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Volop leven in ‘Spilcentrum ’t Hofke’!
Er is iedere ochtend
weer volop leven op
de driesprong ’t Hofke/ Koudenhovenseweg Zuid. Jong en
oud zoekt daar zijn
weg naar het mooie
nieuwe
witte
gebouw. Het laatste
jaar waren daar enkel bouwactiviteiten,
nu hebben de bouwvakkers plaats gemaakt voor de Tongelrese
jeugd. 12 Augustus was voor de basisscholen en dus ook voor
basisschool De Boog de vakantie voorbij en gingen de poorten
open van ‘Spilcentrum ’t Hofke’.
De eerste dag na de zomervakantie is voor de leerlingen altijd
een bijzondere dag. Hoe is de nieuwe juf of meneer, welk stoeltje
is voor mij, zou ik bij mijn vriendje of vriendinnetje mogen zitten? Allemaal vragen die zo’n dag heel spannend maken. Bij al
die spanningen komt deze keer dan ook nog dit gloednieuwe gebouw. De kinderen hebben het zien verrijzen, hebben er veel
over gehoord en zijn voor de grote vakantie al kennis gaan maken met hun nieuwe school. Ondanks dat zullen ze nog voor heel
wat verrassingen komen te staan en waarschijnlijk vallen ze van
de ene verbazing in de andere.
Pas als al die indrukken verwerkt zijn, wordt het hun school en
kunnen ze zich er thuis voelen, maar dat kost ongetwijfeld tijd.
Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor het gehele team. Daarbij komt nog dat basisschool De Boog niet alleen in
dit gebouw een onderkomen vindt. Er zijn een kinderdagverblijf
en een BSO BuitenSchoolseOpvang in gevestigd, kortom, de kern
van ‘Oud Tongelre’ heeft er een beeldbepalend bouwwerk, bruisend van leven, bij gekregen!
En natuurlijk wensen wij, bij de ingebruikname van dit gloednieuwe gebouw, alle kinderen een fijne leerzame tijd en alle leidinggevenden heel veel succes en werkplezier toe.
De officiële opening en de open dag zullen waarschijnlijk in oktober/november plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte.

Algemeen alarmnummer .............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
Ons Net Eindhoven .....................................
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112
040-2811578
0900-8861
040-2110467
0900-8844
14040
040 7874000

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
Jo van den Akker.
Ik heb van Elly de wisselpen gekregen. Wij hebben
haar leren kennen, toen Henk haar mee hielp met
de kolen en ze is nog steeds een goede vriendin
van ons.

hebben wij eerst 2 jaar in Woensel gewoond. Henk
wilde terug naar Tongelre en wij hebben toen een
huis aan het Hofke gekocht. Hier zijn onze kinderen
geboren.

William, Angela en Thijs

William is de oudste. Hij woont samen met zijn
vriendin Angela in Breugel en sinds vorig jaar zijn
ze de gelukkige ouders van zoontje Thijs. De tweede is onze dochter Anja. Zij woont samen met haar
vriend Barry in Bergen op Zoom. Zij zijn de gelukkige ouders van zoontje Wessel.

Jo met een van de kleinkinderen

Ik ben Jo van den Akker. Mijn meisjesnaam is: Van
der Sande. Geboren in Spoordonk. In het dialect:
Sporring. Dit hoort bij de gemeente Oirschot. Ik
heb 3 zussen boven mij en één zus en één broer
onder mij. Ik ben in Spoordonk naar de kleuterschool en naar de lagere school gegaan. Na de lagere school heb ik de MULO gedaan in Oirschot.
Mijn oudste zus werkte in Oirschot op de huishoudschool en ik heb haar opgevolgd toen zij ging trouwen. Hier heb ik ruim 10 jaar met veel plezier gewerkt. In onze tienerjaren gingen wij naar de tienerclub in Spoordonk. Later gingen we dansles nemen en dansen in Spoordonk, Oirschot, Best,
Moergestel of Middelbeers. In Best heb ik Henk
(mijn man) leren kennen. Ook Henk is bij veel Tongelrese mensen een bekende. Toen wij trouwden,
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Anja, Barry en Wessel

Van deze 2 kleinkinderen genieten wij ook geweldig. Stefan, de jongste, studeert nog. Hij woont op
kamers. Ik ben altijd thuis geweest bij de kinderen. Dat geluk had ik toen nog, dat ik niet mee
hoefde te werken. Toen Stefan van de lagere
school af ging, ben ik bij Holland Casino gaan werken. Dat doe ik nog steeds en het bevalt mij er erg
goed. In die tussentijd zijn wij ook nog verhuisd.
Van ’t Hofke naar de Wolvendijk. Toch nog steeds
Tongelre. Wij zitten hier mooi te wonen. De natuur
vlakbij en daar houden wij van.

hebben wij het altijd heel gezellig gehad. Bij Manders, (’t Wapen van Tongelre) en op d’n Bult, het
café tegenover het toenmalig slachthuis. Wij zijn
nog steeds lid van de vereniging. Enkele jaren geleden ben ik 2x achter elkaar prinses geweest bij
de vereniging. Henk is nog steeds actief lid. Hij zit
ook nog steeds in de Raad van Elf. Hij is ook lid
van de Sinterklaasvereniging en bij “De vrienden
van de Gilde”.
Nu de kinderen de deur uit zijn gaan wij regelmatig met de caravan weg. Kamperen bij “de boer”.
Wij blijven bijna altijd in Nederland. Het is een
mooi land, maar met al die regen, moet het af en
toe overdekt zijn. Wij fietsen graag en daarom nemen wij die altijd mee en zo hebben wij al veel
van Nederland gezien. Gezellig op een terrasje wat
eten of drinken en de dagen vliegen voorbij. Vorig
jaar hebben wij een cruise gemaakt naar de Baltische Staten en St. Petersburg. ’n Geweldige ervaring om mee te maken. Veel gezien, veel gevaren
en heel veel verwend. Wat een luxe is er op zo’n
boot, zeg! Nu weten jullie zo’n beetje hoe mijn leven er uit ziet en zag.
Ik geef De Wisselpen door aan Nellie van Kemenade.

Henk (midden) met de zonen William en Stefan

Henk heeft eerst bij Jan van Heeswijk, in de
groentekwekerij, gewerkt. Jan is later naar Veldhoven verhuisd en Henk is meegegaan. In de
groentekwekerij was het in de zomer héél véél
uren maken. Henk wilde wel eens iets anders gaan
doen. Hij is toen naar Van Casteren gegaan in
Veldhoven. Deze zaten ook in Helmond en daar is
Henk toen in de plantsoenendienst gaan werken.
Altijd buiten werken was toch niet goed voor Henk
z’n gezondheid. Van hieruit is hij naar RUCO in
Valkenswaard gegaan. Dit is een fabriek voor de
verwerking van roestvrij staal. Hier werkte hij met
de heftruck of hij zat op de baan. Ook dit werk beviel hem heel goed. Jaren geleden ging het er
slecht en Henk moest vertrekken.
Hierna is hij conciërge geworden op een lagere
school in Veldhoven. Met kinderen valt er altijd wel
wat te beleven en dat vond hij leuk. Hij werd ingezet bij sportdagen, musicals en bij het afscheidskamp van groep 8. Toen kwam er een baantje vrij
bij het Milieu Educatie Centrum. Hier is hij beheerder geworden. Ook hier heeft hij het heel goed
naar zijn zin.
Toen ik Henk leerde kennen was hij lid van carnavalsvereniging de Tongelreepers. Hij was een keer
met mij mee geweest naar Spoordonk om carnaval
te vieren, maar dat was hem niet goed bevallen.
De ober had, per ongeluk, met een dienblad op z’n
hoofd geslagen. Hij zei: “Hier ga ik geen carnaval
meer vieren, hier verongelukte nog met die lompe
boeren!” Nou ja, niks gewend, zeg. Dus toen ben
ik maar met hem meegegaan naar Eindhoven. Hier

GEZOCHT: DAMES MET BREI ERVARING
Breit u graag en
heeft u zin om mee
te werken aan een
leuk project? Dat
kan! Voor een nieuw
project zou ik graag
samenwerken
met
mensen die goed
kunnen breien. De
gemaakte producten
worden verkocht en
van de winst kunnen
we samen iets leuks
gaan doen. Voor de
wol wordt gezorgd,
deze kan ik langs komen brengen. Deelnemen kan
natuurlijk zo lang als u zelf wil. Ik zie uit naar een
fijne samenwerking en hoop van u te horen!
Voor aanmelden en meer informatie kunt u een
email sturen naar jannewieke@gmail.com
Of bellen met 06-52353451
Adres: Hofstraat 89 C
Vriendelijke groeten,
Janne-Wieke Mansens
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Door Kees van Grevenbroek
De heerser van het Eckartse bos
De vakantie is weer voorbij. Ik hoop dat u ook
heeft kunnen genieten van uw vakantie en van het
mooie weer hier, of elders.

en kijken of er in de toekomst resultaten geboekt
gaan worden. Meer soorten en aantallen, dat is het
streven. Ik heb er al verschillende mogen spotten
specifiek voor dat stukje weide.

In het Eckartse bos kwam ik, zeg maar, de heerser
van het bos tegen. Zo leek hij me aan te kijken.
Het was al vroeg in de ochtend. Op zijn gemak
stond hij te eten en keek natuurlijk op toen ik daar
aankwam op mijn fiets. Een grote statige reebok.
Het was een zes- ender. Deze naam heeft betrekking heeft op het gewei, deze reebok heeft namelijk aan iedere kant 3 vertakkingen. Hij liet zich
goed fotograferen. Altijd weer bijzonder zo`n ontmoeting.

dikkopje

zes-ender

Wij willen vlinders!
Tussen de Celebeslaan en de Eisenhouwerlaan ligt
een klein stukje grasland, heerlijk in de luwte. Ik
heb het al eens vermeld. We gaan het beheren als
een vlindervriendelijk stukje in het Wasvengebied

landkaartje

En er fladderden er nog meer, zoals: gehakkelde
aurelia, oranje zandoogje, bont zandoogje, atalanta, jacobsvlinder, waarvan ook de rupsen aanwezig, maar ook de rupsen van de helmkruidvlinder
trof ik aan, met zijn mooie kleuren. Op de site van
de vlinderstichting zijn ze te bewonderen.
Op pad
Heeft u ze ook gezien tijdens het wandelen?
Overal kleine padjes en jonge bruine kikkertjes.
Vooral na de regenbuien eind juli kwamen ze tevoorschijn. Dan is het wel uitkijken waar je loopt.

kleine vuurvlinder
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Verbouwing
Vanaf 19 augustus zullen er werkzaamheden zijn in
verband met de verbouwing. Intern vindt een aantal verhuizingen plaats en er wordt ruimte gemaakt
voor apotheek ’t Hofke. Ook hopen we met de verbouwing de privacy voor patiënten aan de balie en
telefoon te verbeteren. Gedurende enkele maanden zal dit voor overlast zorgen, wij vragen daarvoor uw begrip.

Het huidige huisartsenteam bestaat dan uit:
− Mw. I. Berghuis tel 040-7116531
(opvolger Smit/Luikens)
− Dhr. P. Moonen tel 040-7116534
(opvolger Schoenmaker)
− Mw. A. Opsteen tel 040-7116530
(opvolger Delemarre)
− Mw. G. Schoon tel 040-7116533
(opvolger Hoefnagel)

Kwaliteitsbeleid
In juni is ons gezondheidscentrum weer geaccrediteerd door het NHG, het Nederlands Huisartsen
Genootschap. Dit is een landelijk keurmerk voor
huisartsenpraktijken. Een hele ochtend is de praktijk doorgelicht op allerlei aspecten die met kwaliteit van zorg te maken hebben. De onderwerpen
die bij de toetsing aan de orde komen zijn o.a.
praktijkorganisatie, medisch handelen en oordeel
van de patient (feedback middels enquetes 1x per
3 jaar). Dit is een continu proces waarin we systematisch werken aan verbetering van kwaliteit. De
beoordeling vindt jaarlijks in juni plaats. Afgelopen
jaar hebben we verbeterplannen uitgevoerd op het
gebied van de cardiovasculaire zorg (spreekuur
voor patiënten met hartvaatziekten, 30-minuten
bloeddrukmeting in onze praktijk), voetonderzoek
bij patienten met suikerziekte, desinfectie en sterilisatie instrumentarium en geneesmiddelen dokterstas. Tevens zijn we gestart met gestructureerd
overleg met de apotheker over patiënten die heel
veel medicatie gebruiken. Voor het komende jaar
staan op het programma: in gebruik name ecgapparaat, digitale koppeling met de apotheek en
het verbeteren van de antistolling bij patiënten die
een CVA (herseninfarct) hebben gehad.

Spoed overdag tel 040-7116520

Huisartsen Gezondheidscentrum Tongelre

Huisartsenteam weer compleet
In juni heeft mw. J. Delemarre na 35 jaar haar
werk als huisarts in Gezondheidscentrum Tongelre
beëindigd. De praktijk wordt per 1 september
voortgezet door mw. A. Opsteen. Onze nieuwe collega heeft haar opleiding tot huisarts in Maastricht
in 2005 voltooid en de afgelopen jaren gewerkt in
een huisartsenpraktijk in Liempde. Haar werkwijze
kenmerkt zich door betrokkenheid en goede communicatie. Wij zijn blij dat we een ervaren collega
hebben gevonden voor de opvolging.
Na langdurige afwezigheid door ziekte is de verwachting dat mw. I. Berghuis ook per 1 september
weer volledig werkzaam zal zijn.

Wij werken allen parttime, maar hebben wel patiënten op naam. Dat wil zeggen dat u als patiënt bij
een van ons bent ingeschreven, dus u hebt een
eigen huisarts. De spoedgevallen overdag vangen
we voor elkaar op binnen ons gezondheidscentrum.
We proberen afspraken zoveel mogelijk bij uw eigen huisarts in te plannen, maar dat lukt praktisch
gezien niet altijd vanwege dienst, vakantie of nascholing. Omdat we een relatief klein gezondheidscentrum zijn werken we hierin samen met Gezondheidscentrum de Akkers en huisartsenpraktijk
Maartens/Wouda. Bij afwezigheid kan het zijn dat u
een afspraak krijgt in één van deze praktijken.
Opleiding
Vanaf half september zal mw. Schoon gedurende
twee jaar de Kaderopleiding Ouderenzorg gaan volgen, dit is een specialisatie voor huisartsen met
extra interesse in ouderenzorg. Ze zal hiervoor ongeveer 1 dag per 2 weken afwezig zijn. Dhr. V. de
Kort zal zoveel mogelijk haar afwezigheid opvangen.

Activiteiten Vitalis Peppelrode
Vanaf 2 september starten we weer met Yoga.
Voor wie? 55 plussers, man en vrouw.
Wanneer? Iedere maandagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Waar: Vitalis Peppelrode
Drs Th Fliednerstraat 5 5631BM Eindhoven
Door wie?: Willy Ommen aanmelden kan via
info@willyoga.nl of 040-255229
Themamiddag Cva/ beroerte
Op 16 september organiseert Vitalis Peppelrode samen
met het MM Eindhoven een themamiddag over Cva/
beroerte. Er zal een lezing worden gegeven door een neuroloog en er zijn verschillende kramen met informatie
Waar? Vitalis Peppelrode, Drs Th Fliednerstraat 5,
5631BM Eindhoven (in de Carroussel) .
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur.
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sylvia
van Aggel,projectmedewerker, Vitalis Peppelrode.
Telefoon 06-83653238 of 040-2151416
E mail: s.van.aggel@vitalisgroep.nl
Bereikbaar: Maandag-vrijdag-donderdag (om de week)
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OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

ALLE EENDJES ZWEMMEN IN HET
WATER OP 28 JUNI

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.

En niet alleen eenden. Ook ganzen. Met 19 kinderen zijn we naar de Karpendonkse Plas gegaan met de benenwagen, te voet dus. Het zag
er dreigend uit maar het bleef tot het einde zowat droog. En we hebben er gezien hoor!
Wilde eenden, futen, meerkoetjes en heel veel
Canadese ganzen. De jongen waren al aardig
groot.

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!

Met een verrekijker kon je ze van dichtbij zien.
Begeleider Martien had een scoopkijker meegebracht. Daar moest je met één oog doorheen
gluren en alles zag je ineens heel dichtbij. Er
hing een zwiertouw in een boog waar we even
aan konden zwaaien en zwieren. Terug naar de
boerderij zijn we, het klinkt gek, door een boom
heengelopen en hebben we ook nog een prachtige ree kunnen bezichtigen. Zij lag in een weide
en daarna liep ze de struiken in. Wat een beleving en zo dicht bij huis, ze leek wel oranje!
Bij de boerderij aangekomen, begon het te miezeren. Gelukkig hebben wij het met de wandeling droog gehouden.

Computertypeles voor de jeugd vanaf 9 jaar en voor volwassenen
volgens het blind 10-vingersysteem bij mij thuis.
Start jeugd: 16 september. Kleine groepjes van max. 8 kinderen op maandag t/m donderdag direct na
school of begin v.d. avond.
Start volwassenen: in nader overleg, ook spoedcursus computertypen.
Voor informatie bel of mail naar Marianne van Tol:
www.mariannevantol.nl
info@mariannevantol.nl
Tel.: 040-2419274
GSM: 06-18463634
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

Wijziging in de subsidietoekenning voor
buurtactiviteiten.
Aan de bewoners van ’t Hofke, Muschberg en Geestenberg.

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.

⌚ 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.

De gemeente heeft vanaf 2013 de subsidieverordening
aangepast.
De incidentele projectsubsidies zijn komen te vervallen.
Vanaf 2013 worden uitsluitend nog duursubsidies voor
een heel jaar verstrekt, en de aanvragen worden gecentraliseerd. Voorheen vroeg iedereen rechtstreeks bij de gemeente subsidie aan voor zijn eigen clubje. De bedoeling
van de nieuwe regeling is, dat voortaan iedere aanvrager
in de wijk de subsidie-aanvraag richt aan de wijkvereniging van ’t Hofke.
Wij bundelen die aanvragen en krijgen dan, samen met
onze eigen aanvraag, een bepaald bedrag van de gemeente per inwoner, dat wij zelf moeten verdelen. Voor de
beoordeling van die subsidies hebben wij een commissie
samengesteld die naar eer en geweten zal verdelen.
De gemeente wil graag eventuele subsidie-aanvragen
vóór 1 november ontvangen. Wij hebben als commissie
ook nog wat beoordelingstijd nodig, dus wij verzoeken u
vriendelijk ervoor zorg te dragen dat uw subsidieaanvraag voor 2014 vóór 15 september a.s. gedocumenteerd in ons bezit is.
De algemene gemeente-voorwaarden blijven gelden. Enkele belangrijke punten:
∗ de activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn (dus
bijvoorbeeld aparte activiteiten voor jeugd onder de
18, of voor 55+ komen niet voor subsidie in aanmerking).
∗ de activiteit moet de wijk ten goede komen.
∗ de projectsubsidies zijn afgeschaft.
∗ in dit verband spreken wij dus nog uitsluitend over
structurele jaarlijkse subsidies, dus zowel een jaarsubsidie als een eenmalige subsidie in één buurt, kan niet
meer voorkomen.
∗ als bijkomende regel hebben wij ingevoerd, dat eten
en drinken (bijvoorbeeld barbecues en kaartavonden)
niet worden gesubsidieerd.
Recentelijk is de Geestenberg/Muschberg verblijd met de
komst van buurtcentrum ORKA, als zelfstandig zusje en
onderdeel van Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis. Graag
gaan wij in gesprek met initiatiefnemers uit Muschberg
en Geestenberg om te spreken over het bundelen van onze krachten ten aanzien van subsidie-aanvragen en samenwerking tussen de buurten. Wij willen daaruit ook
heel graag kandidaten krijgen voor de subsidiecommissie. Hebt u vragen, stel ze gerust aan de bestuursleden
van de wijkvereniging of aan een van de commissieleden
(op het ogenblik Jack Hanssen en Hans Eijsermans).
Met vriendelijke groet,

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

Het bestuur van Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
040-2811737
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Jeugd meesterbrein 2013
Grote quizavond op
23 augustus 2013
tussen 7 en half 9 in ORKA

Zondag 15 september op ’t Hofke,
rondom wijkcentrum ’t Oude Raadhuis
de traditionele “Bevrijdingsmarkt”, van
11.00 tot 17.00 uur.
Méér dan 50 kramen van particulieren,
leuke spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties voor kinderen en volwassenen, de bar en het terras zijn
open, en live muziek!
Kraamhuur € 25,=. Inlichtingen of reserveringen bij de conciërge van ’t Oude Raadhuis (tel. 2811737 v.m.) of via
e-mail: raadhuis.hans@upcmail.nl.

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 zoals de:

Jeugd meesterbreinquiz
Deze 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 en 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.
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?
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KREAKIDS
Ze zijn er weer: De kreakids in het Oude
Raadhuis. Elke derde woensdag van de
maand knutselen kinderen tussen 5 en 10
jaar met veel plezier met allerlei materialen.
En dat doen ze in het Oude Raadhuis, Hofke
15.

Tuintip van augustus: De zomer in een bloem
Door Jeroen Soontiëns

We beginnen weer op 18 september van 14.00
uur tot 15.30 uur. Denk je dat is iets voor mij,
kom dan ook gezellig mee knutselen.

Een van de meest rijkbloeiende planten in de zomer
is de Campsis, ofwel trompetklimmer. Als deze klimplant bloeit dan is het hartje zomer. Met de opvallende bloemkleuren geeft deze plant uw tuin een
mediterrane sfeer.
De Campsis is een echte zonaanbidder. Hij is dus
geschikt voor de warmste plekken in de tuin, bij
voorkeur op het zuiden of het westen. Aan de grond
stelt deze plant niet zoveel eisen zolang deze genoeg doorlatend is en voeding bevat. Campsis groeit
met scheuten die zich met luchtwortels vasthechten
en kan enkele meters hoog worden. Bij een jonge
plant zult u de stengels in het begin wel moeten leiden totdat ze zich hebben vastgehecht.
Uit de twee in de natuur voorkomende trompetklimmers zijn verschillende variëteiten ontstaan met gele, oranje of rode bloemen. De belangrijkste zijn:
• Campsis radicans 'Flava' ofwel ‘Yellow Trumpet’:
geelbloeiend ras.
• Campsis tagliabuana 'Madame Galen': grootbloemig in de kleur oranjerood. Dit is de best bloeiende variëteit.
• Campsis tagliabuana 'Indian Summer': deze kruising groeit iets minder hard en heeft matglanzend donkergroen blad. De bloemkleur is oranje,
aan de buitenkant meer geeloranje en van binnen warm oranjerood.
De bloemen van Campsis staan in trossen bij elkaar
aan het einde van elke tak. Elke afzonderlijke bloem
kan tot wel
10 cm lang
worden. De
bloei begint
in juli en
loopt door
tot in september. Hoe
warmer de
zomer is, des
te beter
bloeit de
trompetklimmer.

Het is wel slim om je even aan te melden als je
wilt komen. Want vol is vol en dat is bij 30 kinderen. De kosten zijn 1,50 euro per keer en geef
je je op voor een heel (school)jaar dan ben je verzekerd van een plaatsje. De kinderen die het afgelopen jaar al mee geknutseld hebben krijgen begin september nog bericht van ons.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen
naar: raadhuis@onsneteindhoven.nl of naar oodbrans@onsneteindhoven.nl o.v.v. naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd. Ook kun je een briefje
met deze gegevens in de brievenbus van het Oude
Raadhuis doen.
Dus vervelen hoeft niet meer, kom gewoon gezellig knutselen. Tot woensdag 18 september.
Team kreakids
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Babysithoek

DAHLIASHOW & OPEN DAG
DAHLIACLUB ST. MARTINUS
Na het succes van vorig jaar konden we het
dit jaar natuurlijk niet laten en organiseren
wij in 2013 voor de 78 keer een dahliashow
en Open Dag.

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.
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.

De DAHLIASHOW is op:
• zaterdag 14 september
van 17:00 uur - 20:00 uur
• zondag 15 september
van 11:00 uur - 18:00 uur.
Locatie: De Merckthoeve aan de Oude Urkhovenseweg 4 te Eindhoven.

EXTRA HANDEN
GEZOCHT

De OPEN DAG op onze tuin is:
• zondag 29 september
van 12:00 - 16:00 uur.
Locatie: Tuin Dahliaclub St. Martinus aan de
Loostraat 1 te Eindhoven.

Het Nationaal MS Fonds
zoekt hulp in Eindhoven.
Het zou mooi zijn als we daadwerkelijk bij elke voordeur kunnen aanbellen.
Je aanmelden als collectant kan bij Pamela Zaat,
pamela@nationaalmsfonds.nl of via 010-5919839
Voor meer informatie: www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18 tot 23 november.

Wij hopen u weer te ontmoeten tijdens onze activiteiten en vergeet als donateur niet uw bossen
dahlia’s te komen halen. Wilt u ook 5 bossen
dahlia’s ontvangen? Word dan ook donateur
voor slechts €12,50
Bezoek ook eens onze nieuwe website:
www.onsplatform.tv/dahliaclub.nl
Namens onze leden,
Francis Koene
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35 JARIG BESTAAN VAN DE TIMMERCLUB!
“De afgelopen jaren heeft de timmerclub een ledenbestand gehad van ruim 100 deelnemers. Op
dit moment zijn er 8 zeer actieve leden die erg
leuke dingen maken. De periode dat we werkten
met een wachtlijst is voorbij maar het is nog
steeds een echt bevlogen groep” zegt Ood Brans,
zelf een van de deelnemers van het eerste uur.
Wat is jullie doel?
“Het uitgangspunt van deze club is om houten
speelgoed te maken. Vroeger deden we dat nog
met de handfiguurzaag maar tegenwoordig is dat
natuurlijk achterhaald. Het Oude Raadhuis heeft
investeringen gedaan en we beschikken nu over
alle benodigde machines. Ooit willen we nog wel
een bandschuurmachine maar wensen blijven er
natuurlijk altijd.

Leden van ‘t Oude Raadhuis in 1984

Met elkaar maken we tekeningen van de objecten
die we willen maken, we doen ideeën op van elkaar en eenmaal per jaar gaan we naar Aken, naar
de leukste hobbywinkel die we kennen, en kopen
daar de hobbyboeken en tekeningen.”

Door: Francis Stalpers en Ans Verheyen

In het Oude Raadhuis komen iedere woensdagavond de leden van de timmerclub bijeen. In 1978
ging deze club van start onder de bezielende leiding van Ies Speekenbrink. Inmiddels is Ies al
een aantal jaren geleden overleden maar zijn
geesteskind -de timmerclub- bestaat nog steeds.

werktekening
Wat maken jullie zoal?
Tja, hadden we dat maar niet gevraagd. De fotoboeken van alle gemaakte poppen, poppenhuizen,
kapstokjes, kandelaren, bloemenbakken enz. enz.
komen op tafel. En natuurlijk hebben we de onderhanden werken bekeken. Een kleine impressie
treft u hierbij aan.

Ies Speekenbrink
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Is wat jullie maken voor eigen gebruik?
“Soms maken we artikelen voor ’n goed doel maar
meestal is wat we maken voor eigen gebruik. De
materialen betalen we zelf en dat hoeft echt niet
duur te zijn. Meestal werken we met afvalhout
(populierenhout) maar voor speelgoed kunnen we
dat natuurlijk niet gebruiken. Het meeste hout krijgen we, maar mocht iemand nog wat hebben liggen
waar hij niets meer mee doet dan is dat uiteraard
van harte welkom.”

leuke poppenmeubeltjes tot in het kleinste detail uitgewerkt

De huidige leden van de timmerclub:
Ood Brans, Peter van Stiphout, Bas van Cronenburg, Tineke
Claassen, Ria Appelhof en Henny Pas. Op de foto ontbreken
Dimphy van Leuken en Sandra Swinkels.
Kunnen jullie nog leden gebruiken?
“Op dit moment zijn we met acht mensen en dat is
een leuke club. Het maximum aantal leden is tien,
dus twee leden kunnen we nog wel plaatsen. Hebben lezers belangstelling om lid te worden dan kunnen zij zich aanmelden bij ‘t Oude Raadhuis.”

Ria Appelhof druk aan het werk

Tot slot.
We nemen afscheid. We zijn veel wijzer geworden
over de timmerclub en haar activiteiten. Wij wensen de leden een heel gezellig 35 jarig jubileum.
Maar met zo’n leuke gemotiveerde club gaat dat
zeker lukken!
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BIJZONDERE NATUUR
NATUUR--MO
MOMENTEN
MENTEN
IN TONGELRE

Het was de eerste keer dat ik de meikever zag, en
ik was absoluut onder de indruk van formaat en
geluid. “

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’.

Margreet heeft nog een vraag.
“Ik begin me af te vragen of de dode/verwelkte
struiken die we het afgelopen jaar hadden (roos,
kamperfoelie, forsythia) iets te maken kunnen
hebben met wortelvraat door meikeverlarven. Wie
weet daar meer over?”
Weet u het antwoord? Laat het haar dan weten en
stuur ’n mail naar: margreet.sanders@on.nl

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

Bent u de volgende met een bijzondere
foto?

WIJKFEEST GEESTENBERG
We zijn voor het 3de jaar wijkfeest Geestenberg aan het organiseren en het wordt deze
keer wel een heel feestelijk weekend. Noteer
dus in uw agenda: wijkfeest Geestenberg vrijdag 20 en zaterdag 21 september 2013.
Activiteiten op vrijdagavond:
Voorafgaande aan de wijkmert geeft op vrijdagavond expeditie Geestenberg een filmavond in het
groen.
Activiteiten op zaterdag:
Het feest begint om 13.00 uur met een aantal workshops zoals:
• cupcakes maken/versieren
• speksteen bewerken
• duimpotjes maken
• workshop van hovenier Soontiëns
• beeldjes kleien
Ook de ruilen-zonder-huilen-kast is er weer, dus
neem al uw ruilwaar mee. Ondertussen kunt u genieten van heerlijke hapjes.

Een bijzondere foto werd deze maand ingezonden door: Margreet Sanders.
Margreet vertelt: “Afgelopen mei hoorden we in
onze achtertuin op ’t Hofke ineens een zwaar gebrom en zagen vanuit onze ooghoek iets groots
aankomen. Het bleek een meikever, die landde op
de muur van de schuur. Meteen dook er een klein
spinnetje op af, dat probeerde de kever met zijn
poten in een heleboel spindraden vast te plakken.
Even leek het te lukken (vandaar dat we de foto
konden maken), maar toen rukte de kever zich
letterlijk los, en het spinnetje maakte dat het wegkwam!

Om 16.00 uur opent voor het eerst de kroeg in het
groen en is er gelegenheid om gezellig samen iets te
eten en te drinken, en wie weet win je wel de hoofdprijs met kienen.
Dus zet op de kalender:
• vrijdag 20 september 20.30 uur film in het
groen.
• zaterdag 21 september van 13.00 uur t/m
18.00 uur wijkfeest Geestenberg.
TOT DAN !!!
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‘EEN DROOM DIE UITKO
OM
MT!’
Nasser El Boujjoufi, wonend in ’t Hofke, is
door de Nederlandse Taekwondo Bond geselecteerd om deel te nemen aan het EK taekwondo voor cadetten. Het EK zal op 20 t/m
26 augustus in Boekarest (Roemenië) plaatsvinden.

eigen vader op het EK wordt gecoacht — Mimoun
gaat mee als assistent coach. Het is een droom die
uitkomt, aldus Nasser.
Vanaf komend schooljaar verandert het lesrooster
van taekwondo Zuid-Oost. De lessen in de gymzaal ’t Karregat verhuizen naar de splinternieuwe
gymzaal van basisschool De Boog. Om dit te vieren zijn alle jeugdigen (7 tot 13 jaar) uitgenodigd
om in de maand september gratis mee te trainen.
Met behulp van 11 gediplomeerde leraren biedt
Taekwondo Zuid-Oost alle aspecten van de taekwondosport aan. De trainingen variëren van recreatief tot wedstrijdsport. Dus als jij opzoek bent
naar een leuke vechtsport, een betere conditie,
meer zelfvertrouwen of een nieuwe uitdaging, dan
ben jij van harte welkom bij de training!
Voor meer informatie zie de website
www.taekwondozuidoost.nl

In Boekarest zal het lid van Taekwondo Zuid-Oost
in de klasse tot 41kg voor de Europese titel t/m 14
jaar strijden. Nasser, die net 14 is geworden, zal
dus in zijn schoolvakantie flink moeten trainen. Dit
doet hij bij de nationale selectie en bij Taekwondo
Zuid-Oost, de club waar hij op een jonge leeftijd
met taekwondo is begonnen. De selectie van Nasser komt niet als een verrassing volgens zijn vader
Mimoun, hoofdtrainer van taekwondo Zuid-Oost en
oud Europees kampioen. ‘Nasser heeft jarenlange
wedstrijd ervaring, is in 2011 Nederlands kampioen geworden en is lid van de Nationale junioren
selectie.’ Ook Naveen Jagroep (sparringstrainer
van Nasser) ziet Nasser als kanshebber voor het
eremetaal. ‘technisch en tactisch speelt hij op top
niveau. Het is voor hem de uitdaging om tijdens
het EK zijn rust en overzicht te behouden.’ Nasser
zelf is apetrots op zijn selectie. Het geeft hem een
nog grotere motivatie om te trainen en te presteren. Daarbij vindt hij het uniek dat hij door zijn

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de
opvang van dieren, met uitzondering van honden
en katten, en bieden ze weer te koop aan. Ook
voor tweedehands kooien, voor advies en info,
kunt u bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671
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ORKA ACTIVITEITENCENTRUM
De Zero party
De Zero party is een activiteit voor de jeugd van 11
tot en met 15 jaar. Tijdens
deze activiteit kan de
jeugd op een ontspannende manier kennis maken
met uitgaan. Met een lage
drempel om er heen te gaan, een eigen lidmaatschap-pas en de eerste stap zetten richting zelfstandig op stap gaan, is het voor de bezoekers een
leuke, spannende avond. Voor de ouders is het een
geruststelling dat er een goed team klaar staat,
zodat hun kinderen in goede handen zijn. Doordat
het team van vrijwilligers varieert van jong tot
oud, weet men wat er speelt.
Cook4U!
Zin in koken? Of juist behoefte aan dat er
voor je gekookt wordt? Dan kan Cook4U iets
voor jou zijn!
Vanaf september is er elke eerste woensdagavond
van de maand van 17.30-22.00 uur een kookactiviteit voor tieners van 12-18 jaar. Met maximaal
12 jongeren gaan we een eenvoudig driegangen
menu bereiden in Orka.
Elke tienerkok mag die avond twee mensen uitnodigen die als gasten het menu voorgeschoteld krijgen. De gasten zijn vanaf 19.30 uur welkom in Orka. En om 22.00 uur hebben we alles weer opgeruimd en wordt de activiteit afgerond.
Dus ben je tussen de 12 en 18 jaar? Wil je lekker
koken, het eten smaakvol serveren aan je gasten
en er achter de schermen natuurlijk ook zelf van
proeven? Geef je dan op via orka.centrum@live.nl.
Wij sturen je dan een inschrijf-formuliertje toe.
Wij zijn trouwens Christa van Doesburg, Hilke Kox,
Monique van Tongerloo en Mirjam Hendriks. De
kosten voor de tienerkoks zijn € 2,50. Aan de gasten vragen we € 5,00. als bijdrage voor het driegangen menu. Drankjes kunnen aan de bar bij Orka worden gekocht.

Meer informatie/contactgegevens voor het indienen van vragen, verzoeken of reserveringen:
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
www.orkacentrum.nl
Telefoon: 040-2827777
Mobiel: 06-53797337
E-mail:
info@orkacentrum.nl
Kijk ook op facebook!

STILTEWANDELING MET MYSTIEKE
MOMENTEN IN DE NATUUR
Drie vrijdagmiddagen in september en oktober.
Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijkheid. Heel
snel wordt dan gedacht aan de onzichtbare (goddelijke)
werkelijkheid? De werkelijkheid is echter zowel de geschapen (zichtbare) werkelijkheid als wel de onzichtbare
werkelijkheid. Franciscus vond juist in de geschapen wereld (in Gods vrije natuur) God. We hoeven dus God niet
zover te zoeken als we doorgaans denken.
Plaats: Groendomein Wasven, Celebeslaan 30,
Eindhoven
Data: 27 september, 4 en 11 oktober 2013
Programma:
• 14.00-14.30 uur: koffie,
• Inleiding: wat is mystiek en hoe verloopt een stiltewandeling.
• Mystieke teksten uit de Franciscaanse traditie.
• 14.30-15.30 uur: stiltewandeling door Groendomein
Wasven
• 15.30-16.00 uur: nagesprek
Begeleiding: Theo v.d. Elzen, theoloog en oud pastoraal
werker Tongelre. Kosten: consumpties Groendomein.
Info/opgave: elzen17@xs4all.nl of telefonisch via 0497 572804

COMPUTERCLUB DE DOORSTART

We zien je graag! Tot in de keuken!
Christa, Hilke, Monique en Mirjam.
Het Activiteitencentrum Orka is een multifunctionele locatie in Tongelre en streeft er naar om een
brug te slaan tussen de wijken Geestenberg en
’t Hofke. Vanuit de locatie is samen met de vrijwilligers een platform gecreëerd, waarbij dit unieke
concept wordt ingezet om bedrijven, verenigingen
en andere activiteiten te faciliteren in hun initiatieven.

Computerclub De Doorstart wordt opgeheven. We kunnen geen gebruik meer maken van onze locatie en er zijn te weinig
aanmeldingen. Hierbij willen wij alle
cursisten bedanken voor het vertrouwen
en de fijne samenwerking.
Namens alle vrijwilligers en veel succes !
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WELKE VLINDER BIJ
WELKE STRAAT
T?
?

Projectkoor
‘Werk in Uitvoering’

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.

Het zomerproject is bijna
afgelopen, dus weer tijd
voor het kerstproject.
Zing je mee?
Vanaf maandag 16 september in 14 repetities
naar een heel eigentijds kerstrepertoire!
Wanneer?
Maandagavond van 20:00 u tot 22:00 u
Waar?
Oude Raadhuis, ’t Hofke, Eindhoven
Kosten?
Voor het hele project vragen we een bijdrage van
20 euro
Optredens?
− Kerstconcert in de Martinuskerk samen met
Harmonie De Eendracht,
− DickensNight in Brandevoort
− Optreden in bejaardenhuis

Deze maand de zwaluwstaart.
Het is een vlinder die in Zuid en Midden
Amerika voorkomt en de naam zwaluwstaart
verwijst naar de uiteinde van de vleugels, de
staartpunten, net als bij een zwaluw.

Voor meer informatie kijk:
www.projectkoor-wiu.nl
SPULLEN
GEZOCHT
Scouting St. Frans is op
zoek naar spullen voor hun
jaarlijkse vlooienmarkt
op 3 november.
Heeft U nog spullen die overbodig zijn
dan halen wij ze graag bij U op.
Ook door het jaar heen halen wij graag
bij U overtollige spullen op.
Belt U even 2816186.
Bij voorbaat dank,
Scouting St. Frans
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Recept van de maand augustus:
Recept: Tim van Wijk, Gasterij in ‘t Ven
Snuitjessalade
De laatste tijd gaat het steeds vaker over het weggooien van goed voedsel en hoe zonde dat is. Er zijn
zelfs al kookboeken die je leren koken met restjes die
meestal nog wel in je koelkast te vinden zijn. Met
een beetje fantasie kun je vaak nog iets verrassend
lekkers op tafel zetten. Zo is het ook met de zogenaamde incourante stukken van een dier, delen waar
je als consument niet veel van hoort of ziet. Je denkt
bij varkensvlees meteen aan een lekker stukje worst,
spek, varkenshaas of karbonaadje. Maar een varken
levert meer dan dat. In onderstaand recept wordt de
varkenssnuit gebruikt, die een erg lekkere salade oplevert. Wie dat geproefd heeft, weet de zogenaamd
mindere stukken van het varken weer op waarde te
schatten!
Ingrediënten:
• 3 liter groentebouillon
• 4 stuks biologische varkenssnuit
• 250 gram gekookte aardappel
(vastkoker)
• 3 eetlepels azijn
• 2 eetlepels (olijf)olie
• 1 bos platte peterselie
• 1 bos bieslook
• PeZo (peper & zout)

Bereidingswijze:
• Vraag de (bio)slager om 4 varkenssnuiten.
• Blancheer deze en spoel ze af.
• Maak een groentebouillon van wortel, prei, knolselderij, ui en een teen knoflook.
• Laat de varkenssnuiten daarin zachtjes kokend
garen tot ze zacht zijn - een mesje prikt er gemakkelijk doorheen - en haal ze uit de pan. Dit garen
kan wel 3-4 uur duren, net als bij kalfstong en
rundertong.
• Pel het wat grijze velletje van de snuiten af en
snij de snuiten in kleine blokjes of reepjes.
• Kook ondertussen de aardappels gaar in de bouillon.
• Haal de aardappels als ze gaar zijn uit de bouillon
en laat ze afkoelen.
• Snijd de aardappels ook in blokjes net als de snuiten.
• Dan snuiten en aardappelblokjes mengen en de
gehakte peterselie en bieslook erdoor scheppen.
• Maak naar eigen wens een dressing van olie en
azijn (de klassieke verhouding olie en azijn voor
een vinaigrette is 3:1 maar deze mag wat meer
azijn hebben, dat trekt in de aardappel) en meng
door de salade.
• Peper en zout naar wens toevoegen.
Eet smakelijk!

Tip van de maand: Restanten van stickers en plakstrips verwijderen door met azijn te bevochtigen. Laten intrekken en
met een vochtige doek afwrijven.
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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

Overtraining. Leer luisteren naar je lichaam!
Sporten is gezond voor iedereen en draagt vele
voordelen met zich mee. Ben je jong of misschien
al wat ouder, iedereen voelt zich fitter na een stevige wandeling, een fijne training of lekker sporten
bij de fitness. Na zo’n training heeft je lichaam de
tijd nodig om te herstellen van de geleverde inspanning. Wanneer je je lichaam niet die tijd
geeft, kan er overtraining ontstaan.
Supercompensatie
Training is een prikkel die verstoring geeft van het
lichamelijk evenwicht. Deze verstoring van het lichamelijk evenwicht kan als vermoeidheid worden
ervaren. Wanneer de training en het herstel van
de training goed gedoseerd worden, zal het prestatievermogen toenemen. Dit wordt supercompensatie genoemd en is goed voor het lichaam. Het
herstel na een training is dus net zo belangrijk als
de training zelf. Hoe lang een herstel duurt is erg
afhankelijk van hoe intensief er getraind wordt. Dit
kan zelfs per dag verschillen en is bij ieder persoonlijk ook verschillend. Herstelt je lichaam niet
genoeg na een training, kan dit een oorzaak zijn
van overtraining.
Andere oorzaken van overtraining
Er zijn meerdere factoren die van belang zijn bij
het ontstaan van overtraining:
− Een andere lichamelijke belasting, bijvoorbeeld
een grote verbouwing in huis
− Het niet voldoende aanvullen van de benodigde koolhydraten
− Stress in de privésituatie en/of op het werk
− Onvoldoende nachtrust
− Infectieziekten.

in een actieve staat bevindt. Het lichaam probeert
zich zo te herstellen van de schade die het heeft
opgelopen. De volgende vragen zijn een goed
hulpmiddel om vroegtijdig het ontstaan van overtraining te ontdekken. Wanneer je meerdere vragen met “ja” kunt beantwoorden is er een kans
dat je overtraind bent geraakt.
− Voel je je de laatste dagen sneller moe?
− Heb je het gevoel niet voldoende hersteld te
zijn?
− Presteer je op dit moment minder?
− Kost de training je meer moeite?
− Zou je graag eens de training willen overslaan?
− Zijn de spieren stijver of pijnlijker dan gewoonlijk?
− Ben je sneller geïrriteerd?
− Heb je meer moeite met inslapen?
− Is je eetlust achteruit gegaan?
− Is je motivatie minder?
− Beleef je minder plezier aan het sporten?
Behandeling en preventie
De enige remedie bij overtraining is rust nemen
om het lichaam te laten herstellen en het verlagen
van de trainingsintensiteit. Als je overtraining wilt
voorkomen, is het van belang om een training rustig op te bouwen, te luisteren naar je lichaam en
te werken met trainingsschema’s. Hier kan de fysiotherapeut je in begeleiden door samen een schema op te stellen. Trainen blijft dan leuk, verantwoord en gezond!

Symptomen
Als iemand overtraind is gaat dit over het algemeen gepaard met een lichaam dat zich continue
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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
Ondanks dat de zomer langzaam op gang kwam,
hebben we het laatste weekend van juni geproefd
van de zomer met het projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ onder de Plataan. De keuken van de Gasterij
zorgde voor heerlijke Tongelrese Tapas tijdens
Proef de Zomer. Het was een heerlijke dag!
Aankomende maand staan er verschillende activiteiten
op de planning: van natuurfotografie tot spoorzoeken.
De culinaire liefhebbers kunnen hun geluk op bij het Pure
Food Event en bij Proef de Herfst. Tot ziens bij het Wasven!
Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij in de
maanden augustus en september:
Expositie: Natuurbeelden uit de
Kempen
Tuintafelen met Christine Roelofs
Poëziepodium
Natuurthema jeugd: Expeditie
Wasven
Yogales

Tot 1 september,
Overloop
25 augustus, 13:00,
De Tuinen
25 augustus, 14:30,
Terras
30 augustus, 19:00,
De Schop
1 september, 18:30,
Wasvenboerderij

Opening expositie Stadsnatuur in
Tongelre

7 september, 14:00,
De Overloop

Tuintafelen met Christine Roelofs

8 september, 13:00,
De Tuinen

Bakmiddag: Hartige koekjes
Proefthema-avond: hoofd, schouders, knie en teen

11 september, 13:30.
De Schop
11 september, 19.00,
De Schop

Proef de Herfst

22 september, 14:00,
De Tuinen

Pure Food Event

28 & 29 september
12:00 – 18:00 uur

Natuurbeelden uit de Kempen
In augustus exposeert de Hapertse natuurfotograaf Ernest Kox zijn bijzondere foto’s op de Overloop. Hij laat
voornamelijk insecten zien, maar ook landschappen,
bloemen, planten en vogels komen aan bod. De natuurfoto’s op canvas zijn nog te bewonderen tot en met 1
september 2013. Bovendien is de website van de natuurfotograaf een bezoekje meer dan waard:
www.ernestkox.nl
Tuintafelen met Christine
Tijdens het Pure Food Event ‘Eet je gezond’ heeft u reeds
kennis kunnen maken met het smaakatelier van Christine Roelofs. Zij maakt bijzondere delicatessen uit haar
eigen biologische moestuin in Turnhout (België). Deze
zomer komt Christine koken in de tuinderij van het Wasven en kunt u kennis maken met pure smaaksensaties
op uw bord.

Genieten van dit bijzondere zondagmiddagdiner is mogelijk
op 25 augustus en 8
september om 13.00
uur. De kosten voor
het driegangenmenu
(exclusief drank, maar
inclusief aperitiefhapje
en koffie/thee nadien)
bedraagt € 39,- per
persoon.
Reserveer op tijd, uiterlijk op de woensdag voorafgaande
aan de zondag, via de Wasvenboerderij (040-7870707 of
gasterij@wasven.nl).
Kijk voor meer informatie op www.wasven.nl en
www.christineroelofs.be
Natuurthema-avond: Expeditie Wasven
Op 30 augustus 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 zelf geplukte
muntthee. Bij slecht weer is er een alternatief programma. Doe je laarzen maar aan en neem je visnetje ook
mee! Het belooft weer gezellig te worden. Het begint om
19.00 uur vanaf De Schop en we zijn uitgezocht om
21.00 uur. Het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Deelname is € 2,00 per kind.
Ouders die willen assisteren zijn altijd welkom!
Yogales bij het Wasven
Na een succesvolle try out 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 worden 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 naar afloop. Het is op zondag 1 september
van 18:30 uur tot 20:00 uur.
Aanmelden is vereist en kan bij de Gasterij per mail:
gasterij@wasven.nl of telefonisch:(040) 7870707.
Expositie: Stadsnatuur in Tongelre
Elena Lovich presenteert recente werken op De Overloop
van de Wasvenboerderij van 7 september t/m 27 oktober. Portretten in olieverf worden afgewisseld met foto’s
over de stadsnatuur van Tongelre.
Deze werken zijn van Elena Lovich, ze komt uit WitRusland en ze woont en werkt als zelfstandige kunstenares in Eindhoven. "Vanaf mijn twaalfde volgde ik lessen
aan één van de beste kunstscholen in Minsk. Deze klassieke opleiding was de enige mogelijkheid om te leren
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nummers van de musical Hair ten gehore. Dichters dragen eigen werk voor zoals stadsdichter Piet van den
Boom, Pierre Maréchal, Theo Smit, Nicole Loeve, Jan
van der Pol, Ad. J. van Veghel, Anne-Karina van Dijk en
Ruud Neerven.

tekenen, schilderen en
beeldhouwen. Parallel met
de strenge, traditionele
opleiding leerde ik mijn
eigen talenten te gebruiken
en ontwikkelen. Via de
kunst ben ik altijd in de
zoektocht naar mijn eigen
identiteit", aldus Elena. Op
zaterdag 7 september om
14:00 uur wordt de expositie geopend.
Bakmiddag:
hartige koekjes
Zelf bakken met een echte
bakker: dat kan bij Tussen
de Molens, de bakker van
het Wasven. Elke tweede woensdag van de maand kunnen kinderen onder leiding van bakker Ralf aan de slag
om lekkere dingen te bakken. Op woensdag 11 september kun je weer samen met de bakker aan de slag in de
Schop. Dit keer worden er geen zoete koekjes, maar
kruidige koekjes gebakken. Heb jij zin om je eigen hartige koekje te maken? Kom dan meebakken met bakker
Ralf! Als alles in de oven ligt, spelen we nog een spel.
Het resultaat mag mee naar huis!
De middag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Jonger
gaat echt niet! We beginnen om 13:30 uur en om 15:00
uur zijn we klaar. De kosten bedragen € 3.50 per kind.
Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen en vol is vol.
Vooraf aanmelden is dus wenselijk: stuur een mailtje
naar winkel@wasven.nl of bel 040 7870708.
Proefthema avond: Hoofd, schouders, knie en teen
De maandelijkse proefthema-avond gaat op woensdag
11 september over de verschillende delen van het varken. Martin, onze kok, vertelt en laat zien hoe de verschillende delen van het varken verwerkt kunnen worden in overheerlijke gerechten. Er worden verschillende
hapjes gemaakt om te proeven. De recepten die u mee
krijgt nodigen uit om zelf creatief aan de slag te gaan.
De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij, en
duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten bedragen
€ 7,50. U kunt zich opgeven in onze Gasterij (040-787
0707 of gasterij@wasven.nl).

Het nieuwe seizoenkunstwerk met een gedicht van de
rode beuk wordt onthuld, de eerste hospiceboom van
Nederland. De koks van de Gasterij verzorgen hemelse
herfsthapjes met producten uit de streek. Om meteen
mee in hogere sferen te komen.
Dit alles op zondagmiddag 22 september 2013 van
14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Hopelijk tot
dan!
Pure Food Event: Doe ’t lekker zelf!
Culinair evenement, proeverij, markt
Op zaterdag 28 en zondag 29 september van 12:00 tot
18:00 uur wordt het halfjaarlijkse Pure Food Event georganiseerd. Bij het Pure Food Event dit najaar doe je ’t
lekker zelf. Of je nu boer, leverancier of (thuis)kok bent:
wat is er lekkerder dan zelf je voedsel te bereiden met
ingrediënten uit eigen tuin, streek en het seizoen.
Experts geven uitleg en demonstraties: om zelf te doen
of om er juist extra van te genieten. Kom meer te weten
over zelf worst maken, chutney of jam. Maar ook gezonde sappen, wijn, likeur en bier kun je zelf bereiden. Ontdek hoe je zuurkool maakt, wat er bij komt kijken om je
eigen brood te bakken, pasta te kneden en je eigen ontbijtmix samen te stellen. Houd zelf stadskippen:
voor de leg en voor je voedselresten en leer het ambacht van tuinieren, snoeien en zeisen.
Je kunt zelf je eten klaar maken, maar het ook overlaten
aan de koks van Gasterij In ’t Ven en het team van Barbecueplein. Kom meedoen, proeven en inspiratie opdoen. De entree is gratis.

Proef de Herfst: Muziek culinair in het groen
Culinair genieten in het groen. Sfeervolle popmuziek
afgewisseld met boeiende poëzie in het groene hart van
het Wasven. Dat is in het kort de omschrijving van Proef
de Herfst.
Onder de wereldboom speelt Stijn Charpentier op zijn
akoestische gitaar. Studenten van het Lorentz Casimir
Lyceum brengen onder leiding van Timo van Verseveld
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ZOMERKAMP WELPEN
SCOUTING ST. FRANS
Heel leuk dat ik iets mag vertellen over het
kamp. Papa en mama brachten mij naar Arnhem waar de leiding ons stond op te wachten.
Na het opblazen van het luchtbed en het uitladen
van de spullen, gingen we lekker op vuur koken.
We maakten elke dag lol met de lolbroek van de
leiding (Paul). Remco regelde het gezellige
kampvuur, Willeke het snoepwinkeltje en Sandra
de gezelligheid.
Ook hebben we net als vorig jaar gekleurde pannenkoeken gemaakt wat ik helemaal geweldig
vind. Verder hebben we Monopoly en levend
Stratego gedaan.
De dag dat we naar het zwembad gingen vond ik
ook geweldig. Er was zelfs een glijbaan. We
hebben ook spannende dingen gedaan , zoals
bijvoorbeeld een dropping in de nacht. Het
openlucht museum was ook heel leuk (allemaal
leuke dingen van vroeger).
Tot slot wil ik de leiding bedanken voor het geweldige kamp.
Groetjes vanuit het zonnige Spanje,
Lisa van Kraaij
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ACHTERSTELLEN
AFGEWONDEN
AFHARKEN
ANGINA
BALDAKIJN
BARGOENS
BLAAG
BLOEMENGEK
BLOKHUT
BOLHOL
BUITENDIEN
CORBONAAT
DALFSEN
DEUKJE
DOOPKIND

EENHEIDSLIJST
EITJE
EMBARGO
ERBUITEN
INDIANENTAAL
INDUSTRIEEL
KARAF
KRACHT
LEGSEL
LOONSCHAAL
MEIWEER
MODEZUCHT
NAALDENKUSSEN
NATUURAZIJN
OPBORING

OZONGEHALTE
PORTABLE
PROFITEUR
RUBBER
SCHOOLFRIK
SNAAIER
SPANZEIL
STOKKAART
TABLEAU
TEERINDUSTRIE
TERWOLDE
TOPICA
TURNSTER
TWAALF
VRIJAF

WATERPEILSTOK
WEERAAL
WOLKENHEMEL
ZEDENRIJK
ZOMERHITTE

De overgebleven letters vormen een AUTOMERK

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 september
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:
Arlanda
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Simon de Jong
Van Gorkumlaan 91
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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