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Ja, u heeft het goed gezien, dit is het juni/juli nummer. Omdat
wij in juli vakantie hebben liggen onze activiteiten voor ‘Rond ’t
Hofke’ in die maand stil, er verschijnt dan dus geen wijkblad.
Overal gonst het van vakantie. Soms zijn er maanden geleden al
plannen gemaakt. Plannen die al heel veel voorpret gegeven hebben. En als dan alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen zijn,
slaken we een zucht van verlichting, we trekken de deur achter
ons dicht en……… we zijn weg!
Het staat hier heel simpel maar dat is het niet
altijd. Er zijn omstandigheden dat het
dichttrekken van de deur wat meer impact
heeft, intensieve voorbereidingen vergt en heel
wat energie kost. Dat laatste is van toepassing
op basisschool ‘De Boog’. De directeur, het team
en de leerlingen van de school wacht, voordat
zij de deur dicht mogen trekken, een
grootscheepse verhuizing, gelukkig, nu voor de
laatste keer. Ze gaan de dependance en hun tijdelijk
onderkomen aan de Jan v. Riebeecklaan verlaten en
mogen het nieuwe schooljaar starten in een
supermooi nieuw spilcentrum.
U hebt dit spilcentrum langzaam zien verrijzen, de
buitenkant is u dus bekend. Maar hoe ziet het er van
binnen uit? In dit nummer lichten wij al een tipje van de sluier
op, op pag 21 t/m pag 24 laten wij u al even binnen kijken.
U zult het met ons eens zijn dat dit bouwwerk voor alle
betrokkenen een hele verbetering is.
Groep 1 t/m 8 zijn dan eindelijk verenigd in één gebouw.
Voor de directeur, de heer Marcus Pronk, komt daarmee een eind
aan het heen en weer pendelen tussen twee locaties.
Alle teamleden zitten dan eindelijk onder één dak, ze kunnen
daardoor gemakkelijker met elkaar in contact komen en dat komt
de sfeer en de samenwerking zeker ten goede.
De ouders hoeven niet meer, met een blik op ’t horloge, van de
ene locatie naar de andere te fietsen om hun kinderen tijdig naar
school te brengen of op te halen.
En Tongelre is een schitterend nieuw gebouw: ‘Spilcentrum ’t
Hofke’, rijker.
Wij wensen alle betrokkenen een voorspoedige verhuizing toe en
voor hen en alle overige wijkbewoners een stralende
welverdiende vakantie!
Tot in augustus.

Algemeen alarmnummer
112
Apotheek ‘t Hofke ...................................... 040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend ........... 0900-8861
Parochie Tongelre ...................................... 040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............. 0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre ............................. 14040
Ons Net Eindhoven .................................... 040 7874000
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De familie Van de Griendt heeft jaren ang aan de
Urkhovenseweg gewoond,waar nu de frietkraam
staat. Doordat de overweg aan de Urkhovenseweg
verplaatst is, geeft dat nu een vertekend beeld van
hoe vroeger de Urkhovenseweg liep.
Deze maand is De Wisselpen geschreven door;
Elly van de Griendt-Jennissen
Zoals iedere dag hoor ik op bepaalde momenten de post binnen vallen,zo ook wijkblad
Rond ‘t Hofke als de tijd daar voor is. Met
heel veel plezier lezen wij het wijkblad en
ook de Wisselpen.
Als ik het verhaal zo lees van de Wisselpen,
dan gaan mijn gedachten naar de vraag:
waarom hebben ze mij hier nog nooit voor
benaderd?
Nu is het dan zo ver, Corina van Dommelen
heeft mij opgebeld, of ik de Wisselpen wil
schrijven. Dat ga ik nu doen.

De familie Jennissen
Wij,de familie Jennissen, zijn ‘import’ in Tongelre.
Woensel is mijn geboortegrond waar nu het Catharina ziekenhuis staat. Wij hebben daar altijd een
kolenzaak gehad en ik heb altijd met de gedachte
geleefd dat dit altijd zou blijven, maar zo is het
leven, het verandert met de dag.
Op 2 mei 1968 kwam ik van school thuis,trof ik
mijn vader en moeder super blij aan in de keuken.
Ze hadden een Brabants woonhuis met 1200 meter grond aan ‘t Hofke gekocht. Dit huis is vóór
1968 altijd bewoond geweest door Willem van de
Nobelen.
Het was een mooi huis, met een half rieten kap en
half dakpannen en perfect bijgehouden. We hadden het graag behouden zoals het er stond, maar
in 1968/1969 werden nog kolen gestookt en aangezien er de nodige grond er achter lag voor kolen
opslag, moesten we met de vrachtwagens achterom kunnen. Het huis moest gesloopt worden. Nu
zou je daar geen vergunning meer voor krijgen.
We hebben toen een nieuw huis gebouwd met een
kolenplaats er achter.

Elly van de Griendt-Jennissen

Ik wil eerst even mezelf voorstellen. Ik ben Elly
van de Griendt-Jennissen en woon al 44 jaar aan ‘t
Hofke en ben getrouwd met Peter van de Griendt
die bij velen wel bekend is als de timmerman van
aannemingsbedrijf Gielissen. Het bedrijf dat vroeger gevestigd was tussen de twee overwegen aan
de Tongelresestraat, waar nu een kapperszaak is.

De kolenhandel
Maar in de loop der jaren werd onze kolenhandel
minder door het aardgas dat vele mensen gingen
stoken, zo ook de fam. Jennissen ging aardgas
verwarming gebruiken.
Zelf heb ik nog 25 jaar kolen bezorgd, en als het
druk was, dan hielp Henk van de Akker mee met
rond brengen na zijn eigen werktijd of anders hielp
onze Peter.
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In 1992 leerde ik ons ‘Peerke’ kennen. We hadden
namelijk oude kolenloodsen staan en die waren
niet helemaal water- en winddicht. Onze Peter
woonde samen met zijn moeder aan ‘t Hofke 61 en
daar had ik een briefje in de brievenbus gedaan of
hij misschien tijd had om onze loodsen te renoveren. Er werden afspraken gemaakt voor de verbouwing, en ons ‘Peerke’ is nooit meer weggegaan,
want op 15 oktober 1993 zijn we getrouwd. Onze
beide moeders hebben dit nog mee mogen maken,
die hadden toen al een mooie leeftijd bereikt.
We zijn samen aan ‘t Hofke 78 gaan wonen, waar
we met veel plezier hebben gewoon.d Vanaf 30
december 1998 wonen we aan ‘t Hofke 103.
De Wisselpen geef ik met veel plezier door
aan Jo van de Akker.

Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

CIRCUS
Afgelopen week zijn we gestart met het thema CIRCUS! Dit is al weer het laatste thema
van dit schooljaar. Wat gaat het toch snel!
Zoals bij ieder thema, starten we met een leuke
opening. En deze keer was de opening van het
thema wel heel speciaal…een optreden van een
echte clown!
Clown Pagetti wilde graag in een circus gaan werken en liet aan ons zien wat hij allemaal al kon.
Natuurlijk ging niet alles helemaal goed, maar daar
had hij iets op bedacht!
De kleuters van ’t Karregat mochten hem helpen!!
Was dat even gaaf zeg!
Zo zijn er kinderen koorddanser geweest, was er
iemand de circusdirecteur, moest er geoefend worden als een echte acrobaat en werd er gedanst op
muziek. En wij konden dat heel goed!! Na een
groot applaus zijn we in de klas verder gegaan met
het thema circus.

INDISCHE MARKT!

Op vrijdag 21 juni van 13.00 tot 16.00 uur is
er op de locatie Peppelrode Carrousel en in de
tuin een Indische markt.
Er zijn leuke kraampjes, het Indische atelier en de
stichting Pelita zijn aanwezig en ook is er Potjo
potjo dans en een samenzang.
Maar ook voor de inwendige mens is gezorgd. Er
zijn een saté bar en vele andere Indische lekkernijen.
Kom sfeer proeven

 Toegang graƟs
 Datum: vrijdag 21 juni a.s.
 Tijd: van 13.00 tot 16.00 uur


Locatie: Peppelrode Carrousel en de tuin



Adres: Fliednerstraat 5, 5654 KD Eindhoven

Iedereen was erg enthousiast na deze prachtige
voorstelling, dus dat ging al snel goed.
Zo kunnen we nu in onze eigen circushoek zelf
kunstjes laten zien als een circusartiest of als een
dier. We zijn al goed aan het oefenen en wie weet
gaan we zelf ook nog een keer optreden...
De komende weken gaan we nog veel dingen in de
klas doen die met het thema te maken hebben…we
hebben er zin in!
Groetjes,
de kinderen en juffen van Saltoschool ‘t Karregat
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GRATIS ENTREE!!!

Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’
presenteert in samenwerking
met ‘Groendomein Wasven’

PROEFT U MEE ?

Vrijdagavond 28 juni,Voorproefje,
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Een gezellige muzikale avond in informele sfeer in
de tuinderij van de Wasvenboerderij. Met
medewerking van solisten.
Zondagmiddag 30 juni, Proef de Zomer,
van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Een prachtig optreden op een prachtige locatie: de
boomvlonder onder de plataan in het groene hart
van het Wasven. Met medewerking van solisten en
Accordeon en Mandolinevereniging Echo van
het Zuiden.
Tijdens de optredens kunt u met een drankje
heerlijk genieten van Tongelrese Tapas verzorgd
door de koks van Gasterij In ’t Ven.
De Wasvenboerderij, Celebeslaan 30, 5641 AG
Eindhoven. Meer informatie: www.wasven.nl
Meer informatie over Projectkoor ‘Werk in
Uitvoering’: www.projectkoor-wiu.nl
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Tuintip voor juni:
Hortensia’s snoeien

Door Jeroen Soontiëns
De hortensia is één van de gemakkelijkste tuinplanten en toch blijven er veel vragen over het
snoeien van deze struik. Dit komt door de verscheidenheid aan soorten die er bestaan. Als u
weet met welk type hortensia u te maken hebt, is
het snoeien niet ingewikkeld.
De bekendste en meest algemene hortensia is de
boerenhortensia ofwel Hydrangea macrophylla. Dit
type heeft glanzend blad en bol- of schermvormige
bloemen. De bloemen kunnen rood, roze, blauw of
wit zijn. Deze hortensia kan snoei prima verdragen, maar u dient rekening te houden met de
bloemaanleg. De bloemen verschijnen op overjarige takken dus wanneer u de struik kort snoeit zal
deze het eerstvolgende jaar nauwelijks bloemen
dragen. U kunt een hortensiastruik daarom beter
verjongen. Dit doet u door de oudste, minst vitale
takken weg te snoeien. Als u dit enkele jaren achter elkaar doet, blijft de struik optimaal in conditie.

Pluimhortensia
Dit om ervoor te zorgen dat u stevige takken overhoudt zodat de scheuten van deze struik minder
snel omvallen in de zomer. Het snoeien doet u in
het begin van het voorjaar. U kunt de struik daarbij snoeien tot 50 cm boven de grond. Hij zal in
korte tijd weer uitgroeien tot ruim één meter
hoog.

DOE MEE!
en schrijf samen aan een gedicht of rap voor
Eindhoven.
In de maand juni geven dichters, schrijvers
en rappers een gratis schrijfworkshops op
zeven Vitalis locaties in Eindhoven. Zo zullen
schrijvers samen met de deelnemers een nieuw
stadsgedicht voor Eindhoven schrijven en een heuse rap maken en uitvoeren. De workshops zijn
voor jong en oud gratis toegankelijk dankzij een
bijdrage van Fonds NutsOhra. Opgeven kan via
n.kessels@deliterairesalon.nl, er zijn een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, reserveer snel!

Boerenhortensia
Een andere veelgebruikte hortensia is de pluimhortensia ofwel Hydrangea paniculata. Deze vaak wat
grotere struik is een makkelijke groeier met lichtgroen, niet glanzend blad. De bloemen zijn (room)
wit, soms met een roodverkleuring en hebben een
peervorm.
Dit type hortensia is gemakkelijk te snoeien. Dit
doet u in het voorjaar direct na de winter. U kunt
de struik zelfs fors terugsnoeien omdat de bloemen worden gevormd op de nieuwe scheuten. Ook
zonder snoei zal deze hortensia rijkelijk bloeien.
Een van de populairste types is de Hortensia
‘Annabelle’. Deze plant heeft behaard lichtgroen
blad en draagt zeer grote witte bloemschermen
vanaf medio juni. Voor dit type hortensia is het
zelfs aan te raden om deze jaarlijks te snoeien.

Deze workshops komen voort uit De Literaire Salon, een tweewekelijks leesclubje in Vitalis Berckelhof, Vitalis Wilgenhof en Vitalis Peppelrode. In
De Literaire Salon leest en bespreekt literatuurwetenschapper Noortje Kessels korte verhalen en gedichten met bewoners, wijkbewoners en personeel. Noortje Kessels organiseert de schrijfworkshops samen met Stichting Poëthement.
Data, aanvangstijden en locaties van de
schrijfworkshops:
 Donderdag 20 juni, 14.30 uur: rapper/schrijver
Marco Martens in Vitalis Wilgenhof, Schalmstraat 2 in Eindhoven (Stratum)
 Dinsdag 25 juni, 14.30 uur: rapper/schrijver
Marco Martens in Vitalis Berckelhof, Gen. Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven (Tongelre)
 Vrijdag 28 juni, 14.30 uur: dichter Piet van den
Boom in Vitalis Peppelrode, Ds.Th. Fliednerstraat 5, 5631 BM Eindhoven (Woensel).
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Gezondheidscentrum Tongelre

ELEKTRONISCH
PATIENTENDOSSIER?
Door: Iris Berghuis
Elektronisch patiëntendossier?
Alleen met uw toestemming!
Goede zorg met goede informatie.
Ziekte, een blessure of een ongeval komen
vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, bij een andere
apotheek of bij een huisartsenpost. Dan is het
belangrijk dat de zorgverlener (zoals huisarts
en apotheek) snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Zo
krijgt hij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners
willen daarom graag medische gegevens elektronisch kunnen opvragen. Ook ’s avonds en in het
weekend. Zij maken daarbij gebruik van een speciaal en beveiligd netwerk: de zorginfrastructuur. Dit
netwerk zorgt voor een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens.
Wij hebben als zorgverleners een geheimhoudingsplicht. We kunnen niet zomaar uw medische gegevens delen met andere zorgverleners via de zorginfrastructuur. U moet ons eerst toestemming geven uw gegevens beschikbaar te stellen. En andere
zorgverleners mogen de gegevens alleen raadplegen als dat nodig is voor uw behandeling. In dit
artikel leest u hoe u toestemming geeft.
Hoe geeft u toestemming?
U kunt mondeling, schriftelijk of via internet toestemming geven. Wij zullen u om toestemming
vragen bij een bezoek aan het gezondheidscentrum. Daarna leggen we in uw dossier vast of u
toestemming hebt gegeven. U kunt ook zelf contact met ons opnemen. Wij mogen uw medische
gegevens niet zonder uw toestemming beschikbaar
stellen voor raadpleging via de zorginfrastructuur.
Als u geen toestemming hebt gegeven, kunnen
zorgverleners uw gegevens ook niet inzien in noodsituaties.
U kunt uw toestemming altijd weer intrekken en
ook bepaalde informatie in uw dossier laten afschermen. Dit kunt u met ons afspreken.
Zo werkt de zorginfrastructuur
Wij houden het zorgdossier over u bij. Hierin staat
informatie die van belang is voor uw behandeling.
Zo legt uw huisarts bijvoorbeeld vast wat uw

klachten zijn en welke behandelingen u krijgt. En
uw apotheker vermeldt in uw dossier welke medicijnen hij u verstrekt heeft en of u allergisch bent
voor bepaalde medicijnen. Als u toestemming hebt
gegeven mogen wij uw belangrijkste medische gegevens beschikbaar stellen aan andere zorgverleners. Bijvoorbeeld een waarnemend huisarts van
de huisartsenpost, een andere apotheek of een
medisch specialist. Als u naar een andere zorgverlener gaat, dan kan deze uw gegevens raadplegen.
Zorgverleners kunnen gegevens elektronisch raadplegen via een netwerk dat hiervoor speciaal is gemaakt: de zorginfrastructuur. Dit is een beveiligd
netwerk waarop huisartsen, apotheken, huisartsenposten en medisch specialisten in Nederland
hun computersysteem kunnen aansluiten.
Als uw huisarts of apotheek is aangesloten op het
netwerk, dan vraagt hij uw toestemming voor de
uitwisseling van uw gegevens. Uw burgerservicenummer (BSN) wordt aangemeld bij het netwerk.
Als een zorgverlener dan uw gegevens opvraagt,
wordt met behulp van uw BSN gezocht wie gegevens over u hebben aangemeld. Die zorgverlener
kan vervolgens uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dat kan alleen als u toestemming hebt
gegeven en als het nodig is voor uw behandeling.
In het netwerk staat alleen uw BSN en welke huisarts en apotheek gegevens over u beschikbaar
hebben. Uw medische gegevens worden dus niet
opgeslagen in het netwerk. Ze blijven in de computer van uw eigen huisarts en apotheek. Andere
zorgverleners kunnen alleen de belangrijkste informatie uit uw dossier inzien. Uw eigen huisarts of
apotheek houdt uw dossier bij. Zo zijn steeds de
laatste gegevens over uw gezondheid beschikbaar
en kunt u onjuistheden laten herstellen.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op
www.vzvz.nl of bij de assistentes van het gezondheidscentrum. Zij hebben informatiefolders en
toestemmingsformulieren klaarliggen.
U kunt online toestemming geven op
www.ikgeeftoestemming.nl met behulp van uw
DigiD.
I. Berghuis, namens huisartsen Gezondheidscentrum Tongelre

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!
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Dahliaclub St. Martinus

DE MOOISTE DAHLIA’S
OOK IN UW VAAS?

Yannick van Doorn
Door: Francis Stalpers

Wilt u ook 6 bossen prachtige dahlia’s bewonderen in uw eigen vaas bij u thuis? Of een geweldige indruk maken bij familie of vrienden
met een mooie bos dahlia’s? Dat kan nu door
donateur te worden van Dahliaclub St. Martinus.
U kunt onze club steunen door een donateurskaart
te kopen. Een donateurskaart kost €12,50 en als
dank kunt u 5 keer een bos dahlia’s bij onze tuin
komen ophalen. Alle dahlia’s worden door ons zelf
en met de grootste zorg gekweekt. Als u daarna
weer een nieuwe kaart koopt krijgt u van ons nog
eens een bos unieke dahlia’s. Uw kaart blijft onbeperkt geldig.
Wij zijn tot en met september iedere maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur aanwezig op
onze tuin aan de Loostraat in Tongelre. Kom gerust
langs om donateur te worden. Wij noteren uw gegevens en u kunt uw kaart meteen mee naar huis
nemen. U kunt uw bos dahlia’s komen afhalen zodra de dahlia’s in bloei staan.
Bezoek ook eens onze nieuwe website,
WWW.ONSPLATFORM.TV/DAHLIACLUB
Wij hopen dat u ook veel plezier zult beleven aan
onze bloemen.
Namens de leden van Dahliaclub St. Martinus,
Francis Koene
Secretaris

Yannick, 16 jaar, heeft ’n droom.
Hij wil, nadat hij z’n opleiding aan de Praktijkschool
heeft afgerond graag met dieren gaan werken. Dat
het hem serieus is blijkt wel. Op dit moment loopt
hij stage bij het Dierenasiel, dit nadat hij de stages
bij Dierenrijk en de Genneperhoeve met goed gevolg heeft afgerond. Yannick is geen studiebol
maar een echte doener die niets liever doet dan
bezig zijn met de verzorging van dieren.
Om zoveel mogelijk ervaring op te doen en als opstapje naar een echte uitlaatservice voor honden
wil Yannick graag na schooltijd honden uitlaten.
Yannick: “Voor een kleine financiële vergoeding
laat ik honden uit en daarbij hoort natuurlijk ook
een wandeling van minimaal 30 minuten. Ik ben
iedere dag (behalve dinsdag en donderdag) en ook
in het weekend beschikbaar vanaf 16.00 uur.”
Dus zoekt u een betrouwbare jongen die dagelijks,
wekelijks of incidenteel uw hond wil uitlaten neem
dan contact op met Yannick. Hij is te bereiken via
telefoonnummer 040 2818182 of stuur een mailtje
naar yannick@on.nl .
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

NIET VERGETEN IN JUNI!
18, 19, 20 juni
22 juni ’13

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.
Elke 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 contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.

avondfiets3daagse
wagenspel (extra voorstelling)

Waar ook weer? Bij ’t Oude Raadhuis!

Jeugd meesterbrein 2013
Grote quizavond op
23 augustus 2013
tussen 7 en half 9 in ORKA.

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis is 25 jaar
geleden begonnen met het organiseren van
activiteiten voor de inwoners van Tongelre,
en dat vieren we in 2013 met extra leuke
evenementen.

De Jeugd meesterbreinquiz wordt
gespeeld tussen kinderen uit de groepen 6,
7 en 8. Een team bestaat uit maximaal 6
vriendjes, vriendinnetjes, klasgenoten of
buurkinderen. Ouders, grootouders en
andere supporters zijn van harte welkom,
de bar is open.
Vraag aan de juf of meester om mee te
helpen een veelzijdig team samen te stellen.
De vragen gaan over verschillende
onderwerpen, je kunt in de vakantie vast
oefenen.
Na de zomervakantie worden inschrijfformulieren uitgedeeld in de klassen, zorg
dat je dan het team al klaar hebt. Voor
informatie kun je een mailtje sturen aan
frankaheesterbeek@gmail.com .

Waar zitten de slimste kinderen
van Tongelre?

‘T UITJE ORGANISEERT:

op donderdag 27 juni van 15.00 tot 17.00 uur
een gezellige High Tea in ’t Oude Raadhuis.
Kosten € 6,00 per persoon.
Aanmelden en betalen voor 23 juni
bij de conciërge.
U komt toch ook?
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Gasterij 040 787 0707

gasterij@wasven.nl

Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres Wasvenboerderij:

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

DE ACTIVITEITEN IN EN RONDOM DE BOERDERIJ DEZE ZOMER
Expositie: Schilderwerken van Mirjam Hendriks

Tot 30 juni, Overloop

Tuinthema-avond: Rozen: om op te eten!

20 juni, 19.00 uur De Schop

Vroege vogelwandeling

23 juni, 08.00 uur Collse molen

Natuurthema jeugd: Alle eendjes zwemmen in het water! 28 juni, 19.00 uur De Schop
Voorproefje Proef de Zomer

28 juni, 19.00 uur Tuinderij

Proef de Zomer

30 juni, 14.00 uur Tuinderij

Poëziepodium

30 juni, 14.30 uur Tuinderij

Foto expositie: Natuurfoto’s van Ernest Kox

Vanaf 6 juli, Overloop

Bakthema-middag: Pizza-Pazza

10 juli, 13.30 uur De Schop

Natuurthema jeugd: Expeditie Wasven

26 juli, 19.00 uur De Schop

Poëziepodium

28 juli, 14.30 uur Tuinderij

Proefthema-avond: Sweety chef

14 augustus, 19.00 uur Gasterij

Poëziepodium

25 augustus 14:30 uur Tuinderij

Opening Tuinderij

Met een feestelijk eentree werd een nieuwe koningin naar het nieuwe bijenhuis in het groenhuis gebracht. De bijen hebben daar weer hun nieuwe onderkomen na hun verhuizing naar een andere locatie het afgelopen half jaar.
Het Wasven is erg trots op de nieuwe ecologische
tuinderij en bedankt iedereen die hier een bijdrage
aan heeft geleverd!
Tuinthema-avond: Rozen: om op te eten!
Iedere maand organiseert de
tuinder een thema avond met
als rode draad de moestuin die
bij het Wasven is aangelegd.
Uitgangspunt is biologisch/
ecologisch tuinieren.

Onder grote belangstelling is onze ecologische
tuinderij officieel op 17 mei geopend. Hiervoor
werd het groene natuurlijke lint doorgeknipt.
Stadsdichter Piet van den Boom droeg een gedicht
voor ter ere van de Grote Rode Beuk.
Tijdens de opening werd ook het gouden Beukennootje uitgereikt aan Frank van Swol voor zijn vele
verdiensten voor het Wasven en de tuinderij.
De beheerplannen voor het natuurgebied rondom
het Wasven werden getekend door Kees van Grevenbroek en door de gemeente.

Tijdens de tuinthemalezing op
donderdag 20 juni stond de
roos centraal. Niet alleen mooi maar ook nuttig; al
eeuwenlang wordt roos verwerkt in allerlei parfums. Maar de roos heeft nog meer toepassingen.
Velt-docente Bertie van de Boogaard vertelt welke
soorten goed passen in een ecologische tuin en
hoe u ze het beste kunt verzorgen. Daarnaast
werd verteld hoe rozenblaadjes en -bottels verwerkt kunnen worden in allerlei producten.
Het Wasven krijgt ook diverse rozen in de eetbare
bloementuin.
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Kuieren in Tongelre en omgeving

De avond is van 19:00 tot 21:00 uur, de toegang
is gratis en het is in de Tuinderij van het Wasven.

Op 23 juni maken we een vroege zomerwandeling
voor groot en klein bij de watermolen van Coll.
De zomer is echt begonnen (als het goed is). Planten staan er weer weelderig bij. We lopen de route
langs de Kleine Dommel: dat is een stukje Nuenen,
net niet Geldrop, en natuurlijk wel ons Tongelre.
We lopen samen met onze natuurgids, voor als we
iets niet weten.
Ga je mee genieten van al dat moois?
We vertrekken om 08.00 uur bij de Molen van Coll
en zijn ongeveer tegen 09.30 uur terug.
Waterdicht schoeisel wordt aanbevolen en een verrekijker is altijd handig.
Deelname is gratis. Na afloop is er de mogelijkheid
om een kop koffie te gebruiken of iets anders in de
Wasvenboerderij. Tot ziens op zondag de 23ste
juni!
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, misschien zelfs
om te broeden. Dit kunnen een heleboel vogels
zijn, bijvoorbeeld meerkoeten, brandganzen of
kuifeenden.
We gaan op vrijdagavond 28 juni naar de
Karpendonkse Plas want daar zijn allerlei
verschillende eenden en ganzensoorten. Dit keer
gaan we met de benenwagen. Ga je ook mee? We
vertrekken om 19.00 uur bij de schuur (De Schop)
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. Neem vooral een
verrekijker mee, want dan kan je de vogels van
dichtbij zien.
Ouders die op enigerlei wijze willen assisteren zijn
altijd welkom!
Voorproefje
Als voorproefje op Proef de Zomer van 30 juni, is
er op vrijdagavond 28 juni een gezellige avond in
informele sfeer. Het Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ geeft dan een inkijkje in het repertoire van
het concert van zondag met als thema: Projectkoor
Goes Musical: Van Hair tot Hazes. Tijdens het luisteren kunt u genieten van een drankje en Tongelrese Tapas.

Poëziepodium
De dichters van ‘De Poëzie Club’ houden in samenwerking met de Gasterij de komende zomermaanden in de rijke tuin van het Groendomein een poëziepodium (bij slecht weer in De Schop).
Het podium is vooral bestemd voor
dichters die literaire
of light verzen
schrijven én voordragen. Het gaat
altijd om eigen
werk. Rijmelarij valt
daar tijdens het podium NIET onder. De buitenpodia zijn voor een
deel thematisch en zijn GEEN open podia.
Mensen die gedichten hebben geschreven maar
nog nooit in het openbaar van zich hebben laten
horen, krijgen een kans tegen het eind van ieder
programma. De beschikbare tijd om op te treden
hangt samen met het totale aanbod van optredende dichters.
De podia worden gehouden op de vierde zondag
van de komende zomermaanden. De eerstvolgende poëziemiddag is op zondag 30 juni van 14.30
uur tot ongeveer 17.00 uur.
Om mee te doen dient men zich tijdig via email
aan te melden bij pmarechal@online.nl onder vermelding van naam en het voorgenomen werk. U
krijgt een bevestigend bericht retour.
Naast de dichters, zijn de luisteraars natuurlijk ook van harte welkom!
Proef de Zomer: Van Hair tot Hazes
In samenwerking
met het Projectkoor
‘Werk in Uitvoering’
organiseert het
Wasven ook dit jaar
een Proef de Zomer. In een prachtige omgeving genieten van heerlijke
muziek en eten uit
eigen streek.
Wat begon als een gek idee resulteert in een heerlijk zomers meezingprogramma in de buitenlucht.
Onder het genot van een drankje en Tongelrese
Tapas kunt u genieten van de muziek uit verschillende musicals.
Met medewerking van de solisten Juliëtte van Laanen, Manon Brakkee en René Kop. En de Accordeon en mandolinevereniging Echo van het Zuiden.
Proef de Zomer is op zondag 30 juni van 14.00 16.00 uur onder de plataan in het Wasvengebied.
De toegang is gratis.
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Bakmiddag bij de Bakker: Pizza-Pazza
Op woensdag 10j uli kun je weer samen met de
bakker aan de slag in De Schop. Dit keer worden
er pizza’s gebakken en belegd met de groenten uit
de nieuwe moestuin. Heb jij zin om je eigen pizza
te maken en te versieren?
Kom dan mee bakken met bakker Ralf! Als alles in
de oven ligt, spelen we nog een spel. Het resultaat
mag mee naar huis!
De bakmiddag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar,
en duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur. De kosten
bedragen per kind € 3,50. Vooraf aanmelden is
wenselijk door een e-mail te sturen naar
winkel@wasven.nl.
Natuurthema-avond jeugd: Expeditie Wasven
Op vrijdagavond 26 juli gaan we op expeditie in
het Wasvengebied. Wie gaat er mee op onderzoek
naar de dikste spar of de hoogste boom? Wat
zwemt er in de vijver en welke
waterplanten zien we? En nog veel meer!
Aan het einde van de expeditie een kampvuurtje
met zelfgeplukte muntthee.
Bij slecht weer is er een alternatief programma.
Doe je laarzen maar aan en neem je visnetje mee!
Het belooft weer gezellig te worden.
Deelname kost € 2,00 per kind en het is voor de
jeugd van 6 tot 12 jaar.
Ouders die willen assisteren zijn altijd welkom!
Natuurfoto expositie van Ernest Kox
Van 6 juli tot en met 1
september 2013 is er
in de expositieruimte
van de Wasvenboerderij schitterend werk op
canvas te bewonderen
van de Hapertse natuurfotograaf Ernest
Kox.
Hij laat voornamelijk insecten zien, maar ook landschappen, bloemen, planten en vogels komen aan
bod.
Veel geduld, experimenteren met standpunten, het
juiste licht en omstandigheden afwachten zijn volgens Ernest Kox belangrijke ingrediënten om tot
een goede foto te komen.
Natuurlijk speelt geluk ook een rol, maar die is ten
dele af te dwingen door thuis (veel) studie te
doen: waar zitten bepaalde insecten en hoe gedragen die zich in hun omgeving. Zo struinen bijvoorbeeld (dag)vlinders bloemrijke bosranden af. Dus
daar heb je meer kans om bijvoorbeeld hun rupsen
op de daar aanwezige bloemen en planten aan te
treffen.
De foto’s zijn veelal in de bosrijke Kempenstreek
gemaakt. Zelfs de meest onooglijke insecten worden nog op een sfeervolle manier vastgelegd. Voor

meer informatie, bezoek de website
www.ernestkox.nl.
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingstijden van de Gasterij.
Proefthema-avond: Sweety’s chef
De maandelijkse
proefthema-avond
gaat op woensdag 14
augustus (juli slaan we
over i.v.m. vakantie)
over de passie van
onze kok Tim: zoete
nagerechten.
Laat je deze avond
meenemen op een zoete ontdekkingsreis door de
wereld van toetjes. De bloemen en kruiden uit de
tuin die nu volop hun geuren en kleuren prijsgeven
zijn bijzonder geschikt om delicate smaken aan
desserts te geven. Met ingrediënten uit de streek
en van het seizoen tover je de meest fantastische
dingen op tafel. De kok legt uit hoe je dit aanpakt
en levert er de recepten bij.
De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij,
en duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten
bedragen € 7,50. Houdt u er rekening mee dat er
(kleine) hapjes worden geserveerd om te proeven,
het is dus geen avondmaaltijd! U kunt zich
opgeven in onze Gasterij op 040-787 0707 of via ons
emailadres gasterij@wasven.nl.
Seizoenen Yoga

Na een succesvolle tryout in het voorjaar is het
de komende maanden op
zondag mogelijk om yogalessen bij het Wasven
te volgen. In deze lessen
wordt aandacht besteed
aan de basisbeginselen
van yoga. Naast de zonnegroeten wordt de ademhaling en de basis yogahoudingen zorgvuldig aangeleerd, met nadruk op opbouw en techniek. Een
ideale les voor beginners en voor mensen die hun
techniek willen opfrissen of de basis goed willen
beheersen.
De introductieprijs is € 12,50 per persoon, inclusief
biologische thee na afloop. Het is op zondag in de
even weken van 18.30 uur tot 20.00 uur. Bel gerust voor de juiste datum en om te reserveren
naar de Gasterij op (040) 7870707.
Facebook en Twitter
De activiteiten en nieuwtjes worden ook digitaal
verspreid. Als u snel op de hoogte wilt blijven van
onze laatste nieuwtjes kunt u ons volgen via Facebook of Twitter. Scan de QR code of ga naar
www.wasven.nl waar u zich eenvoudig kunt aanmelden en mist u niets.
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Door: Francis Stalpers en Ans Verheijen
Deze maand waren we op bezoek bij de firma
H. Kluijtmans, een natuursteenbedrijf met
een traditie van ruim een eeuw. Het bedrijf is
gevestigd aan de Kanaaldijk Noord 109F in
Eindhoven.
Wij spraken met Jet en Harry die inmiddels als
vierde generatie de scepter zwaaien in dit bedrijf.

deerd als agrarisch ingenieur. Maar na wat omzwervingen durfden zij de uitdaging toch aan.
Harry: “Het bloed kruipt waar het niet gaan kan
maar van deze keuze heb ik nooit spijt gehad. Jet
en ik vormen een prima team.”
Kunnen jullie wat meer over het bedrijf vertellen?
Jet: “Kluijtmans natuursteen is een ambachtelijk
bedrijf dat alleen werkt met de beste kwaliteiten
natuursteen. Hiermee maken we in principe het
gehele product zelf. Al importeren we ook halffabricaten.
Zo werken we graag met Belgisch hardsteen voor
bijvoorbeeld dorpels of aanrechtbladen. Dit materiaal heeft zich door de eeuwen heen bewezen. Kijk
maar eens naar de Middeleeuwse kerken waar het
veel is toegepast.
Verder werken we veel met graniet (achtigen). Dit
zuurbestendige materiaal is bij uitstek geschikt
voor grafmonumenten”.

Harry en Jet Kluijtmans

De geschiedenis van de firma Kluijtmans
Al voor 1900 is de overgrootvader van Harry en
Jet zijn bedrijf begonnen in de paardenstallen, van
wat nu het Stadspaviljoen wordt genoemd. Overgrootvader was beroemd binnen zijn vakgenoten
en behaalde reeds in 1893 een bronzen medaille in
een regionale wedstrijd steenhouwen.
Opa Harry Kluijtmans nam in 1963 het bedrijf over
en vestigde zich toen aan de Kanaaldijk Noord,
waar het bedrijf nog steeds zit. Vervolgens kwamen ook zijn kinderen, de broers Harry en Jack, al
op jonge leeftijd in het bedrijf terecht. Jack, toen
nog maar 20 jaar, mocht in 1965 aan de Internationale Beroepen Wedstrijd in Glasgow meedoen. De
vierde generatie zet op dit moment het bedrijf
voort en leidt het bedrijf. Hiermee wordt de traditie voortgezet.
De vierde generatie
Onder het genot van ’n kopje koffie spreken wij
met deze vierde generatie en we zijn benieuwd
hoe zij in het vak “gerold” zijn…
Harry (1965) en Jet (1963) wilden niet echt in de
voetsporen van hun vader treden. Harry ging
werktuigbouwkunde studeren en Jet is afgestu-

Oorlogsmonument

“Recentelijk hebben we ook het oorlogsmonument
op het Stadhuisplein mogen maken. Dit was een
heel bijzondere opdracht waar we echt heel trots
op zijn.”
De rondleiding
We krijgen een rondleiding door de toonzaal,
werkplaats en magazijn en zijn onder de indruk
van dit gespecialiseerde bedrijf.
Naast de steenhouwerij is er een ruime, eigentijdse toonzaal voor grafmonumenten en urnegraven.
Voor een grafmonument worden eerst in goed
overleg de wensen besproken. Er is aandacht voor
het ontwerp en het materiaal. Daarna wordt een
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passende tekst samengesteld. Samen met een solide fundering kan een kwaliteitsproduct geleverd
worden. Een grafmonument kan in de meeste gevallen binnen 14 dagen op het graf geplaatst worden. Niet alleen voor traditionele graven, maar ook
voor urnegraven kan men bij Kluijtmans terecht.
Jet: “Voor wat betreft de urnegraven willen wij
innovatief zijn. Steeds meer mensen kiezen voor ’n
crematie in plaats van een begrafenis. De wensen
van het individu lijken steeds belangrijker te worden en van ons wordt dan ook verwacht dat wij
met de verlangens van de nabestaanden rekening
houden. Dit uiteraard wel binnen de wetgeving
hiervoor. Zo mag een urn tegenwoordig ook thuis
verblijven. Vroeger was dat altijd binnen. Maar een
mooi gedenkteken in de tuin is ook een mogelijkheid.
Wij geven de klanten alle tijd om hun wensen en
ook hun emoties te uiten.

DE SOLUTIONWORKSHOP
Orka is op zoek naar opa’s en oma’s, vaders
en moeders met kennis van de techniek van
de fiets.
Mijn kinderen komen met grote regelmaat met de
opmerking: mijn fiets is kapot! Herkent u deze
kreet? Bij inspectie van de fiets blijkt er voor de
zoveelste keer een stoeprand te scherp te zijn
geweest, een bout losgegaan, een draadje van de
lamp kapot. Stuk voor stuk reparaties die door de
kinderen zelf uitgevoerd zouden kunnen worden
maar helaas missen we vaak de tijd om de
kinderen uit te leggen hoe ze die band moeten
plakken of hoe ze de standaard weer vast kunnen
zetten. Is die tijd er wel dan is vaak de pc of de
Ipod belangrijker dan de lekke band die vervolgens
op een kritiek moment voor een vervelende
discussie zorgt. Herkent u dit?
Voor iedereen die dit herkent gaan wij op
woensdagmiddagen workshops organiseren.
De Solutionworkshop
Wij roepen alle fietsende ouders en grootouders op
hun kennis tijdens deze workshops over te dragen
aan de volgende generatie. Inschrijven en opgeven
kan in Orka, via de site of telefonisch. Wij zullen
de benodigde materialen inkopen en vragen
hiervoor een bijdrage van €2,50 per keer per kind.
Let wel, in deze €2,50 zit ook een consumptie.

HUISWERKBEGELEIDING

Frank Kluijtmans in de werkplaats.

De kwaliteit en uitvoering varieert van eenvoudig
tot zeer exclusief en in iedere prijsklasse. Er zijn
combinaties mogelijk met bijvoorbeeld bronzen
beelden.
We werken ook samen met kunstenaar Nelleke
Helmich die gespecialiseerd is in het maken van
glasobjecten. Die zijn echt het vernoemen waard”.
Wij zijn onder de indruk van de diversiteit van producten en de werkelijk hoge kwaliteit die
Kluijtmans natuursteenbedrijf hanteert.
Wilt u nog meer weten over Kluijtmans natuursteen neem dan eens ’n kijkje op hun website
www.kluijtmansnatuursteen.nl of loop gewoon
eens binnen. Jet en Harry staan u graag te woord.

Met aanvang van het nieuwe schooljaar zal in
Orka gestart worden met het geven van
huiswerkbegeleiding.
Deze begeleiding is bestemd voor kinderen van het
basisonderwijs die een duwtje in de rug nodig
hebben. De geboden begeleiding zal verzorgd
worden door stagiaires en vrijwilligers. Mocht u de
verwachting hebben dat uw kind in het volgend
schooljaar behoefte heeft aan dit duwtje schrijf u
dan in. Vanwege de intensiviteit van de
begeleiding kunnen wij maar een beperkt aantal
kinderen plaatsen.
Inschrijven voor de Solutionworkshop en de
huiswerkbegeleiding kan via:
Tel.nr: 040-2827777
Mobiel: 06-53797337
Mail: info@orkacentrum.nl
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AVONDWANDELVIERDAAGSE
2013
Het was weer een gezellig spektakel in en
rond ’t Oude Raadhuis tijdens onze 17e
avondwandelvierdaagse.

Het weer liet wat te wensen over dit jaar maar zeker onze jongste deelnemertjes hadden er helemaal geen last van. Gehuld in de mooiste regenkleding gingen ze vrolijk op stap.

Dat er van de scholen dit jaar geen versnaperingposten waren was voor velen een teleurstelling.
De Plus deed dit jaar wel weer mee en ook bij de
speeltuin aan de st. Josephlaan stond Opa Kees
weer klaar met wat lekkers.
Plus en opa Kees bedankt!
Voor de instrumenten en de prachtige pakken van
de muzikanten was het heel fijn dat het droog was
toen we in een vrolijke fleurige slinger achter de
Harmonie naar ‘t Oude Raadhuis liepen. Deze keer
maar niet door de beukenlaan (te modderig).

Muzikanten, bedankt voor jullie medewerking!

Ook alle wandelaars bedankt, fijn dat jullie
meegedaan hebben.
Tot volgend jaar!
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ORKA LIGT OP KOERS!
De voorbereidingen voor de opening waren
hectisch, de beslommeringen rond de opening
enorm maar de resultaten geweldig.
We zijn nu een aantal maanden actief binnen ons
gebouw en langzamerhand verdwijnen de
kinderziektes. Het terras blijkt een succes, de
gebruikers zijn tevreden en alle voorbereidingen
gaan vruchten afwerpen; het beoogde doel komt in
zicht! Een team van vrijwilligers is volop in de weer
om alle activiteiten op de kaart te zetten.
Nogmaals: Orka ligt op koers!
Wij hebben de eerste Zeroparty mee mogen
maken en dit was een daverend succes, er zijn
veel uren door de Zerocrew in de voorbereiding
gestoken maar het resultaat was dan ook
geweldig! Een grote groep tieners heeft genoten
van deze avond, de club is volledig los gegaan, het
dak ging eraf.

Dansen bij de eerste Zero Party

Ook de sportlessen binnen Orka zijn een succes,
binnen en buiten wordt er getraind met een groep
kinderen, op dinsdag- en donderdagavond zijn
onze sporters actief binnen Orka.
Uiteraard bieden wij ook andere mogelijkheden:
genieten van een koud pilsje of een goed glas wijn
OCHTEND

op ons terras onder de prachtige kastanje en voor
de kinderen een lekkere ijsco.
Voetbal of het songfestival kijken op grootbeeld;
iedereen is welkom en de uitzendingen zijn een
succes, het is leuk om in deze gezellige ambiance
met z’n allen te kijken en te genieten. Wij staan
klaar u een gastvrij en Brabants welkom te heten.
Na de vakantie, met het begin van het nieuwe
schooljaar gaan we beginnen met de
huiswerkbegeleiding en zullen ook de Vinylparties
vorm krijgen. Een aantal vrijwilligers heeft zich ook
aangemeld om deze avonden vorm te geven. De
eerste gesprekken hebben plaats gevonden om
meiden-/vrouwenactiviteiten op te starten. We zijn
de mogelijkheden aan het bekijken om Make-up/
Make-over workshops te gaan geven.
De bewoners van beide wijken zijn erg actief
binnen Orka, expeditie Geestenberg is een
regelmatig terugkerend fenomeen, buurtpreventie
en jongerenwerk hebben hun plek gevonden.
Allerlei leuke initiatieven staan op stapel, zoals een
wijnproefavond, karaoke en beachvolleybal, maar
ook culinaire en creatieve avonden, het gaat
allemaal gebeuren binnen ons Eigentijds
activiteitencentrum.
Wij zijn begonnen met het buitenterrein, de
greenspot. Dit terrein moet omgetoverd worden
tot een multifunctionele recreatiezone, het groen
moet hier de overhand hebben maar met
voldoende ruimte voor recreatie.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons
buitenteam willen versterken, mensen die zin en
tijd hebben om in teamverband de tuin en het
buitenterrein bij te houden, initiatieven te
ontplooien en buitenactiviteiten op te zetten.
Voor degenen die ons buiten- en binnenterras nog
niet gevonden hebben: onze openingstijden kunt u
hieronder vinden.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht op onze website www.orkacentrum.nl of
stuur een mail naar info@orkacentrum.nl.
Ook kunt u bellen naar: 040-282777 of 0653797337 en vragen naar John van Soerland of
Johan Hendriks.

MIDDAG

AVOND

12.00 - 18.30 vrije inloop
(terras open)

ZONDAG
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG

10.30-12.30 vrije inloop

13.00 - 17.00 vrije inloop
(terras open)

19.00 – 23.00 vrije inloop
(terras open)

13.00 -17.00 vrije inloop
(Terras open)

19.00 - 23.00 vrij inloop
(terras open)

DONDERDAG

13.00 -17.00 vrije inloop
(terras open)

VRIJDAG

13.00 -17.00 vrije inloop
(terras open)

ZATERDAG
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Foto’s: Alex Kok

Opening Spilcentrum ‘t Hofke
Francis Stalpers en Ans Verheijen in gesprek met
Marcus Pronk, directeur van basisschool De Boog

Marcus Pronk: “In de maand juli vindt de
verhuizing naar het nieuwe gebouw plaats. Dit is
een historisch moment voor onze wijk, een school
met alle disciplines binnen een gebouw. Het
samenwerken tussen deze disciplines staat voorop!
In het Spilcentrum worden de volgende groepen
ondergebracht: basischool De Boog, kinderopvang
Korein en sportorganisatie De Karpen.”

Het gebouw
Als je het gebouw binnenstapt heb je zicht op de
hele ruimte: transparant, maar tegelijkertijd voel
je ook een intieme sfeer. Vooral de hal en trap
-waarin sfeervolle materialen verwerkt zijn- geven
een warme uitstraling.
De school heeft 16 klaslokalen. De kinderen van 0
tot 6 jaar komen op de begane grond en de
grotere kinderen komen op de eerste verdieping.
Kinderopvang Korein is ondergebracht in drie
lokalen en biedt overdag dagopvang voor kinderen
van 0 tot 13 jaar en naschoolse opvang aan, een
lokaal is bestemd voor de peuters.
Er is nog ruimte over in het gebouw. De school
staat open voor ideeën betreffende de invulling
van deze ruimte. Hierbij kun je denken aan
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vergaderfaciliteiten, activiteiten voor kinderen op
het gebied van dans, drama, muziek etc.

Ieder onderdeel van het gebouw is ruimtelijk
opgezet.
Marcus Pronk volgt nauwlettend de voortgang van
de werkzaamheden. Voor je het weet is het 12
augustus en dan moet het uiteraard klaar zijn.

De sportzaal is multifunctioneel opgezet en
voorzien van de modernste snufjes. De kinderen
kunnen hier naar hartelust sporten.
Sportvereniging De Karpen gaat ’s avonds gebruik
maken van de sportzaal.

De klaslokalen en de ruimte voor Korein zijn nu
nog niet gereed, maar dat gaat vast lukken.
In het hele gebouw komt nieuw meubilair wat het
geheel natuurlijk echt ‘af’ maakt. De oude meubels
krijgen een goede bestemming: deze gaan naar
Roemenië.
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Er wordt nog druk gewerkt om alles op tijd klaar te
krijgen.
De toegang naar het Beukenlaantje wordt hersteld
dit in samenwerking met het Wasven. De
parkeerplaatsen verdwijnen en er worden nieuwe
beuken geplant.

De toiletgroepen zijn fris en eigentijds opgezet.

Uitzicht aan de achterkant van het Spilcentrum
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De inrichting van de speelplaats wordt afgestemd
op de behoeftes van de verschillende leeftijdsfases.
Veiligheid
De sluis naar de oversteekplaats wordt verbreed
en de kinderen worden door brigadiers overgezet.
En dan weer naar school!
Op 12 augustus a.s. is het dan eindelijk zo ver!
Op die datum start het nieuwe schooljaar met een
feestelijke opening voor de kinderen.
Marcus Pronk: “Tongelre moet weten dat we er
weer zijn en dat we trots zijn op het nieuwe
gebouw. We willen een warm welkom uitstralen.
Tezijnertijd vindt de officiële opening plaats,
waarbij alle wijkbewoners van harte welkom zijn.
U wordt op de hoogte gehouden!
Ouders kunnen hun kinderen nog steeds
aanmelden via www.bsdeboog.nl
De redactie van wijkblad Rond ’t Hofke wenst
Spilcentrum ’t Hofke een mooie toekomst toe.

Reeds 30 jaar ervaring in het
leegruimen van uw woning, schuur of garage
Bijv. bij overlijden of
overtollige meubels en goederen bij verhuizing.
Bel vrijblijvend voor een afspraak.
J. Swinkels 06-13282524
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WELKE VLINDER
BIJ WELKE STRAAT?
Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlinderlaan of in de Hageheldlaan? Allemaal vlindernamen in de Vlinderbuurt. In welke vlinder
woont u?
Dit jaar komt er elke maand een vlinder voorbij gefladderd.

De dichtstbijzijnde populatie bevindt zich op de
steile hellingen in het Moezeldal. Zijn habitat
(leefgebied) is op de steile, stenige hellingen van
het midden en hooggebergte. Ze vliegen van mei
tot september in één generatie. De soort
overwintert als ei. Rupsen eten van sedum
soorten, dat zijn vetplantjes.
Van een oplettende wijkbewoner ontvingen
wij deze foto’s.

Deze maand de Apollovlinder.

Apollovlinder

De Apollovlinder is een grote, wit met zwarte
vlinder met op de bovenkant van de achtervleugel
twee grote, opvallende, zwart omrande rode
stippen. De voorvleugellengte is: 34-40 mm.
Deze vlinder komt niet in Nederland voor.
Ofschoon hij wel 7 maal in ons land is
waargenomen, waarschijnlijk afkomstig van
rupsen die uit het vakantieland zijn meegenomen.
Misschien zaten er rupsen tussen meegenomen
vetplantjes voor de rotstuin.

Hoezo veilig werken?
Hoezo koperdiefstal?
En hoezo veilig hekwerk?
Het kan en moet natuurlijk veel veiliger.
John, bedankt voor je inzending!

Beschadigde witte schoenen kunt u aantippen met
vloeibare tipp-ex.
Rups van de Apollovlinder
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Begin mei. Ik werd getipt door buurtbewoners uit de Loostraat. Je moet daar eens gaan
luisteren. We vermoeden wat het is, maar
weten het nog niet helemaal zeker.
Ik natuurlijk er meteen naar toe. Wow! Wat een
geluid. Eindelijk resultaat?
Het heeft al meer dan 10 jaar geduurd en nu heeft
eindelijk toch een paartje ons Tongelrese buitengebied weer gevonden.
Het mannetje, zingend vanuit de gelegde meidoornheggen aan de Molendijk van een NACHTEGAAL!
In en rond Eindhoven zag je een grote terugloop
van de aantallen van deze zanger tot nul exemplaren, al een aantal jaren, ook in Nuenen en Geldrop.
Mede oorzaak hiervan is de verstedelijking en het
uitkleden van het landschap. Sinds 2004 staat de
nachtegaal op de rode lijst als kwetsbare soort,
zeker in onze contreien. In de duinstreken is de
nachtegaal toch nog vrij algemeen en wat dichterbij, in het Maasheggengebied is hij ook nog makkelijk te beluisteren.
Hij zingt vanuit het dichte struikgewas met een
onderbegroeiing van brandnetels en leeft daar onopvallend. Zijn zang verraadt zijn verblijfplaats en
die is fenomenaal melodieus, met lange halen en
heldere fluittonen.

werk aan de winkel om haar kroost groot te
krijgen. In augustus maakt de nachtegaal de
gevaarlijke reis naar zuidelijk Afrika om te
overwinteren. Laten we hopen dat de nachtegalen
weer vaste territoria in Tongelre krijgen, zodat we
op verschillende plekken, deze ook nachtelijke
zanger kunnen horen. Met de aanplant van nog
meer meidoornheggen en struwelen in de
landschappelijke omgeving gaan we de goeie kant
op.

meidoornstruweel

Op Urkhoven begint het meidoornstruweel nu ook
een beetje body te krijgen, met prima
schuilplekken en niet alleen voor de nachtegaal,
maar ook andere struweelvogels en kleine
zoogdieren vinden hier een veilige plek.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

KAPSALON
THERA V/D HEIJDEN
GEEFT METAMORFOSE WEG.

nachtegaal

De nachtegaal is roodbruin met een lichte beige
onderzijde.
Meestal wordt er maar een legsel groot gebracht.
Dat het een broedgeval bij ons in Tongelre is, is
haast wel zeker, omdat het mannetje meerdere
weken vanuit het struikgewas aan het zingen is.
Bij de Klotputten in Hanevoet zat ook een
nachtegaal te zingen, maar ik weet niet of dit een
broedgeval is geworden.
Andere gevallen zijn mij niet bekend in Eindhoven.
Soms zingt een man maar een dag of twee, als er
dan geen vrouwtje is trekt hij weer verder.
Als er jongen zijn stopt het zingen, want dan is er

Kapsalon Thera v/d Heijden gaat iedere 2
maanden gratis een metamorfose weggeven !!!
Ken jij iemand tussen de 25 en 65 jaar waarvan jij
denkt dat diegene een nieuwe coupe verdient?
Stuur dan zo spoedig mogelijk een foto met naam
en telefoonnummer en een goede reden waarom
deze persoon een oppepper verdient naar:
info@kapsalontheravanderheijden.nl
De foto’s komen in ‘Rond `t Hofke’!!!

Kapsalon Thera v/d Heijden
’t Hofke 137, 5641 AK Eindhoven
www.kapsalontheravanderheijden.nl
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Rappatoet (4 personen)



Breng voor de rijstepap de melk met de slagroom en de lavendel en het opengesneden
vanillestokje aan de kook.



Voeg al roerend de rijst toe en zet het vuur
laag. Blijf regelmatig roeren totdat de rijst na
ca. 15-20 minuten gaar is.



Klop intussen de eidooiers met de suiker wit
en schuimig. Voeg het eiermengsel als laatste toe aan de rijstepap en verwarm deze op
het kleinste pitje tot de rijstepap gaat binden.

Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven

Rappatoet
De zomer is gelukkig voorzichtig begonnen en dan
is het ook weer tijd voor heerlijke zoetigheden met
fruit en bloemen, liefst uit eigen tuin natuurlijk. De
rinsheid van verse rabarber is heerlijk bij romige
rijst en de licht bloemige smaak van lavendelblaadjes combineert goed met de zoete vanille en
is erg lekker samen met de aardbeien. Loopt het
water u ook al in de mond, dan is het dus tijd om
aan de slag te gaan met onderstaand recept. Om
daarna met het restje prosecco lekker op een
zwoele zomeravond in de tuin te genieten van deze verwennerij.
Ingrediënten voor 4 personen:


200 gram rabarber



150 gram witte basterdsuiker



klontje boter



prosecco of cava



poedersuiker



300 gram aardbeien



4 amandelkrullen of andere koekjes voor de

LET OP: de pap mag NIET meer koken nadat het
ei is toegevoegd. Verwijder het vanillestokje.


Zet vier mooie hoge glazen klaar en schenk
de rijstepap en de rabarber om beurten in
laagjes in de glazen. Garneer met de in plakjes gesneden aardbeien en bestrooi met wat
poedersuiker. Serveer met
een amandelkrul of koekje.

SMAKELIJK!

garnering
Ingrediënten voor de rijstepap:


3 dl melk



2½ dl slagroom



½ theelepel lavendelblaadjes



1 vanillestokje (opengesneden)



90 gram Thaise jasmijnrijst



6 eidooiers



90 gram suiker

MD-CAFÉ
Dinsdag 25 juni 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 MaculaDegeneratie, maar ook familie en vrienden zijn welkom.

Bereidingswijze:


Trek de taaie vezels van de rabarber en snijd
de stelen in stukjes van ca. 2 cm.



Snijd de aardbeien in plakjes.



Doe de basterdsuiker met een klontje boter
in een pan met een dikke bodem en verwarm
deze al roerend op een middelhoog vuur tot
er een lichtbruine karamel ontstaat.



Voeg de rabarber toe en doe er een flinke
scheut prosecco of cava bij. Laat de rabarber
in ca. 15 minuten garen op een zacht vuur.



Laat het vocht zoveel mogelijk verdampen en
pureer de rabarber als deze gaar is met een
staafmixer tot een grof mengsel. Strooi er
daarna nog een beetje poedersuiker over.

Deze middag komt er een contactpersoon van het
‘aangepast roeien’ van de Eindhovense roeivereniging Beatrix samen met een roeister die een visuele beperking heeft, vertellen over hun ervaringen
met het roeien.
Het is een sport die door veel mensen, zowel met
een beperking alsook ‘op leeftijd’ beoefend kan
worden. 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
juli, augustus en december).
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel. 040-2520650.
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NXT GENERATION WINT
RESEARCH PRIJS BIJ FIRST®
LEGO® LEAGUE OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP
NXT Generation heeft tijdens het Open European Championship van de FIRST® LEGO®
League in Paderborn, Duitsland met hun oudervriendelijke tandenborstel bij het onderdeel Project, de research Award 3th plaats gewonnen.
Het NXT Generation team komt uit Eindhoven
en bestaat uit tien kinderen in de leeftijd van
11 t/m 15 jaar.

Team Nxt Generation

De teamleden die hun homebase hebben bij
de Stichting Groendomein Wasven hebben allemaal gemeen dat ze dol zijn op techniek,
nieuwsgierig zijn en van een uitdaging houden. Naast het winnen van de Research Award
werd het team ook nog genomineerd voor de
Inspiration Award en de Innovative Solution
Award en werden ze met hun robot 21ste. Dit
is echt een bijzondere prestatie omdat het niveau verschrikkelijk hoog ligt. Alleen de beste
teams uit de hele wereld mogen deelnemen
aan dit kampioenschappen. Veel teams zijn
onderdeel van een onderwijsinstellingen en
worden gezien als junior techniekambassadeurs van hun land. Hierdoor hebben de
meeste teams veel tijd, materialen en financiële middelen tot hun beschikking. Dat het NXT
Generation team zich al enkele jaren in deze
setting kan handhaven aan de TOP is op zich

al een hele prestatie. Het team is sterk afhankelijk van giften, sponsoren en de inzet van
de 2 vrijwillige coaches en ouders van de
teamleden. We zijn dan ook zeer dankbaar dat
een aantal sponsoren en de subsidie van de
gemeente Eindhoven het mogelijk hebben gemaakt omaan het Open European Championship te kunnen deelnemen.
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™’
stond 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. In Nederland is de organisatie
van de FLL in handen van Stichting Techniek
Promotie.
DE OPLOSSING
Het NXT Generation team 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! De oudervriendelijke tandenborstel met speciale
tandpasta is ergonomisch 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 Alzheimer 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 Alzheimer vertraagt of
zelfs voorkomt. Naast een zelf gemaakt proto
type heeft het team in samenwerking met een
student van de Fontys Hogeschool een 3D tekening gemaakt. Het FabLab heeft daarna de
3D tekening voor het team uitgeprint. Op deze
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manier heeft het team dus een bijna professioneel prototype dat niet van echt te onderscheiden is.

Babysithoek

HET FLL OPEN EUROPEAN CHAMPIONSHIP (OEC)

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: 244 45 19. O p zoek n a a r een b et r ou wb a r e op p a s?
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 Lor entz Casimir Lyceum,
Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon: 0402518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en
doe de tweetalig Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.

Samen met de supporters vertrok het team op
7 mei naar Paderborn om deel te nemen aan
het OEC 2013. Aan dit toernooi deden maar
liefst 54 teams uit 34 verschillende landen
deel. De teams kwamen uit Europa, maar bijvoorbeeld ook uit China, India, El Salvador,
Brazilië, Rusland, Amerika, Australië en andere verre landen. De eerste contacten met andere teams waren middels Facebook al voor
het toernooi gelegd, maar in Duitsland werden
er nog veel meer vriendschappen gesloten en
onuitwisbare herinneringen gemaakt. Het is
voor kinderen van deze leeftijd bijzonder leerzaam om met leeftijdgenoten uit andere culturen en met vreemde talen en gewoontes
contact te leggen. Maar wat het OEC bijzonder
maakt is dat ze allemaal hun passie voor wetenschap en technologie delen en dat zorgt
voor een bijzondere sfeer.
Het OEC vond plaats in het grootste computermuseum ter wereld, het Heinz Nixdorf MuseumsForum te Paderborn, Duitsland. Op de
facebook site OEC Paderborn: www.fllopen.de
vindt u een verzameling van video’s en foto’s
die onmiskenbaar de sfeer uitstralen van een
geslaagd internationaal kampioenschappen.
Het team heeft tijdens het OEC dagelijks een
nieuwsbrief uitgegeven met alle belevenissen
in Paderborn deze is terug te vinden op
onsplatform.tv:
http://www.onsplatform.tv/nxt-generation.
Het team is ook te volgen op Facebook:
www.facebook.com/nxt.generationwasven en
twitter: twitter.com/NXTgenerationNL.

Ik ben Iris van de Vorle (1996), Telefoon: 06-46286116
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maandag tot en
met vrijdag.
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, Telefoon: 8420435 mobiel 06-12033430
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot laat in de
avond mag blijven?
Die heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO)
Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil gr aag op uw kinder en passen. Ik
woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186.
Ik ben 14 jaar, en heb al ervaring met kinderen.
Ik zin in klas 3 van het van Maerlant Lyceum.

Lauren Reinders (1999) Bandalaan 6, telefoon: 06-27173891.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum VWO 2 en ik zou graag op vrijdag- en 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

STEP IN THE ARENA
De Berenkuil in Eindhoven
vormt op zaterdag 22 en zondag 23 juni het decor van de vierde editie van
internationaal graffitifestival ‘Step in the Arena’.
200 artiesten uit binnen- en buitenland geven de
stadsarena in amper twee dagen een compleet
nieuw uiterlijk. In de dagen voor het festival vinden extra evenementen plaats op verschillende locaties in de stad: demo’s, een graffitibattle voor
kinderen, de expositie ‘Niemandsvrienden’ en een
veiling voor het goede doel.
Meer info: www.stepinthearena.nl.
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TONGERSE MELISSA IS
NEXT POP TALENT.
Door: Frank de Greef
Op zaterdag 27 april heeft de pas 15-jarige
Melissa Janssen, geboren en getogen in OudTongelre, The Next Pop Talent gewonnen. De
finale van deze SBS6 talentenjacht werd live
op tv uitgezonden en nadat de stemmen van
jury en publiek waren geteld, bleek 'onze'
Melissa gewonnen te hebben. Zij heeft er o.a.
een platencontract van 25.000 euro aan overgehouden.

Foto: nextpoptalent.nl

Een paar weken later, op 14 mei, word ik hartelijk
ontvangen op de Muschbergweg door Melissa en
haar moeder Lisette. Melissa is vorige week 16 geworden en zit voor haar eindexamen. Ondanks alle
spanningen en hectiek die de audities, bootcamps
en tv-uitzendingen van The Next Pop Talent met
zich meebrachten (soms vier keer per week op en
neer naar Amsterdam of Hilversum) hoeft ze zich
gelukkig weinig zorgen te maken, normaal gesproken moet ze kunnen slagen voor haar eindexamen.
Was je niet stiknerveus tijdens de einduitslag?
Ja, dat was wel zo. Maar hoofdrekenen is niet mijn
sterkste zijde, dus had het weinig zin om de punten die waren binnengekomen van de kijkers gauw
op te tellen bij die van de vakjury en daardoor was
ik weer niet zo nerveus. Ik liet het maar gewoon
over me heen komen, ik kon het eigenlijk niet geloven toen ik had gewonnen.
En je had gewonnen doordat je juist niet zo
nerveus was.
Van tevoren ben je natuurlijk best wel zenuwachtig, want het is toch een heel gedoe allemaal,
maar als ik eenmaal een microfoon in mijn handen
heb en begin te zingen, bestaat alleen dat. Dan
ben ik geconcentreerd. Ook de jury had dat gezien, Xander de Busonjé zei na mijn laatste nummer [heel toepasselijk A moment like this geheten]: "op de belangrijke momenten sta je er!" en
dat is wel zo. Als ik zing, ben ik niet zenuwachtig.

Je werd natuurlijk razend enthousiast ontvangen op school!
Nou, ik ben sinds de finale nog helemaal niet op
school geweest! Het was net vakantie toen de finale was geweest en nu zitten we in de examenweek. Mijn school (het Eckart) heeft me gelukkig
alle vrijheid gegeven, zolang de audities en voorrondes goed bleven gaan.
Vertel eens wat over de gang van zaken rond
The Next Pop Talent.
Het begon al in december met audities. De begeleiding van SBS6 was heel goed, dat vinden mijn
ouders ook, want ik was natuurlijk nog erg jong.
Maar je werd echt niet aan je lot overgelaten, zo
van 'zie maar' als je soms uren moest wachten op
je beurt en niks te doen had. Mijn moeder is
steeds met de auto op en neer gereden, waarbij
we ook Levi wel eens oppikten, een van de andere
kandidaten, uit Asten. En toen we een keer van
vrijdag tot en met maandag audities moesten doen
en ik er misschien op zaterdag al uit zou liggen,
hebben mijn vader en moeder een hotelletje genomen. Wij, de kandidaten, sliepen op stretchers in
een grote slaapzaal. Sommigen maakten er een
dolle boel van en liepen 's nachts te keten, dus al
met al had ik niet veel geslapen. Soms kreeg je
maar 90 seconden om jezelf in een auditie te laten
horen, maar gelukkig zong ik steeds goed genoeg
om tot maandag te mogen blijven. Van de eerste
72 kandidaten gingen er 18 door naar de optredens op tv. De kleren die ik aanhad op tv waren
niet mijn eigen kleren. Ze waren uitgekozen door
een stylingbureau. Nee hoor, daar had ik helemaal
geen moeite mee, om andere kleren te dragen.
Wat ik wel gezegd had, was dat ik liever geen
(hoge) hakken aan wilde en toen mocht ik mijn
eigen schoenen dragen.
Lees verder op pagina 35.
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Weet je al wat je na je eindexamen gaat
doen?
Ik ben niet iemand om in de schoolbanken te zitten, ik sta liever op de planken, om op te treden.
Ik heb me wel ingeschreven voor onderwijsassistente maar het liefst doe ik de tweejarige zangopleiding aan het Rock City Instituut hier in Eindhoven, waar ik trouwens nog wel audities voor moet
doen! Het zal, denk ik, wel helpen dat ik The Next
Pop Talent heb gewonnen. Ik kom niet echt uit een
muzikale familie maar ik zing al sinds mijn elfde.
Ik deed mee met de playbackshow en de musical
op basisschool De Boog, nu heb ik twee keer per
week zangles, onder andere van Martin Mol, de
vocal coach uit Amsterdam. Van hem krijg ik les
via internet (Skype).

P.S. voor alle fans: drie nummers die Melissa
heeft gezongen voor The Next Pop Talent zijn te
downloaden via iTunes en Spotify. Het zijn Proud
Mary, Can't stop me now en Irreplaceable.

ADIEU DÉPENDANCE,
WELKOM SPILCENTRUM.
Het is nu definitief: de dépendance van ‘t Oude
Raadhuis is verwijderd: Spilcentrum ‘t Hofke is bijna een feit. Op de pagina’s 21 t/m 24kunt u zien
hoe het is geworden.

Wie zijn je idolen?
Ik heb niet echt idolen maar ik luister eigenlijk alleen naar Beyoncé. Nou ja, behalve natuurlijk als
ze op de radio andere muziek laten horen. Soms
denk ik wel eens dat ik in het verkeerde land ben
geboren, want Nederlandstalige muziek geef ik niet
zoveel om. Bij optredens wordt er altijd gevraagd
of ik ook een Nederlands nummer wil zingen en
dat doe ik dan, maar het liefst zing ik Engels.

Hoe ziet dat platencontract eruit?
Toevallig hebben mijn ouders en ik daar gisteren
een gesprek over gehad met SBS6. Ik weet nog
niet wat ik precies ga zingen maar waarschijnlijk
zal het wel een vlot up-temponummer worden. Er
wordt een compleet nieuwe song voor mij geschreven die als single wordt uitgebracht en die na de
grote vakantie gepromoot gaat worden bij alle radiostations. Eric van Tijn (onlangs nog de muzikale
leider van The Passion) gaat het schrijven.
Heb je al veel fans?
Best wel. Er wordt een aparte Facebookpagina
voor mij gemaakt en laatst heb ik na een optreden
wel 200 handtekeningen gezet. Ik wilde dat heel
mooi doen, met een M en een J en een hartje erbij,
maar dat kostte eerlijk gezegd wel erg veel tijd.
Daar moet ik nog aan werken.

Met dank aan een wijkbewoonster die deze foto’s
heeft gemaakt en naar ons stuurde.
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Maar ook Riet van de Berk heeft ’n mooie foto
kunnen maken.

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

•
•

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

Laten we hopen dat uw foto veel bijzondere natuurmomenten oplevert.
Deze maand hebben we – in verband met het
grote aantal inzendingen-drie bijzondere foto’s
geselecteerd.

Ze zegt: “Deze jonge specht kon ik van heel
dichtbij in onze tuin fotograferen. Soms hangen er
wel 3 spechten tegelijk aan de nootjes op ons terras. Heel bijzonder.”
En last but not least de foto van Hanny van de
Kerkhof. Zij zegt: “Dat de pad met de lente in z’n
kop het niet heel erg nauw neemt met het uitzoeken van een maatje bewijst deze foto, door mijn
man Hans gemaakt. De pad en de kikker zaten
eerst in onze vijver aan de Wolvendijk, maar ook
de vlonder naast de vijver was voor de verliefde
pad geen probleem.”

Een bijzondere foto van de paddentrek werd deze
maand ingezonden door:
Ingrid van den Heuvel die deze foto ‘s avonds
laat heeft kunnen maken op ’t fietspad aan de
Bandalaan. Ze heeft de paddentrek mogen bewonderen in Mooi Tongelre.
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Natuurthema-avond 31 mei
Door: Kees van Grevenbroek
Vincent van Gogh schilderde de Collse watermolen eind mei 1884.
Eind mei 2013 schilderden meer dan 50 kinderen diezelfde molen. Fantastisch toch!
Met een tractor en platte wagen zijn we door boer
Rovers naar de molen gereden.
Maar ook bomen, de tractor en zelfs de Kleine
Dommel werd vereeuwigd.

Het is al een beleving om meer dan 50 kinderen op
de wagen te krijgen. Maar het is gelukt hoor.
Onderweg nog een ree gezien in de wei en bij de
molen aangekomen, werden de kinderen allemaal
kleine van Goghjes.

Met potlood en papier werd de molen door ieder op
eigen wijze en op een eigen stekje vastgelegd.
En da’s mooi om te zien, hoe die kinderen kijken
naar zo’n gebouw en dan op papier zetten.

Voor diegene die al eerder klaar waren, hebben we
nog een rondje natuur gedaan bij de molen.
Met eetbare brandnetels en berenklauw waar je
van af moet blijven. Maar ook kleefkruid,
spuugbeesjes, dovenetels en nog veel meer. Met
mooie tekeningen en weer een heerlijke beleving
kwamen de kinderen tegen negen uur weer bij de
boerderij van het Wasven aan. Met heel veel dank
aan de boer met de tractor voor de avontuurlijke
rit.
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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

ROMPSTABILITEIT HELPT BIJ
VOORKOMEN VAN BLESSURES
Rompstabiliteit is de spierbalans en controle
in het gebied van bekken, heupen en romp
die de functionele stabiliteit van het gehele
lichaam in stand houdt.
Bij het dagelijks bewegen/sporten is het noodzakelijk dat er een goede rompstabiliteit is. In een
rechtopstaande positie moet de romp te allen tijde
in balans zijn. Dit vormt een belangrijk onderdeel
in het overbrengen van krachten van het ene lichaamsdeel naar het andere, waardoor het lichaam vooruit komt (lopen, hardlopen, schaatsen,
etc.) of juist voorwerpen in beweging brengt (iets
optillen, krachttraining, gooien, etc.). Ook draagt
een stabiele romp bij aan de preventie van blessures. De laatste jaren wordt de “core-stability training” dan ook meegenomen in revalidatietrainingen en blessurepreventieve trainingen.
Stabiliteit van de romp is dus een voorwaarde voor
elke sporter en niet-sporter voor het goed kunnen
laten functioneren van het lichaam. Want alleen
wanneer de romp naar behoren functioneert, kunnen andere lichaamsdelen dat ook.

Het uiteindelijke doel van de romptraining is om de
spieren van de romp zo effectief mogelijk te gebruiken, zodat de positie van de wervelkolom tijdens diverse krachtinspanningen goed te beheersen is. In feite ben je in staat om “klappen” op te
vangen, wat verder geen invloed heeft op de stabiliteit van het lichaam. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan een schouderduw bij voetbal: wanneer je core
-stabiliteit niet goed getraind is, raak je hierbij uit
balans en verlies je het duel.
In feite vormen de spieren onderin de romp de basis waarop de rest van de rug steunt. Tijdens een
inspanning zijn de spieren onderin de rug constant
aangespannen. Daarom worden deze spieren ook
gezien als stabilisatoren van de onderrug. Deze
spieren hoeven niet heel sterk te zijn, maar het
uithoudingsvermogen en de coördinatie moeten
vooral goed zijn.

De core-stabiliteit is afhankelijk van drie pijlers:
̵
Actief systeem (de spieren)
̵
Passief systeem (de beenderen, de ligamenten, gewrichtskapsel)
̵
Neuraal systeem (aansturingmechanismen
van de spieren)
Core-stabiliteit is de mate waarin deze drie systemen kunnen samenwerken, zodat ze op een veilige en efficiënte manier krachten kunnen overbrengen. Wanneer dit goed is ontwikkeld, is er
sprake van een goede stabiliteit. Echter wanneer
dit onvoldoende ontwikkeld is, kan die op termijn
lijden tot blessures. Bovendien zorgt een goede
stabiliteit ervoor dat uit andere spiergroepen een
hoger rendement gehaald kan worden.

Stabiliteitsoefeningen zijn goed zelf uit te voeren
tijdens een sporttraining. Is er sprake van een
reeds bestaande of opkomende blessure, dan is
het verstandig eerst een afspraak te maken met
uw fysiotherapeut. Deze kan u adviseren en oefeningen geven passend bij uw klachten. met een
goede rompstabiliteit voorkomen we onnodige
blessures aan bijvoorbeeld de lies, hamstrings en
lage rug.
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ALARMEREN
ANIJSBALSEM
BRAVO
CYNICUS
DAMETJE
DEENS
DIKKOP
DRENKELING
ERERECHTEN
FABELEN
FATJE
GAMELAN
GEEST
GINDER
HAMEI
JEANS
JUWEEL
KLEDIJ
KLEEFZEGEL

KUIFDUIKER
LABILITEIT
MANDEKKING
MALAISE
MEDICUS
MILITIE
MODEL
MOERAS
MUSKUSRAT
NADOEN
NATHALS
OCULEERMES
OVERGAT
PIJPEN
RIOOLNET
SCHETS
SHOWFILM
SIAMEES
SMAAKJE

SOEPELHEID
STAKEN
VEERDIENST
VILMES
VISREUK
VLAMBOOG
VLEESJUS
VOORHALS
ZOLANG
ZONNEKLAAR

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

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Sirius’

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 augustus 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.

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

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

Femke van Kraaij
Hofstraat 109
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Autobedrijf Van de Voort-Goossens.
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