhelpen en voorkomen vindt
u hieronder een aantal praktische tips.

CRAFTY GARDENS 2013
Handgemaakte en kunstzinnige creaties van eigen
bodem! Op zondag 2 juni a.s. vindt alweer voor de
zesde keer de Crafty Gardens plaats op het buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg in Eindhoven (Tongelre). De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis.

De bodem als basis
Breng als bodemlaag in de vijver uitsluitend vijversubstraat aan en geen vijveraarde. Vijveraarde is rijk aan
voedingsstoffen en wordt op deze diepte nauwelijks benut
door waterplanten. De voeding komt vrij en is een bron
van algen. Vijversubstraat is een voedingsbodem voor het
bodemleven dat afgevallen blad en plantenresten afbreekt. U kunt dit bodemleven verbeteren door het aanbrengen van bacterial.
Zuurstofplanten
Waterplanten die helemaal onder water groeien heten
zuurstofplanten, omdat ze zuurstof afgeven aan het water. Belangrijker is dat deze planten heel goed zijn in het
opnemen van voedingsstoffen uit het water. En bij voedselarm water heeft u geen last van algen, dus helder water. Zuurstofplanten kunnen goed groeien als de waterkwaliteit in orde is.
Waterkwaliteit
Voor een gezonde vijver is de kwaliteit van het water van
groot belang. Op het tuincentrum kunnen wij de hardheid
en zuurgraad van het water eenvoudig voor u controleren.
Bij een lage hardheid of hoge zuurgraad stagneert de
plantengroei. U kunt dit corrigeren met een hardheidsverhogend product, zoals GH-plus.
Waterplanten
Behalve zuurstofplanten zijn er vele soorten planten die
graag in de oeverzone van de vijver groeien. Oeverplan-

Dit jaar staat er weer een dertigtal kramen met deelnemers uit verschillende disciplines zoals mozaïek, werken
met textiel, bijzondere sieraden, kleurige interieurdecoraties, ambachtelijke plantaardige zeep en nog veel meer.
Ook de imker zal dit jaar weer zijn producten aanbieden.
Er worden diverse workshops gegeven waaronder een
workshop mozaïek en een workshop monotype (een grafische techniek waarmee heel verrassende en kleurrijke
resultaten bereikt kunnen worden). Nieuw dit jaar is “Bij
tante Betsy's mobiele haak-/breicafé” waar haak- en breitechnieken kunnen worden opgefrist of aangeleerd. Voor
de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten. Zo is er
een speurtocht op het terrein, kunnen zij zich mooi laten
maken met (afwasbare) glittertattoos of een hip kapsel
en zal er weer een speciale activiteit verzorgd worden
door het tuincentrum. Zij kunnen ook deelnemen aan een
workshop monotype of leren (vinger)haken.
Wie even wil uitrusten kan terecht op het terras voor een
lekker kopje koffie of thee, een glaasje frisdrank en de
biologische lekkernijen van bakker Meelmuts.
Dit is slechts een greep uit het totale aanbod van de Crafty Gardens 2013, het wordt een gezellige en kleurrijke
markt. Het tuincentrum is deze dag natuurlijk geopend.
Zorg dat u er op 2 juni bij bent!
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25 JARIG JUBILEUM
W I J K C E N TR U M ‘ T O U D E R A A D H U I S
Door: Francis Stalpers en Ans Verheijen

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat het wijkcentrum activiteiten voor de wijk begon te organiseren. In die kwart eeuw is het activiteitenaanbod
uitgegroeid tot een professioneel en heel divers
aanbod. Begon men destijds heel voorzichtig met
een beperkt aanbod, al gauw was het pand te klein
om alle groepen te huisvesten en moest men uitbreiden. In eerste instantie wilde men een stuk
aanbouwen – we spreken dan over 1991- maar
ook toen had men te lijden onder bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Een dependance
(het blauwe gebouwtje naast de school) werd geplaatst zodat men ook daar voor activiteiten terecht kon. Inmiddels is deze dependance begin
2013 afgebroken en het Oude Raadhuis helemaal
aangepast aan de eisen van deze tijd.

Het tegelplateau in ‘t Oude Raadhuis is van historische waarde
Met Frits van Geffen - voorheen voorzitter van het
Oude Raadhuis- spraken we over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Frits is in 1985 begonnen als lid van de wijkcentrumraad en al gauw
ging hij in onderhandeling met de gemeente Eindhoven met als doel om een wijkcentrum in Tongelre te kunnen realiseren.
Dat ging in eerste instantie niet van ’n leien dakje.
Frits: “We zijn met subsidie begonnen en onze opdracht was om binnen 4 jaar selfsupporting te
kunnen zijn. Dat doel hebben we gelukkig glansrijk
behaald.”

En meer dan dat!
Op dit moment bruist het wijkcentrum van de activiteiten waaraan uiteraard alle wijkbewoners kunnen deelnemen. Er zijn zo’n negentig vrijwilligers
actief die samen zorgen voor de begeleiding bij de
diverse activiteiten. Van o.a. inloopochtend tot
schilderen, schaken, handwerken, dansen, fietsochtenden of jeu de boulen; iedere activiteit vergt
de juiste begeleiding door vrijwilligers. En dit is
nog maar een kleine greep uit al de activiteiten en
bijeenkomsten die in dit wijkcentrum worden georganiseerd.

Impressie tijdens de meesterbreinquiz 2012
Naast dit scala van activiteiten organiseert men in
het Oude Raadhuis ook regelmatig incidentele activiteiten zoals bijvoorbeeld de inmiddels zeer bekende Meesterbreinquiz. Ook is het mogelijk om ’n
ruimte te huren door organisaties en particulieren.
Zo zijn de politie, gemeente en diverse andere organisaties hier regelmatig te vinden. En ook hiervoor zijn de vrijwilligers steeds in touw. Heeft u
belangstelling om ook vrijwilliger te worden, dan is
er voor u ongetwijfeld iets geschikts te vinden in
’t Oude Raadhuis.

KLEDINGBEURS IN
‘T OUDE RAADHUIS
Dinsdag 28 mei 2013 van 13.00 tot
15.00 uur verkoop van tweedehandse
zomerkleding.
Heren-, dames- en
kinderkleding te
koop voor slechts
€ 0,20 per stuk.
Deze beurs is voor iedereen toegankelijk.
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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!
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.

De beweegtoestellen zijn in samenwerking met
Vitalis Berckelhof gekozen en zijn in het bijzonder
geschikt voor senioren. “Regelmatig bewegen voor
senioren is noodzakelijk voor het bevorderen van
zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid” aldus geriater Judith Wilmer van het Catharina Ziekenhuis, initiatiefneemster van de beweegtuin.

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
Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil graag op uw kinderen passen. Ik
woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186.
Ik ben 14 jaar, en heb al ervaring met kinderen. Ik zit in klas 3 van het van
Maerlant Lyceum.

BEWEEGTUIN VOOR OUDEREN GEOPEND
IN WIJK DOORNAKKERS IN EINDHOVEN
De Eindhovense wethouder Lenie Scholten
van Jeugd, Welzijn en Zorg heeft woensdag 3
april de beweegtuin in de wijk Doornakkers
(Tongelre) geopend. De beweegtuin is een
initiatief van de afdeling Geriatrie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Tijdens het
10-jarig jubileum van de afdeling is er door
middel van een sponsorloop € 20.000 euro
ingezameld. Het coöperatiefonds van de Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft € 5000
euro bijgedragen.

Na de officiële opening was het voor senioren mogelijk om onder begeleiding van studenten van de
Fontys Sporthogeschool de nieuwe toestellen te
proberen.
Ook in de komende weken zijn de
studenten op
vaste tijden aanwezig om zoveel
mogelijk mensen
- oudere mensen
maar ook buurtbewoners - te
stimuleren de apparaten te gebruiken.
De beweegtuin
ligt aan de Generaal Cronjéstraat 3 in Eindhoven, naast
Vitalis Berckelhof en is voor
iedereen vrij
toegankelijk.
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Spelmaterialen aanwezig om senioren
te laten ervaren dat bewegen leuk is.

Ter herinnering aan
Wim Batenburg

BIJZONDERE NATUUR
NATUUR-MOMENTEN 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’.
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.

Vorige week bereikte ons het droeve nieuws dat
Wim Batenburg op 8 april is overleden. Wim
heeft veel voor ons Jeugddartteam De “Bulldog
Buddies” betekend. Zes jaar geleden stond
Wim, namens Jeugd- en Jongerenwerk Villapark, aan de wieg van onze oprichting. Hij is
vanaf dat moment nauw betrokken geweest bij
onze club. Wim was enthousiast en gedreven
waar het jeugd en jongeren betrof, dit enthousiasme droeg hij ook uit. Talloze keren verscheen hij op onze dartavonden en was altijd
benieuwd naar de vorderingen, maar genoot
vooral van het plezier van onze kinderen.
Wim heeft ook zijn aandeel geleverd toen we op
zoek gingen naar nieuwe huisvesting; het
“blauwe gebouwtje” moest gesloopt worden en
wij zochten naar alternatieve ruimte. Samen
met hem hebben wij gewerkt aan de tot standkoming van ORKA. Helaas mocht Wim de opening niet meemaken. Hij is nog wel een aantal
keren in de bouwput geweest en toonde heel
veel interesse in de vorderingen die plaatsvonden, maar het resultaat heeft hij helaas niet
mogen aanschouwen. We geloven dat hij toch
op de een of andere manier onze organisatie
blijft volgen; zijn betrokkenheid zullen wij in
gedachte met ons meenemen.
Wij wensen de familie, vrienden en kennissen
heel veel sterkte toe, want (om de pastoor te
citeren):
“Er is een goeie mens met een groot hart
overleden!”
Wim we zullen je missen!
Namens Bestuur en
Jeugddarters van De
“Bulldog Buddies”

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 bijzondere foto werd deze maand ingezonden door:

Mara en Wim van de Wiel
Zij zeggen er het volgende over:
“Wij hebben een poes en twee katers. De jongste
kater, inmiddels al zo’n 14 jaar oud, lust- wanneer het op vlees aankomt- alleen maar “wild
vlees” uit de natuur. Regelmatig komt hij bij ons
op het terras zijn gevangen wild laten zien: muizen, soms een rat of een jong konijntje. Op deze
foto maakt hij zijn bijnaam als “rattenvanger van
de Loovelden” waar.”
Bent u de volgende met een bijzondere
foto?

John van Soerland

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

Vrijmarkt voor kinderen groot succes!
Op 30 april organiseerde Tongelre 2.0 een vrijmarkt speciaal voor kinderen. Meer dan 75 kinderen hebben hier aan meegedaan op deze zonnige dag.

De laatste Koninginnedag rond ’t Oude Raadhuis met leuke spelletjes, een vrijmarkt, en…. fietsen versieren. Toen de fietsen klaar waren een vrolijk en kleurrijk rondje over ’t Hofke.

Gedurende deze speciale Kronings- & Koninginnedag hebben de ouders op een scherm kunnen
meekijken naar de Kroning terwijl de kinderen
hun uiterste best deden om eurocentjes te verdienen.
De kinderen
werden getrakteerd op Oranja, een Oranjecakeje en
een broodje
knakworst. Wij
kunnen terugkijken op een
zeer geslaagde
dag.

Tongelre 2.0
Mail:info@tongelre20.nl

Natuurlijk was er ook drinken en lekkers voor iedereen en de zon maakte het feest helemaal compleet.

MD
D-- C A F É
Dinsdag 28 mei is het volgende maandelijkse MD-café in Ontmoetingscentrum Het Struikske aan de
Struyckenstraat 10 in Eindhoven. Het café is bedoeld voor mensen met de oogaandoening Macula
Degeneratie, maar ook familie en vrienden zijn welkom. Deze middag komt het Iris Huys het
voorleessysteem Eye-Pal Vision demonstreren. Eye-Pal Vision is een apparaat waarmee u gedrukte
tekst kunt vergroten en laten voorlezen. De werking is eenvoudig; u legt uw tekst op een leesplateau
waarna het apparaat automatisch signaleert dat er een tekst aanwezig is en scant. Vervolgens wordt
de tekst aan u voorgelezen. Deze tekst kunt u tegelijkertijd meelezen op de monitor.
Verder is er aandacht voor een speciaal toetsenbord met grote letters voor de iPad. Dit werkt erg goed
samen met de Voice over.
In het MD-café kan men met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorgeven alsook ervaringen
uitwisselen. Aanmelden van te voren is niet nodig. Het café wordt elke laatste dinsdag van de maand
gehouden van 14.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd juli, augustus en december). De zaal is open vanaf
13.30 uur. Inlichtingenbij Ada van Dam, tel. 040-2520650.
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RALPH NEEMT AUTOBEDRIJF
HENNY GOOSSENS OVER
Op 2 april heeft Ralph van de Voort het autobedrijf van Henny Goossens aan de Urkhovenseweg overgenomen.
Henny, 70 jaar, stapt hierdoor na 50 jaar uit het
vak. In 1970 begon hij zijn eigen autobedrijf aan
de Quinten Matsijslaan, waar hij ook een benzinestation bij had.

Charlotte op haar nieuwe werkplek

Als een soort afscheidsgeschenk stelde Henny een
prachtige prijs beschikbaar voor de winnaar van de
puzzel van deze maand.
Voor Ralph en Charlotte: succes met het autobedrijf en zeker is dat het vakmanschap en de service blijven bestaan.

Van links naar rechts: Bas (loopt snuffelstage) Ralph en Henny

In 1985 bouwde hij de garage aan de Urkhovenseweg, die hij in 1986 betrok. Hij bouwde een bedrijf
op waar het contact met de klant voorop stond en
vakmanschap en service hoog in het vaandel stonden. De kracht van het bedrijf was dat alle merken
auto’s er terecht konden en dat een kleinigheid
niet direct de hoofdprijs kostte. Hij dacht met de
klant mee en wist vaak een goedkopere of tijdelijke oplossing te vinden.
Ralph van de Voort, 32 jaar, vader van Luka van
5,5 jaar en Levi van 1,5 jaar, neemt het bedrijf
samen met zijn vriendin Charlotte, over. Ralph, de
zoon van “Jan de melkboer” zoals velen hem kennen, werkt reeds 14 jaar in het bedrijf van Henny
Goossens. Voor de klanten is hij dus geen onbekende. Hij gaat het bedrijf op dezelfde manier runnen als Henny, samen met Paul die reeds 33 jaar
bij het bedrijf werkt. Charlotte gaat de administratie van het bedrijf doen alsmede de receptie.
De naam van de zaak wordt “Autobedrijf van de
Voort-Goossens”. Je kunt er niet alleen terecht
voor onderhoud maar ook voor het uitlezen van de
auto, schade herstel, APK en de verkoop van jonge
occasions.
Hoewel Henny naar eigen zeggen nog wel 10 tot
20 jaar door had willen gaan, heeft hij toch de
emotionele beslissing genomen om het bedrijf aan
Ralph over te doen. Hij gaat zich nu wat meer bezig houden met de golfsport.

Vanaf mei 2013 houdt het Sociaal Raadsliedenwerk van Welzijn Eindhoven wekelijks een afsprakenspreekuur in Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
aan ’t Hofke 15. Dit spreekuur van het Sociaal
Raadsliedenwerk is bedoeld voor inwoners van de
wijken ’t Hofke, Geestenberg en Muschberg.
Afspraak
Buurtbewoners kunnen een afspraak maken voor advies van een van de Sociaal Raadslieden. Dit kan
door op vrijdagochtend tussen 9.00-11.30 uur in de
even weken binnen te lopen in ’t Oude Raadhuis, of
door te bellen met het algemeen nummer van Welzijn
Eindhoven (040 2193300).
Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft advies en informatie over wet- en regelgeving op sociaaljuridisch
gebied. Bijvoorbeeld over uitkeringen en inkomen,
woonzaken, belasting(toeslagen), beslaglegging, gemeentelijk regelingen, etc. Samen bekijken we of de
regels in uw situatie juist worden toegepast en wat er
aan gedaan kan worden als dit niet zo is. Zo mogelijk
regelt u uw zaken zelf en waar nodig, ondersteunen
we daarbij. Soms is ook verwijzing naar bijvoorbeeld
een advocaat noodzakelijk.
U bent van harte welkom met uw vragen!
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PROCESSIE VALKENSWAARD
D-- H A N D E L
Op zaterdag 22 en zondag 23 juni is het weer
zover dat de processie van Valkenswaard naar
Handel door ons Tongelre komt getrokken.
Deze processie die sinds enkele honderden jaren
wordt gehouden op het voorlaatste volle weekend van
juni kan zich verheugen in een toenemende belangstelling van deelnemers. Ruim 2000 mensen lopen
met de processie mee alsmede een twintigtal paarden, meestal Belgische knollen, met huifkarren. Deze
paarden zijn prachtig opgetuigd en het koperwerk
glanst in de zon. Als de stoet langs komt hoor je de
honderden belletjes en de zang van de processiegangers. De stoet vertrekt op zaterdag om precies 06.00
uur en begint aan een voettocht van 40 kilometer.
Omstreeks 09.15 uur trekt de processie door Oud
Tongelre om daarna in het Park te Nuenen omstreeks
09.45 uur een korte rust te nemen. Omstreeks 15.15
uur komt de stoet in Handel aan, waar ze wordt verwelkomd door de pastor van Handel, enkele bruidjes
en enkele scouts die de troon van Maria meedragen.

gevonden van de H. Maria met het kind Jezus. De
herkomst van het beeldje was een raadsel. De bevolking begon het beeld te vereren waardoor wonderen
en genezingen plaatsvonden die men toeschreef aan
het beeldje. Later bouwde men een kapel op de
plaats waar het beeldje gevonden was. Tijdens de
bouw ontstond de bron die nu nog steeds water geeft.
In de 18e eeuw werd Valkenswaard en omgeving geteisterd door ziektes en plagen. Door de geestelijkheid werd hierop de processie in het leven geroepen
om een einde aan de ellende te maken. Vanuit andere
plaatsen werd al veel langer een processie naar Handel gehouden. Ook heden ten dage gaat men nog
vanuit diverse plaatsen in processie naar Handel.
Vanuit Geldrop gaat men reeds meer dan 300 jaar.

Op dat moment gaan de deelnemers uit elkaar. Velen
bezoeken het beeldenpark en de bron met, naar men
zegt, geneeskrachtig water. Een aantal mensen gaat
naar huis en komt de volgende morgen weer terug.
Anderen slapen bij gastgezinnen. Rond 19.00 uur is
er een avondmis. De volgende morgen begint men
met het bijwonen van een H. Mis om 09.00 uur. Na
afloop aanvaardt men de terugtocht. Om 17.00 uur
komt men weer door Tongelre en om 21.00 uur komt
men aan bij de Nicolaaskerk te Valkenswaard. In de
kerk wordt afscheid genomen en nog eenmaal een
Marialied gezongen.
ORGANISATIE
De processie wordt georganiseerd door een broederschap bestaande uit een 40 tal broedermeesters die
tevens tot taak hebben om de processietraditie te bewaren. De onkosten worden gedekt door ongeveer
7000 gezinnen die een financiële bijdrage geven als
de leden van de broederschap in het voorjaar aan de
deur komen.
HISTORIE
Volgens de overleveringen zou een schaapherder in
de 13e eeuw in een doornstruik een beeldje hebben

Dus als U op 22 juni gezang en belletjes hoort dan
weet U dat de processie naar Handel er aankomt.

OPROEP:
Willen alle bewoners van de
Tongelresestraat, ‘t Hofke en de Wolvendijk
op 22 en 23 juni
de (Tongelrese) vlag uitsteken
om de processiegangers te begroeten?
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OPENING ACTIVITEITENCENTRUM ORKA
21 April was het dan zover: de officiële opening
van ons activiteitencentrum. Na 6 weken zwoegen door alle vrijwilligers
mocht het resultaat er
zijn. Trots liepen we in de
ochtend rond door het pand om de laatste puntjes
op de “i” te zetten. Ook hier hadden de vrijwilligers ervoor gezorgd dat het er op-en-top uitzag
zodat het een mooi visitekaartje was. Om 9:00
uur werden er nog snel wat plantjes geplaatst en
zo konden we, nadat wethouder Yasin Toronoglu
was gearriveerd, om 10:00 uur starten met het
officiële gedeelte.
Bij het officiële gedeelte hebben we ook stil gestaan bij de beide Wimmen die ons de afgelopen
tijd ontvallen zijn. Wim van Dijke en Wim Batenburg. Beide heren hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van Orka.
Na het woordje van John was het de beurt aan de
wethouder.
Deze was zeer onder de indruk van het resultaat
en gaf alle vrijwilligers een groot compliment en
opende officieel met het verwijderen van de Tongelrese vlag van onze zuil en daarmee was een
“EIGEN”tijds activiteitencentrum geopend. De
ochtend was zeer druk bezocht en na de middag
hebben we continu aanloop gehad van mensen
die nieuwsgierig waren naar het resultaat.

ORKA'S VINYLPARTIES
Binnenkort gaan we in
ORKA terug in de tijd,
terug naar 't Vinyl!
Iedere 40+er is welkom
op deze Vinylparties.
De voorlopige planning is
om op zaterdag om de 6 weken terug in de tijd te
duiken en terecht te komen in de seventies en de
eighties. Wie is de lP vergeten, wie genoot niet
van Thank God it's Friday en Saterday night
fever. De geweldige sound van Motown, de opzwepende muziek van Grease, we gaan het weer
opnieuw beleven in ORKA.De platenspelers komen weer uit de kast en iedere bezoeker die een
verzoekje heeft kan dit indienen of zelf een LP of
single meenemen.
Voor deze avonden zijn we opzoek naar decoratie; LP's die geen of weinig waarde hebben en die
als decoratiestukken een tweede leven tegemoet
gaan. Dus LP's en singles die anders de container
ingaan graag inleveren bij ORKA; wij maken er
een decor voor de vinylparties van!
Wie helpt ons deze avonden rond te krijgen, het
samenstellen van een playlist of het werken aan
de decoratie? Graag de aanmeldingen via:
info@orkacentrum.nl.
Op termijn willen we in het verlengde van deze
parties platenbeurzen gaan organiseren. Een
must voor de verzamelaar maar ook ontzettend
leuk vanwege de herinneringen. Wij houden u op
de hoogte en zullen tijdig de aankondiging voor
deze activiteiten
doen.
Dus plateauzolen,
soulbroeken en
glitterblousen uit
de kast en op
naar luisteren
naar de muziek
uit de 70ties en
80ties tijdens de
Vinylparties!
There's no cure
for the ORKA
Saturday-night
fever!
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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 satijnvlinder.
De vleugels van deze nachtvlinder zijn zijdeglanzend (net satijn) en de vlinder heeft een
wit behaard achterlijfje. De pootjes zijn zwartwit geringd. De vlinder is 37 tot 50 mm groot.

Komt het zien! Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ gaat weer
optreden bij het Wasven. Dit seizoen zelfs twee keer! Noteer
vast in de agenda:
Vrijdagavond 28 juni: voorproefje. Van 19:00 u tot 21:-00u
een gezellige avond in informele sfeer op het terrein van de
Wasvenboerderij.
Zondagmiddag 30 juni: PROEF DE ZOMER. Van 14:00 u
tot 16:00. Een prachtig optreden op een prachtige locatie: de
boomvlonder onder de plataan in het groene hart van het
Wasven. Met medewerking van:
• Solisten Juliëtte van Laan, Manon Brakkee en René Kop
• Accordeon en Mandoline vereniging Echo van het Zuiden.
Bij beide optredens kunt u luisteren en kijken naar nummers
uit verschillende musicals. Van Hair tot Hazes onder het genot van een drankje en Tongelrese Tapas.
Dit evenement wordt mede mogelijk gemaakt door:

PS. Wilt u ook op onze website worden vermeld als sponsor?
Neem dan snel contact met ons op. Voor slechts 50 euro kunt
u ook een liedje sponsoren en wordt uw logo in alle communicatie-uitingen genoemd. Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
I: www.projectkoor-wiu.nl
E: projectkoortongelre@gmail.com
T: 06- 53711135

Het mannetje heeft sterk geveerde antennen
(voelsprieten). Bij het vrouwtje, dat groter is
dan het mannetje, zijn ze niet geveerd. De
soort is zeldzaam en komt wel in het hele land
voor. Populieren zijn de waardplanten (waar de
rupsen van eten) maar ook wilgen. Aan de kust
de duindoorn.
Dus in dit soort aanplantingen komen ze voor.
De satijnvlindertjes vliegen van eind mei tot
half augustus. In deze tijd worden er eieren
gelegd op de stam of takken van de waardplanten met hoopjes bij elkaar en afgedekt met wat
schuim dat hard wordt.

De rupsen zijn grijsblauw behaard met rode
vlekken en hebben witte stippen op de rug. Ze
overwinteren met elkaar in een spinsel. De
rups verpopt later in het voorjaar, in een harige
cocon in een schorsspleet. Eind juni kruipen ze
uit de cocon en dat is dan weer een nieuwe generatie en de cyclus begint weer opnieuw.
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Recept van de maand mei: vega spies
Recept: Tim van Wijk, Gasterij in ‘t Ven
Zodra de zon zich laat zien en de temperatuur het
maar enigszins toelaat, waagt een groot deel van
de bevolking zich aan de nationale hobby: barbecueën. Gezellig in de tuin met familie of vrienden
vlees gaar schroeien op kooltjes of gas. Het is
jammer dat er zo vaak naar de geijkte vleessoorten gegrepen wordt, terwijl er veel meer mogelijk
is met een barbecue. Denk ook eens aan vispakketjes of een gegrilde groenteprikker of een lekker
fruitig toetje. Of wat te denken van een lekkere
tofuspies; die kan de concurrentie met vlees prima
aan. Een goed idee
voor alle (aankomende)
flexitariërs die ook eens
een dagje zonder vlees
willen.
Ingrediënten:
• 400 gram tofu
• 1 teentje knoflook
• 2 eetlepels sesamolie
• 3 eetlepels tamari (sojasaus)
• 1 paprika
• kleine maïskolfjes
• 2 eetlepels zonnebloemolie
• 4 laurierbladeren
• lange satéprikkers

Bereidingswijze:
• Allereerst een belangrijke handeling vooraf. Gebruik je namelijk houten saté stokjes dan is het
verstandig om deze eerst te weken in kokend
water. Hiermee voorkom je dat de stokjes verbranden boven de barbecue.
• Zodra de stokjes in heet water staan kun je beginnen met het barbecuerecept.
• Snijd hiervoor de tofu in mooie gelijkmatige
blokjes.
• Pak een diepe schaal en maak hierin de marinade van tamari, sesamolie en de geperste teen
knoflook. Leg hierin de gesneden tofu en laat
hem minimaal 15 minuten afgedekt marineren.
• Snijd nu de paprika ook in mooie stukjes en doe
hetzelfde met de kleine maïskolfjes.
• Rijg aan een stokje om en om de paprika, maïs
en tofu en wissel af met zo nu en dan een laurierblaadje.
• Bestrijk de groentespiesen met wat olijfolie en
rooster ze boven een gloeiende barbecue tot ze
mooi bruin van kleur zijn geworden.
• Serveer met een lekker sausje en een stukje
stokbrood of salade!
Smakelijk!

Tip van de maand: Suède schoenen zijn goed schoon te maken met koude thee.

VROEGE VOGELWANDELING 21 APRIL
Het was koud maar helder, `s morgens om 6 uur, aan de parkeerplaats van het Aalbersepad bij het Eckartse
bos. Want daar ging de wandeling doorheen. Er waren al veel vogels aan het zingen, nu moet ik zeggen wel
iets minder als 2 jaar geleden. Maar toch, het blijft verrassend die verschillende geluiden. Koolmezen die het
geluid maken als een fietspomp. De Tjif-tjaf die zijn eigen naam roept. Net als de koekoek die we zelfs zagen
vliegen in zijn territorium. We hoorden ook zwartkoppen, winterkoningen, spechten die roffelden, maar ook de
merel die net zo melodieus zingt als het roodborstje.
Je ziet zoveel tijdens een wandeling, als je maar
weet waar je moet kijken. Eekhoorntjes die behendig over de takken lopen. En als je weet waar salamanders zich verstoppen heb je er zo een gevonden. Wat ook altijd bijzonder is, is de ontmoeting met de ree. Ze stonden dit keer wat gras te
eten in de verte. Om 8.15 uur was de wandeling
teneinde. En weet je wat het leuke is? Na al dit
moois van deze vroege ochtend in het Eckartse
bos, heb je nog een hele zondag voor je.
Op zondag 23 juni a.s. is er weer een wandeling;
vertrek bij de molen op Coll om 8.00 uur terug 9.30
uur. Loop je dan ook een keer mee? Kijk op
www.wasven.nl
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GOUDEN JUBLILEUM WAG
WAGENSPEL
ENSPEL VAN ARIËNS TONEEL
Schrijf het vast in uw agenda: van zaterdag 22 t/m
vrijdag 28 juni trekt het Ariëns Toneel weer door
heel Eindhoven om geheel traditiegetrouw het Wagenspel te spelen! Ook in uw wijk of dicht in de
buurt. Het wagenspel wordt al vanaf 1947 elk jaar
op zo'n 15 tot 18 plaatsen in de stad vertoond. Dit
jaar voor de 50e keer door het Ariëns Toneel. Een
mooi jubileum dus.

In Oud Tongelre spelen we:
− 22 juni om 15.00 uur naast ‘t Oude Raadhuis
− 26 juni om 19.00 uur bij ’t Karregat.

We willen dit heuglijke feit natuurlijk niet zomaar
voorbij laten gaan en willen dan ook dit jaar een
extra dimensie toevoegen aan het Wagenspel. Dat
hebben we gedaan door voor deze gelegenheid het
verhaal speciaal te laten schrijven in plaats van
een bestaand stuk te kiezen.
Over wie het moest schrijven hebben we niet lang
hoeven nadenken. We vroegen Jan Smeets, bekend Brabants theaterman. Hij stemde tot onze
grote vreugde meteen toe en begon enthousiast te
pennen. In 2011 speelden we al een wagenspel
van zijn hand, nl.: 'Toon of drie manieren om een
kalf over de grens te krijgen'.
Jan schreef voor 50 jaar wagenspel een stuk over
het jarige meisje Ariënne met als titel: 'Een kist
met 3 angsten en één groot geluk'. Zoals Jan het
zelf zegt: 'Het zijn zo'n 30 minuten spel, zang en
dans; poëtisch, breekbaar, maar sterk van structuur en met een stevig tempo'. En daar hebben wij
niets meer aan toe te voegen. De regie is voor de
vierde keer in handen van Anemoon Langenhoff.

Voor meer informatie kunt u ons vinden op de site:
www.arienstoneel.nl,
Twitter: https://twitter.com/AriensToneel,
Facebook: http://www.facebook.com/AriensToneel.
Of mail ons: info@arienstoneel.nl

Vorig jaar werden ruim 1500 bezoekers geteld in
heel Eindhoven. Allen hebben genoten van de
voorstelling 'Pudding Tarzan'. We hopen dit jaar op
nog veel meer bezoekers!

Kunt u niet in de betreffende week? De première,
de Gouden Jubileumvoorstelling, wordt op zaterdag
15 juni om 15.00 uur gegeven op het Lichtplein
achter De Witte Dame.

Tot ziens!
De Wagenspelers van het Ariëns Toneel

Uw wijkcentrum jubileert
Daarom hebben wij voor u een zeer speciale
activiteit georganiseerd: het Wagenspel komt
voor een extra voorstelling naar ’t Hofke.
Op zaterdag 22 juni om 15.00 uur zal de bekende Ariëns toneelgroep uit Eindhoven, op
het pleintje naast ‘t Oude Raadhuis, een
GRATIS optreden verzorgen.
Voor iedereen toegankelijk, met nog enige
verrassingen….
Komt dat zien, komt dat zien…
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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

Liesklachten
Een liesblessure is één van de overbelastingsblessures
die kunnen optreden bij sporters m.n. bij hardlopers.
Deze blessure kan veroorzaakt worden door een irritatie
van de aanhechting van de pees en/of de spiervezels van
één van de spieren die het been naar binnen bewegen
(de 'adductoren'). Deze spieren hechten aan de binnenonderzijde van het bekken. De pijn kan uitstralen naar
de binnenkant van het bovenbeen of naar de buikspieren. In het beginstadium van deze blessure is er slechts
sprake van een stijf en/of licht zeurend
pijngevoel na een zware of langdurige
inspanning. Als er geen tegenmaatregelen getroffen worden, zullen de pijnklachten ook optreden aan het begin
van de training. Deze pijnklachten verdwijnen in eerste instantie nog na een
warming-up, maar na afloop van de
training keren ze weer terug. Als er
toch wordt doorgesport, nemen de pijnklachten nog
meer toe en zal lopen uiteindelijk niet meer goed mogelijk zijn.
Factoren die bijdragen aan deze overbelastingsblessure
zijn: het niet of niet goed uitvoeren van een warmingup, het te snel opvoeren van de intensiteit en de omvang
van de training of verstappen of uitglijden. Of als sporters voldoen aan één van de volgende (sportrelevante)
afwijkingen: verkorte of zwakke spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen, zwakke (schuine) buikspieren
of een beenlengteverschil.
Preventieve maatregelen die genomen kunnen worden
zijn:
• Warming-up: zorg voor een goede doorbloeding door 5-10 minuten rustig in te
lopen en losmakende bewegingen te maken.
• Rekoefeningen: voer de volgende rekoefeningen uit om de spieren op lengte te
brengen. Houd de rekoefening in de uiterste stand zo'n 15 seconden vast en
herhaal de oefening 2 à 3 maal.
• Goede trainingsopbouw. Voer de intensiteit en de
omvang van de trainingen zeer geleidelijk op, met

•

•

•

name van die oefeningen die zwaar belastend zijn
voor de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen en hun peesaanhechting. Denk hierbij aan
springen en lopen op een gladde of wegschuivende
ondergrond (zand).
Spierversterkende oefeningen: voer
spierversterkende oefeningen uit
voor de (schuine) buikspieren en
voor de spieren aan de binnenzijde
van het bovenbeen.
Cooling-down: voer altijd een cooling-down uit. Deze bestaat uit zo'n
5 minuten loslopen en het uitvoeren
van rekoefeningen. Hierbij is het
uitvoeren van rekoefeningen voor de spiergroep aan
de binnenzijde van het bovenbeen belangrijk.
Verder zijn een goede techniek en het dragen van
goede sportschoenen erg belangrijk om deze overbelastingsblessure te voorkomen.

Als de blessure toch is ontstaan, zijn er een aantal dingen die u kunt doen. Wees alert op het begin van de
blessure. Een zeurende pijn tijdens of vlak na de de
sportbeoefening is een veel voorkomend symptoom.
Volg, om erger te voorkomen, de hier onderstaande regels op.
• Met name het uitvoeren van rekoefeningen en spierversterkende oefeningen is belangrijk.
• Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van belastende trainingsvormen al voldoende zijn om deze
beginnende peesblessure te laten genezen.
• Als de blessure in een beginstadium verkeert, koel
de pees dan na de training zo'n 15 minuten met ijs.
Dit kan door massage met een ijsblokje op de pijnlijke plek. Herhaal dit koelen zo'n 3 tot 5 keer per dag.
Ook als de blessure langer bestaat, kan het nuttig
zijn om de pees meerdere keren op een dag te koelen.
• Als de spieren aan de binnenzijde van het bovenbeen stijf zijn, laat dan deze spieren masseren.
Als deze maatregelen niet binnen 2 à 3 weken lijden tot
vermindering van de klachten, vraag dan advies aan de
fysiotherapeut.
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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

Met dit mooie weer heeft u vast al eens op het
terras van de Gasterij genoten van lekker
eten en drinken en de zon! Wist u dat er bij
het Wasven nog veel meer te doen is? Kom
eens kijken bij een van de vele activiteiten.
Zoals de leuke (natuur)activiteiten voor de
kids en thema-avonden voor volwassenen. Of
kom eens kennis maken tijdens het Pure Food
Event dat op 1 & 2 juni bij het Wasven wordt
georganiseerd. In deze nieuwsbrief leest u er
alles over!
Expositie: Schilderwerken
van Mirjam Hendriks
Natuurthema jeugd: Op weg
naar de watermolen van Coll
Pure Food Event:
Eet je gezond!
Bakmiddag: Hartige koekjes
Proefthema-avond:
Barbeknoeien
Tuinthema-avond:
Rozen: om op te eten!
Natuurthema jeugd:
Alle eendjes zwemmen in
het water

Tot 30 juni,
Overloop
31 mei 19.00 uur,
de Schop
1 & 2 juni 12:0018:00 uur Groendomein
12 juni 13.30 uur,
de Schop
12 juni 19.00 uur,
Gasterij
20 juni 19.00 uur,
de Schop
28 juni 19:00 uur,
de Schop

Expositie: Schilderwerken van Mirjam Hendriks
Deze maand exposeert Mirjam
Hendriks haar schilderijen op de
Overloop. Ze haalt de inspiratie
voor het schilderen van eenvoudige vormen uit haar baan in de
dienstverlening voor mensen
met een verstandelijke beperking.
Benieuwd? Kom een kijkje nemen! De expositie is te zien tot
30 juni op de Overloop, geopend tijdens openingstijden van de Gasterij.
Meer informatie over Mirjam is te vinden op
www.mirjam-hendriks.nl.
Natuurthema-avond jeugd: Op weg naar de
watermolen van Coll
De watermolen van Coll werd eind 1800 geschilderd door de wereldberoemde kunstschilder Vincent van Gogh. De Collse molen is al bijna zo`n
700 jaar oud en wij kunnen er nu nog van genieten. Maar óók van het pannenkoekenmeel dat daar

wordt gemalen en waar je ouders heerlijke pannenkoeken van kunnen bakken. Jammie!

We gaan de molen ook, net als Vincent van Gogh,
proberen te schetsen op papier. Tenminste, als het
mooi weer is. Anders gaan we daar alleen op natuuronderzoek uit.
Trek sowieso stevige schoenen of laarzen aan
en iets met lange mouwen, want er kunnen
muggen zitten.
Ga je ook mee op avontuur op vrijdag 31 mei?
De natuurthema-avond is voor kinderen van 6 tot
11 jaar. Het begint bij de Schop, waar we om
19:00 uur met speciaal vervoer vertrekken naar de
watermolen. Om 21.00 uur zijn we weer terug bij
de boerderij. De kosten bedragen € 2,00 per kind.
Ouders die op deze avond mee willen assisteren
zijn altijd welkom!
Pure Food Event: Culinaire markt, proeverij
en lezingen
Het Pure Food Event staat dit voorjaar in het teken
van eten waar je gezond van blijft; niet omdat het
moet, maar omdat het lekker en logisch is. Van
verse salades en vergeten groenten tot zeewier en
hippe granen als spelt en quinoa. Wat houdt Raw
Food eigenlijk in en kun je met de slowpers en
steamkoker lekker gezond koken? Ben je al flexitariër, word dan ook biotariër. Eet eens een dag biologisch vlees zonder antibiotica of eet verantwoorde vette vis. Een gezonde geest in een gezond lichaam met voedsel voor je brein en helende sappen. Of kom in balans met een demonstratie yoga
in de natuur. Natuurlijk wil het oog ook wat: ontdek wat natuurlijke cosmetica voor je huid kan
doen. Ook aan je vochtbalans is gedacht. Van nieuwe frisdranken tot heerlijke smoothies en gezond
bier.
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Kom meegenieten, proeven en inspiratie opdoen
op zaterdag 1 en zondag 2 juni bij Groendomein
Wasven. Het is beide dagen van 12.00 tot 18.00
uur en de toegang is gratis.
Nieuwsgierig geworden? Op facebook en twitter
worden enkele kraamhouders bekend gemaakt.

roos centraal. Niet alleen mooi maar ook
nuttig; al eeuwenlang
worden
rozen
verwerkt in allerlei parfums. Maar de roos
heeft nog meer toepassingen.
Velddocente Bertie van de
Boogaard vertelt welke soorten goed passen in een ecologische
tuin en hoe u ze het
beste kan verzorgen. Daarnaast krijgt u informatie
hoe rozenblaadjes en -bottels verwerkt kunnen
worden in allerlei producten.
Het Wasven krijgt ook diverse rozen in de eetbare
bloementuin. Als het mogelijk is gaan we ook nog
even de tuin in om de nieuwe rozen van het Wasven te bewonderen.
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.

Bakmiddag bij de Bakker: Hartige koekjes
Op woensdag 12 juni kun je weer samen met de
bakker aan de slag in de Schop. Dit keer worden
er geen zoete koekjes, maar kruidige koekjes gebakken.
Proefthema-avond: Barbeknoeien
Tijdens de proefthema-avond op woensdag 12 juni
wordt de nationale hobby van veel Nederlanders
belicht: barbecueën. Er is veel meer mogelijk op
de gloeiende kooltjes dan je wellicht denkt. Wie bij
barbecueën meteen aan (zwart geblakerde) worstjes en hamburgers denkt, zal verrast worden door
de heerlijke alternatieve mogelijkheden met duurzaam gevangen vis, biologisch vlees en groenten
en fruit. De koks van de Gasterij laten je lekkere
streekgebonden gerechtjes van verantwoorde
komaf zien en proeven. Zo laten ze zien dat een
groot stuk vlees wel degelijk te bereiden is op een
barbecue. Barbecuespecialist Wim Vink vertelt op
een aanstekelijke manier wat er technisch gezien
allemaal kan met diverse soorten barbecues. Het
weer kunnen we niet garanderen, maar met de
recepten die u mee krijgt kunt u een heerlijke culinaire avond in eigen tuin verzorgen.
Tuinthema-avond: Rozen: om op te eten!
Iedere maand organiseert de tuinder van het Wasven een thema-avond met als rode draad de
moestuin die bij het Wasven is aangelegd. Uitgangspunt is biologisch/ecologisch tuinieren. Bij de
tuinthemalezing op donderdag 20 juni staat de

Natuurthema-avond jeugd:
Alle eendjes zwemmen in het water
Als er een vijver in de buurt is, komen er watervogels naar toe om te eten of om te broeden. Dit
kunnen allerlei vogels zijn: meerkoeten, brandganzen of misschien kuifeenden. We gaan deze avond
naar de Karpendonkse Plas want daar zijn allerlei
verschillende eenden en ganzensoorten te zien. Dit
keer gaan we met de benenwagen. Neem vooral
een verrekijker mee, want dan kan je ze van dichtbij zien.

Ga je ook mee? We vertrekken om 19.00 uur bij
de schuur van de boerderij van het Wasven. We
zijn om 21.00 uur weer terug. Deelname kost
€ 2,00 per kind en het is voor de jeugd van 6 tot
12 jaar.
Facebook en Twitter
De activiteiten en nieuwtjes van het Wasven worden ook digitaal verspreid. Als u snel op de hoogte
wilt blijven van onze laatste nieuwtjes kunt u ons
volgen via Facebook of Twitter.
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Op 25 april werd het internationaal kinderfeest
gevierd op het Korein kinderplein avondroodstraat
en basisschool de Boog.

eigenwijze kroost zat te smullen van gerechten
die ze niet dagelijks voor hun neus krijgen.
Na het eten ging iedereen met bolle buiken weer
naar huis, de middagboterham hebben wij maar
eens overgeslagen!
Mariëlle Kuhr, moeder van Pim en Bas
Samen met de ouders zijn de peuters op bezoek
geweest in de basisschool om daar samen met de
groepen 1 en 2 een deel van het feest te vieren.
Na wekenlang oefenen mochten de peuters de konijnenpolka laten zien aan de kleuters en trotse
ouders. Het dansje was een groot succes, de peuters dansten vrolijk mee, met konijnenoren op
hun hoofd en geschminkte snorharen op de wangen.

Toen ook de kleuters hun optreden hadden gedaan, was het tijd om terug te gaan naar de ruimte voor de peuters. Daar stonden allerlei verschillende hapjes uitgestald. Het zag er allemaal heerlijk uit. Er waren o.a. kaasballetjes uit Aruba, Bosnische worstjes, Turkse en Afghaanse cake, Hollandse pannenkoeken, Chinese loempiaatjes en
heel veel andere hapjes.
De kinderen en de ouders hebben er heerlijk van
gegeten, veel ouders keken verbaasd toe hoe hun

ATELIER EXPOSITIE
Op zondag 9 juni van 11 tot 17 uur bent u weer welkom in
het MK Atelier van Mia Koeneman. U kunt daar zien wat er
allemaal mogelijk is op het gebied van de aquareltechniek.
Het adres van het atelier is: Generaal Bothastraat 7 in Eindhoven (Tongelre).
Mia Koeneman: ‘Ik werk voornamelijk met aquarelverf. Deze
schildertechniek verbaast me steeds door de veelheid van mogelijkheden. Ik kan er licht, luchtig en spontaan mee werken of
kleurrijk, mysterieus of in vele lagen. Structuur en beweging zijn
kenmerkend voor mijn werk’.

Aquarellen kunt u komen bekijken en/of kopen. Ook kunt u informatie krijgen over de aquarelcursussen en schildervakanties
die door het MK Atelier worden georganiseerd (zoals de schildervakantie op Terschelling deze zomer).
Wilt u hier meer over weten of bent u nieuwsgierig geworden
naar mijn werk: kijk dan op www.mkatelier.nl of kom naar mijn
atelier op 9 juni. U bent van harte welkom.
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WAT EEN FEEST!
Op vrijdag 26 april was het groot feest op basisschool de Boog. Daar werd namelijk gevierd dat
we een nieuwe koning krijgen. We hebben genoten
van de oudhollandse spelen.

Na een heerlijk ontbijt, wat ons was aangeboden
door de nieuwe koning hebben we de dag gezamenlijk geopend met het lied bewegen is gezond.

De kinderen hebben zich vermaakt met 43 spellen
waaronder het spijkerpoepen, koekhappen, touwtrekken, steltlopen, kruisboogschieten, sjoelen en
een grabbelton.
Groetjes van groep 3 & 5.

Het zonnetje scheen, waardoor alle spellen buiten
op het plein stonden en het een grote oranje zee
was. Helaas begon het na een tijdje te regenen
waardoor we de spellen naar binnen moesten verhuizen. Daar zetten het feest zich voort en hebben
de kinderen mede dankzij de hulp van vele ouders
genoten van deze ochtend.

Koudenhovenseweg-zuid 202, 5641 AC Eindhoven, tel.: 040-2811760.
Avondroodstraat 40, 5641 HB Eindhoven, tel.: 040-2812198 (dependance)
e-mail: deboog@skpo.nl website: www.deboog.dse.nl
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AAIING
AANSTOPPEN
AARDKASTANJE
AARLE
ABSENTIE
ANITA
BANAAL
BETONSTORTING
BUHNE
CENSOR
COFFEINE
DIKTE
DORADO
EENKENNIGHEID
EREPENNING
GELATEN
GODINNETJE

HUISBRAAK
IDEALITEIT
IJZERBOOR
INDRUK
INDUSTRIEEL
JANDOEDEL
KAVELEN
KIEUWHOLTE
KNUDDE
KROMMEN
LANGDURIGHEID
LITERVERMOGEN
NAALDENKUSSEN
NAJAARSMIST
OVERLOOPPIJP
PAKJE
PANIEKZAAIJERIJ

PERSMOLEN
PIANOKAST
POSTDIRECTEUR
RIJPMAAND
RIJVLOER
RIJZADEL
ROKADE
RONDJE
SCHERTSFIGUUR
SJOELEN
STRIJKAGE
UITDRAAGSTER

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

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 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:
Zich met spel en dans vermaken
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Jacques Dujardin
Mortierlaan 85
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Autobedrijf Van de Voort-Goossens
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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