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MOMENTEN MET

,

ziel EN

.

Onze trouwe lezers weten dat wij jarenlang de
kerkberichten van de St. Martinusparochie in ons wijkblad
publiceerden. Vanuit de parochie kregen wij die
maandelijks toegestuurd. Door ruimte voor die gegevens in
ons wijkblad te reserveren, stelden wij het parochiebestuur
in staat om het kerkgebeuren rond onze St. Martinuskerk
onder de parochianen te verspreiden en konden wij u van
dat alles op de hoogte houden. Het mes sneed dus aan
twee kanten.
Maar zoals u weet, is de situatie m.i.v. 2012 duidelijk
veranderd. De St. Martinusparochie is opgegaan in de St.
Jorisparochie. Alle bestuurlijke zaken en alle kerkdiensten
worden door het bestuur van de St. Jorisparochie geregeld
en gepland en….. gepubliceerd in ‘De Trompetter’ en niet
meer in ‘Rond ’t Hofke’.
De redactie van uw wijkblad vindt dat jammer. Wij vinden
dat wij onze lezers tekort doen als de kerkinformatie niet
meer in ons wijkblad geplaatst wordt en zijn een oplossing
gaan zoeken. En die hebben we gevonden.
Wij gaan onder eigen verantwoordelijkheid de
kerkdiensten en kerkberichten van de St. Martinuskerk en
Berckelhof in ons wijkblad plaatsen. Wij krijgen die
berichten van ons kerkwijkcentrum aan ’t Hofke.
Omdat wij daarbij ook graag wat uitleg en informatie
plaatsen over kerkelijke feesten, gebeurtenissen en
bijzonderheden hebben wij Wim van de Wiel benaderd. Tot
ons genoegen is hij bereid hieromtrent maandelijks een
tekst te schrijven. En Wim kennende, weten wij dat hij dat
met veel zorg zal doen.
Met ingang van dit septembernummer vindt u de
kerkberichten en de daarbij geplaatste informatie dus
maandelijks weer in ons wijkblad onder de kop: Momenten
met hart, ziel en handen (zie pagina 24).
De redactie.

Algemeen alarmnummer
112
Politie algemeen geen spoed .......................0900-8844
Doktersdienst avond/nacht/weekend ............0900-8861
‘t Oude Raadhuis………………………………………281 17 37
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 3

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 Wisselpen is deze maand geschreven door
Nellie van Kemenade.

Goedendag.
Jo van de Akker vroeg me om de Wisselpen
van haar over te nemen.
Ik zal me eerst eens voorstellen: mijn naam
is Nellie van Kemenade meisjesnaam Dekker.
Ik ben geboren in de Aert van de Neerstraat
nr 10 in nieuw Tongelre zoals men dat hier
zegt. Ons gezin bestond uit 10 kinderen, 3
jongens en zeven meisjes. Ik was het zevende kind.
De mensen uit nieuw Tongelre weten wel van wie
wij waren omdat we vroeger meestal te vinden waren in de kerk in de 3e rij van de zijbeuk. De bank
zat vol met allemaal blonde kindjes met vader op
de hoek.
Je had meerdere grote gezinnen in Tongelre zoals
de families Van de Kerkhof, Van Aalst, Viscaal en
Naus. Verder zaten wij als grote familie er en ook
enkele gezinnen met iets minder kinderen.

Een groot gezin heeft wel voordelen. Je hebt altijd
wel iemand om mee te spelen en zo niet, dan
woonden er genoeg kinderen in de buurt. Bij Barnier, 2 deuren verder, hadden ze 6 kinderen en bij
Van Aalst achter in ons gangetje hadden ze er ook
een flink aantal.
Mijn vriendinnetje Dorothé woonde langs mij, dus
dat was wel makkelijk.
Ik heb onze buurt altijd als heel prettig ervaren. Je
kon altijd wel met iemand naar school lopen en er
was altijd wel iemand om mee te spelen. Ook kende je iedereen bij naam en de ouders letten ook op
elkaars kinderen.
We hebben allemaal op de Franciscus school gezeten en de jongens op de Kardinaal de Jong school.
Ja, vroeger was dat nog apart; de jongens- en de
meisjesschool en ook op zaterdag gingen we nog
naar school, tot 12.00 uur geloof ik. Nadat ik van
school ging in 1969 werd dat pas gemengd.
Na de 3e klas mavo in de Treurenburgstraat ben ik
thuis gaan werken in het huishouden, want mijn
moeder kon het allemaal niet meer alleen. Zij
heeft ook behoorlijk wat tropenjaren gehad met
tien kinderen.
Vijf jaar later ben ik gaan werken in Vaartbroek in
de cafetaria en later in 1981 in het stadhuis van
Eindhoven in de keuken.
In dat jaar heb ik ook mijn man leren kennen, Jan
van Kemenade oftewel Jantje van Leentje van
Frans van Kemenade op ‘t Hofke. Toen we trouwden in 1982 zijn we aan het Lambertushof in Geldrop gaan wonen.
Een jonge wijk met allemaal werkende mensen, je
kende elkaar nauwelijks.
In 1985 kwam Johnny ter wereld en in 1987 Carlo
en in 1990 Tommy.
Voor de kinderen was de Lambertushof een grote
speeltuin er kwam bijna geen verkeer. Maar wij
wilden na 11 jaar in Geldrop gewoond te hebben
toch weer terug naar Tongelre, zeg maar heimwee
naar dat dorpse waar je iedereen kent.
In de buurt waar ik vandaan kwam, daar was het
niet meer zo netjes en winkels waren ook allemaal
aan het verdwijnen. Dan maar in Jan zijn wijk,
maar waar?
We kregen te horen dat er een huis vrijkwam op
de Wolvendijk het huis van Jan Leijten.
We moesten dus vlug handelen anders was het
huis weer weg want in die tijd kwam er niet veel
vrij.
Na de begrafenis van Jan Leijten wilde men wel
met ons praten. We moesten ook direct beslissen,
want er waren meerdere kapers op de kust.
1 december 1992 werd de koop gesloten en na een
verbouwing van 3 maanden kwamen we op de
Wolvendijk wonen.
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Voor de kinderen ging er een wereld open, want
we woonden eerst op een woonerf waar alleen de
buurman voorbijkwam. Nu zaten ze de eerste
week voor het raam en riepen: “Kijk mama een
tractor, een bus en een ziekenwagen.” Dat alles
hadden ze nog nooit gezien. Voor Tommy was het
wel jammer want die moest achter de poort blijven, de anderen konden wel buiten spelen.
Voor onszelf was het net of we weer thuiskwamen.
Je zag weer bekenden en aan school zelfs moeders
die bij mij vroeger op de lagere school zaten zoals
Emi Jansen, Desiree Bertens en Yvonne Henderson.
Mijn schoonouders woonden om de hoek, dus de
kinderen konden binnenlopen wanneer ze maar
wilden. Mijn moeder woonde inmiddels ook op de
Urkhovenseweg, dus je kon te voet overal komen.
Voor mijn moeder en schoonmoeder kwam dit ook
goed uit, want nu kon ik iedere week weer komen
poetsen en boodschappen doen en er was altijd
iemand in de buurt als ze hulp nodig hadden. Later
heb ik dit poetsen bij mijn schoonmoeder moeten
laten varen, want ik had zelf lichamelijke klachten
gekregen, fybromyalgie oftewel weke delenreuma
en mijn moeders zorg werd ook steeds uitgebreider.
Daarbij had ik ook nog een lieve buurvrouw die
steeds meer hulp nodig had in de tuin waar ze alles nog zelf bijhield. Mensen vroegen mij wel eens;
“Werk jij niet?” “Nee”, was dan het antwoord.
Ik denk overigens dat ik meer gewerkt heb dan
menig mens zich voorstellen kan.
Na vijftien jaar mijn moeder verzorgd te hebben
en ook mijn schoonvader en schoonmoeder en
buurvrouw ben ik nu op een punt aangekomen dat
ik wat tijd voor mezelf kan vrijmaken.
Samen met mijn hond lekker wandelen door de
weilanden of in de bossen, je komt altijd wel een
bekende tegen. Even een praatje maken zodat we
weer op de hoogte zijn van het wel en wee in Tongelre.
Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen: “In Tongelre
heb je alles. Je steekt de weg over en je staat in
het bos, mensen uit Amsterdam betalen 1000 euro
om een week in het bos te zitten en wij hebben dat
alles voor niets. En binnen tien minuten zit je in de
stad, eigenlijk zitten we overal dichtbij.”
Wij willen dus nooit meer weg en dat dorpse van
Tongelre dat vind je niet gauw, dat je van iedereen
in de straat de naam weet en ‘da ge nog gewoon
achterom kent.’
Zo nu ga ik er een eind aan breien en wil ik de
Wisselpen doorgeven aan mijn man Jan van Kemenade, want die wil graag over zijn Tongelre
vertellen.

Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 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 Ca simir 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 tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.
Ik ben Iris van de Vorle (1996), telefoon: 06-46286116
Ik zit op De Rooi Pannen op vmbo-t en kan altijd oppassen van maandag tot en
met vrijdag.
Met vriendelijke groet, Iris van de Vorle.
Tom Veltman (1997) Floresstraat, telefoon: 8420435 mobiel 06-12033430
Zoekt u een verantwoordelijke én gezellige oppas die kan koken en tot laat in de
avond mag blijven?
Die heeft u dan gevonden! (school: Lorentz Casimir 4 VWO)
Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil gr aag op uw kinder en passen. I k
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.

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

Inboedelprobleem?

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het
leegruimen van woningen, schuren en garages.
Bijvoorbeeld na overlijden of bij
verhuizing.
Voor meer informatie of een afspraak bel
vrijblijvend naar:

Groetjes, Nellie van Kemenade

J. Swinkels 06-13282524
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ACTIVITEITENCENTRUM ORKA
De vakanties zijn voorbij en Orka is
weer in volle bloei, zoals ook onze
bloemetjes rondom de boom bij de
ingang die gesponsord zijn door ‘De
Collse Waterlelie’ (dank hiervoor).
Met veel enthousiasme zijn onze
vrijwilligers bezig om diverse activiteiten te
ontplooien voor de verschillende leeftijdsgroepen.
Welke activiteiten er komen lees je hieronder.
Verder willen we de bezorgers van dit blad
bedanken voor de gezellige bijeenkomst waar
eenieder gezellig kon genieten van een mooie
presentatie onder het genot van een hapje en
drankje. Wij vonden het geweldig om jullie vrijwilligers te mogen ontvangen en een leuke dag te
kunnen bieden en zien jullie graag nog eens terug.

Wij zijn de jongste jeugddartgroep en darten elke
2e en 4e vrijdagavond van de maand in
activiteitencentrum ORKA (Broekakkerseweg 1).
Wij zijn op zoek naar enthousiaste kinderen in de
leeftijd van 8 tot 14 jaar die het leuk vinden om
ons team te komen versterken.
Heb jij zin om een potje met ons te komen darten?
Ben jij klaar voor een uitdaging?
Schrijf je in op het inschrijfstrookje en
lever het in bij Activiteitencentrum Orka
Vragen? Neem dan contact op met
John van Soerland:
telnr. 06-21395184 of
Marion Cornelissen: e-mail:
m.cornelissen01@onsneteindhoven.nl
Inschrijfstrook

Voor vragen, verzoeken, reserveringen of heeft u
interesse om vrijwilliger te worden:
Activiteitencentrum Orka
Broekakkerseweg 1
5641 PC Eindhoven
Tel: 040-2827777 of mob: 06-53797337
e-mail: info@orkacentrum.nl
Website: www.orkacentrum.nl
Kijk ook op facebook!

Solution workshop

Naam en adres:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Leeftijd:
……………………………………………………………...
Telefoonnummer:
………………………………………………………………

Met de fiets naar school maar je
band is lek en er is niemand in de
buurt om die voor jou te plakken?
Geen probleem! Na het volgen van de solution
workshop kun jij dit helemaal zelf.
De solution workshop is voor kinderen van groep 5
tot en met 8 en gaat plaatsvinden op dinsdag
middag van 15.30 uur tot 16.30 uur.
Startdatum word nog bekend gemaakt!
Locatie: Activiteitencentrum ORKA
(Broekakkerseweg 1)
De kosten bedragen € 2,50 per workshop inclusief
een drankje.
Interesse? Mail ons op Info@orkacentrum.nl
Ook zijn we nog op zoek naar een tweede persoon
die handig is met fietsen die ons
komt ondersteunen om de kinderen hierin wegwijs
te maken.

THE BULLDOG BUDDIES
Hou jij van darten en veel
gezelligheid? Wacht dan niet langer
en kom bij de ‘The Bulldog Buddies’

E-mail adres:
………………………………………………………………
……………………………………………………………..

Cook4U
Hé, ga je mee koken bij ORKA?
Met wie koken we?
We zijn op zoek naar jonge mensen tussen de 11
en 18 jaar die eenmaal per maand willen koken,
onder begeleiding van Christa, Hilke, Monique,
Marya en Mirjam! Per avond zullen we met
maximaal 12 jonge koks aan de slag gaan.
Voor wie koken we?
Voor de gasten! Elke kok mag 2 gasten uitnodigen
die tegen een vergoeding van €5,- een driegangen
menu krijgen voorgeschoteld, dat we met de jonge
koks bereiden.
Wanneer koken we dan?
Vanaf woendag 2 oktober gaan we eenmaal per
maand met max. 12 jongeren van 11 tot 18 koken
bij ORKA. Dit is in principe elke eerste woensdag in
de maand, maar hou de site van ORKA in de gaten
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voor de (inschrijf)datum per kookavond, zie
www.orkacentrum.nl. We starten om 17.30 uur
met de koks. De gasten zijn vanaf 19.30 uur van
harte welkom in ORKA en om 20.00 uur zal de
maaltijd geserveerd worden.
Hoe kan je meedoen?
Kijk op de site van ORKA voor de data van Cook4U
en de inschrijfdata (de eerste keer is dus 2
oktober). Stuur een mailtje naar
cook4u.orka@gmail.com, dan krijg je een
inschrijfformulier toegestuurd waarop wat
gegevens gevraagd worden.
Wat kost het om mee te doen?
Elke kok betaalt €2,50 om mee te doen, daar krijg
je het eten en drinken voor. Van de gasten wordt
een bijdrage van €5,- euro gevraagd voor de
maaltijd en daar zit een kopje koffie of thee bij in.
Gasten kunnen verder zoveel drankjes kopen als
ze willen aan de bar bij ORKA, die we natuurlijk
aan de tafel komen serveren ;-)
Wij hebben er zin in! Kom je mee (leren) koken?
En weet je al voor wie je wilt gaan koken? Denk er
maar over na, maar niet te lang, want per avond
hebben we maar 12 plaatsen beschikbaar.
Let’s Cook4U!

HUISWERKBEGELEIDING
Steuntje in de rug nodig met het
maken of leren van schoolwerk?
Zit jij in groep 7 of 8, heb jij moeite met
schoolwerk of leren en zou jij hierbij wel
wat hulp kunnen gebruiken?
Dan is dit je kans om op een leuke manier aan
school te werken!
De huiswerkbegeleiding gaat plaatsvinden op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur in activiteitencentrum ORKA (Broekakkerseweg 1).
Kosten: € 2,Voor de startdatum wordt nog contact opgenomen.
Interesse? Stuur een mail naar :
info@orkacentrum.nl

ORKA’S VINYLPARTIES
zaterdag 12 oktober
We gaan in ORKA terug in de tijd, terug naar 't Vinyl! Iedere 40+er is welkom op deze Vinylparties.
We duiken terug in de tijd om terecht te komen in
de seventies en de eighties. Wie is de LP vergeten,
wie genoot niet van Thank God it's Friday en Saterday night fever. De geweldige sound van
Motown, de opzwepende muziek van Grease, we
gaan het weer opnieuw beleven in ORKA.De platenspelers komen weer uit de kast en iedere bezoeker die een verzoekje heeft kan dit indienen of
zelf de LP of de single meenemen.

Voor deze avonden zijn we nog op zoek naar decoratie; LP's die geen of weinig waarde hebben en
die als decoratiestukken een tweede leven tegemoet gaan. Dus LP's en singles die anders de container ingaan graag inleveren bij ORKA, wij maken
er een decor voor de vinylparties van! Wie helpt
ons deze avonden rond te krijgen en kan helpen
bij het samenstellen van een playlist of bij het
werken aan de decoratie, graag de aanmeldingen
via info@orkacentrum.nl.
Dus plateauzolen, soulbroeken en glitterblousen
uit de kast en op naar het luisteren van muziek uit
de 70ties en 80ties tijdens de Vinylparties!
There's no cure for the ORKA Saturday night
fever!

25STE VLOOIENMARKT EN
OPEN DAG BIJ
SCOUTING
DOORNAKKERS
Zondag 6 oktober a.s. stellen wij voor de
25ste keer op rij de deuren wagenwijd open
bij Scouting Doornakkers aan de Urkhovenseweg 27 in Tongelre.
Vanaf 11.00 uur gaat de vlooienmarkt van start.
Tussen 11.00 en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt een toegangsprijs van 1 euro. Na 12.00 uur
is de toegang gratis. Heel wat leden en vrijwilligers
hebben weer de handen uit de mouwen gestoken
om er iets moois van te maken en te zorgen voor
een goed aanbod.
Tijdens de Open Dag, die om 12:00 uur begint,
zijn kinderen en jongeren van 5 t/m 23
jaar van harte welkom om mee te doen aan de activiteiten die de verschillende speltakken georganiseerd hebben. Natuurlijk zijn ook de ouders van
harte welkom om van dichtbij te ervaren wat
Scouting Doornakkers uw kinderen allemaal te bieden heeft.
Deze 25ste vlooienmarkt en open dag mag u zeker
niet missen! U komt toch ook om deze mijlpaal
samen met ons te vieren?

Een stroeve lade glijdt weer soepel als u de randen insmeert met groene zeep
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Tuintip voor september:
Heerlijk herfst

Door Jeroen Soontiëns

Met september kun je alle kanten op. Je kunt
heerlijk in de zon zitten, maar ook lekker bezig zijn in de tuin met snoeien of andere tuinklussen. Bovendien is de herfst begonnen met
ochtenddauw, prachtige kleuren en volop
vruchten en bessen. Dus.. genieten maar.

Gazon
Dode of gele plekken in het gazon kunt u nu prima
bewerken. Verwijder het dode gras en zaai opnieuw in met herstelmengsel. Voor een mooi resultaat strooit u het graszaad af met gazonaarde of
cocopeat.
Hagen
Heeft u uw hagen nog niet gesnoeid? Dan is het
goed om dit zo snel mogelijk alsnog te doen. Zeker
voor groenblijvende soorten is het goed als er nog
een klein beetje nieuw blad kan verschijnen na een
snoeibeurt. Hagen van klimplanten zoals klimop
kunnen nu ook prima worden geknipt.

Andijvie

Dit is een prima tijd om een bed met aardbeienplanten aan te leggen. Verrijk de grond vooraf met
compost/stalmest. Scheur daarna de oude planten
of plant nieuwe op een onderlinge afstand van 30
cm.

Aardbeienbed

Vijver
Wanneer de zuurstofplanten uw vijver bijna dichtgegroeid hebben, kun je een gedeelte van de planten weghalen. Doe dit voorzichtig en met mate,
zodat er voldoende planten overblijven om te overwinteren.
Een vijvernet over het wateroppervlak voorkomt
dat er veel blad in het water terechtkomt. Maak het
regelmatig leeg, zodat het niet in het water gaat
hangen.

Moestuin
Late aardappelrassen kunnen nu worden geoogst
als het loof van de planten is afgestorven. Haal de
aardappels voor de vorst uit de grond en bewaar ze
op een donkere en koele plek.
Op lege bedden kun je nu nog prima bladgroenten
zaaien, zoals spinazie, sla, andijvie of raapsteeltjes. Deze soorten groeien de komende weken nog
door en kunnen lang worden geoogst.
Vijvernet
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

WIJSNEUZENQUIZ
verslag van
vrijdagavond 23 augustus 2013

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.

Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis bestaat dit jaar 25
jaar. Dit vieren we door elke maand een leuk evenement te organiseren voor jong en oud. Deze
maand was het voor de jeugd.
Vrijdagavond 23 augustus werd er gestreden om
het slimste wijsneuzenteam van Tongelre. In ORKA was alles voorbereid om deze avond gezellig te
laten verlopen. Om half 7 kwamen de eerste wijsneuzen aan, met vaders en/of moeders. Tafeltjes
met naambordjes werden opgezocht en de pientere jeugd installeerde zich. Veel rumoer natuurlijk
en heen en weer geloop. Wat wil je ook met 30
kinderen tussen de 10 en 12 jaar. De strijd werd
gestreden tussen 5 teams. Twee van basisschool
De Boog en twee van ’t Karregat en het vijfde
team was van de International School.
De einduitslag! Peter en Reini zagen dat drie
teams precies evenveel punten hadden gehaald:
51 punten voor De Slimmeriken, Twenty-four seven (allebei De Boog) en Pro-loco’s (’t Karregat).
Er waren 60 vragen gesteld, dus dat waren veel
goede antwoorden. De Draken (’t Karregat) hadden het ook niet slecht gedaan: 46 punten, maar
hier dient bij vermeld te worden dat zij het jongste team waren. De deelnemertjes zitten in groep
6, terwijl alle andere in groep 7 of 8 zitten. Bravo
voor de Draken, zij ontvingen van de jury het
wijsneuzenmasker als troostprijs.

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.

De Draken, winnaars van het wijsneuzenmasker.

De winnaar was het team de Smarties van de International School. Maar liefst 55 vragen goed beantwoord! Zij hebben de wijsneuzenbeker en de
bioscoopbonnen eerlijk verdiend.

1e prijs voor de Smarties
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Nog een ijsje toe voor alle kinderen en dat was het
einde van de Wijsneuzenquiz. De sfeer was erg
leuk, de spanning groot en we hebben als volwassenen genoten van die jonge wijsneuzen, ze zullen
het nog ver brengen. Dit verdient een herhaling.
Jullie horen het als het zover is.

in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 14.00 uur (zaal
open om 13.45 uur) tot ongeveer 16.30 uur.
Toegang slechts € 1,00. Ben op tijd, want vol is
vol!
De liederentafel Santé uit Oirschot zal hieraan
meewerken. Deze groep treedt regelmatig op in de
regio.

Franka Heesterbeek
Francien Haaksman
(25 jarig jubileum commissie)

’T OUDE RAADHUIS
ORGANISEERT:
Grote quizavond op 11 oktober 2013: welk team
wordt MeesterBrein Tongelre 2013

Voor de tweede keer dit jaar daagt ’t Oude
Raadhuis alle volwassen inwoners van
Tongelre uit een gooi te doen naar de titel

MeesterBreinTongelre 2013
tijdens onze grote quiz op vrijdagavond 11
oktober.
Zoals gebruikelijk wordt de quiz gespeeld met 10
teams bestaande uit maximaal 6 vrienden of
buurtgenoten vanaf 18 jaar. Het winnende team
wordt verwend met champagne en de wisselbeker
en mag zich trots MeesterBrein Tongelre 2013
noemen.
Publiek en supporters zijn van harte welkom, de
bar is open.
Kom op, stel snel uw team samen en geef er een
leuke naam aan! U kunt een team inschrijven tot 8
oktober door een mailtje te sturen naar
frankaheesterbeek@gmail.com met de namen van
de teamleden.
Kijk ook op www.ouderaadhuis.dse.nl.
Om de onkosten van koffie en knabbeltjes bij de
borrel te dekken, willen wij een bijdrage vragen
van 1 euro per deelnemer.
Slimmer dan de buren?
Grijp uw kans en doe mee!

ZINGT U MET ONS MEE?
Op zondagmiddag 27 oktober 2013 zal er een
gezellige meezingmiddag worden gehouden

Liederntafel Santé

SPREEKUUR SOCIAAL RAADSLIEDEN LUMENS IN DE BUURT
IN ‘T OUDE RAADHUIS
Voor buurtbewoners van de wijken ’t Hofke, Geestenberg en Muschberg
Het Sociaal Raadsliedenwerk van Lumens in
de buurt houdt sinds mei 2013 wekelijks een
afsprakenspreekuur in Wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis aan ’t Hofke 15. Vanaf maandag 2
september 2013 is het spreekuur verplaatst
van de vrijdag- naar de maandagochtend. Dit
spreekuur van het Sociaal Raadsliedenwerk is
bedoeld voor bewoners van de buurten ’t Hofke, Geestenberg en Muschberg.
Afspraak
Buurtbewoners kunnen een afspraak maken voor
advies van één van de Sociaal Raadslieden. Dit kan
door op maandagochtend tussen 10.00 – 11.00
uur binnen te lopen in ’t Oude Raadhuis, of door te
bellen met het algemeen nummer van ‘Lumens in
de buurt’ (040 219 33 00).
Waarvoor bij ons terecht?
Het Sociaal Raadsliedenwerk geeft advies en informatie over wet- en regelgeving op sociaaljuridisch
gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van uitkeringen
en inkomen, woonzaken, belasting(toeslagen), beslaglegging, gemeentelijke regelingen, etc. Samen
bekijken we of de regels in uw situatie juist worden
toegepast en wat er aan gedaan kan worden als dit
niet zo is. Zo mogelijk regelt u uw zaken zelf en
waar nodig, ondersteunen we daarbij.
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OVER DE HERKOMST VAN
HALLOWEEN.
Door Frank de Greef.
Je zou misschien denken dat Halloween een
modern, typisch Amerikaans, commercieel
kinderfeest is, maar dat is niet helemaal het
geval. Het is van oorsprong een Keltisch feest
- Samhain genaamd - dat aan het begin van
de winter werd gevierd en opgevat kan worden als ons moderne Oud & Nieuw. Het
woord Kelt betekent barbaar in het oudGrieks, de Grieken noemden alle Europese
volken Kelten - barbaren dus - maar waarschijnlijk noemden de meeste 'barbaren'
zichzelf gewoon Galliërs, wat dus hetzelfde is
als Kelten.
Hoe dan ook, bij diverse Keltische volkeren zoals
de Germanen en de Batavieren markeerde Samhain het einde van het landbouwseizoen. De oogst
was binnen, het vee kwam vanuit de bergen en de
weilanden terug op stal en de winter brak aan. Zoals in de meeste culturen overp heel de wereld
dachten ook de Galliërs dat als je dood ging, de
ziel nog een tijdje in een andere wereld verbleef,
een schimmige dodenwereld. Wat zij ook geloofden was dat tijdens Samhain de geesten van de
overledenen konden terugkomen in de gewone
wereld. En dat was natuurlijk behoorlijk eng, want
iedereen heeft tijdens zijn leven wel eens een fout
gemaakt ten opzichte van iemand die inmiddels
overleden is. Dus wanneer de doden terugkwamen, zouden zij wel eens wraak kunnen nemen.
Bijvoorbeeld omdat je ze ooit beledigd had of omdat ze tevergeefs bij je hadden aangeklopt voor
hulp. Omdat je ze belogen of bedrogen had, opgelicht of misschien zelfs vermoord (en ermee weggekomen). En het vervelende was: je zag ze niet,
die rondzwevende zielen van de overledenen. Om
je daartegen te beschermen was het zaak jezelf,
maar ook je huis, zodanig te vermommen en te
'versieren' dat ze je niet eens zouden kunnen vinden en anders wel bang voor je zouden zijn. Elementen die nog steeds terugkomen in het moderne Halloween. Kinderen gaan zo eng mogelijk verkleed langs de huizen – behalve natuurlijk de huizen die zodanig ‘versierd’ zijn dat ze te eng zijn
om aan te bellen – en eisen dan van de bewoners
snoepgoed of anders zwaait er wat!

bij uitzondering verleend aan maar één persoon:
de zoon van God, Jezus Christus.
Nu had de kerk al in het jaar 609 een feestdag ingesteld om haar heiligen te eren en te gedenken,
en dat was Allerheiligen, destijds op 13 mei. In het
Engels heette Allerheiligen All Saints of All Hallows
(hallow betekent heilige). Doordat het heidense
feest van Samhain populair bleef en op de laatste
dag van oktober werd gevierd, besliste paus Gregorius de 4e in 837 dat Allerheiligen voortaan niet
op 13 mei maar op 1 november moest worden gevierd, om de heidenen de wind uit de zeilen te nemen. Samhain – op 31 oktober - werd toen langzaam maar zeker All Hallows’ Evening of kortweg
All Hallows’ Eve, wat letterlijk betekent: (het feest
op) de avond vóór Allerheiligen. En dat All Hallows’
Eve werd uiteindelijk uitgesproken als Halloween.

Oproep
Vorig jaar kregen we vragen van wijkbewoners
waar en in welke straten men Halloweenversieringen kon bewonderen. Organiseert u dit jaar als
individu, straat of vereniging iets in het kader van
Halloween laat ons dat dan weten. Wij plaatsen
volgende maand de opgegeven straten, routes e.d.
zodat belangstellenden de versierselen kunnen bewonderen. Uw reactie ontvangen wij graag voor 1
oktober a.s. per mail via rondhethofke@planet.nl.

Dat de doden konden terugkeren in de gewone
wereld – al was het maar voor eventjes - was volgens de steeds invloedrijkere katholieke kerk een
idioot heidens bijgeloof. Volgens de kerk bestond
er een hemel, hel en vagevuur (ook niet niks)
waartussen weliswaar een zekere onderlinge uitwisseling mogelijk was, maar van een eventuele
tijdelijke terugkeer naar de wereld van de levenden was absoluut geen sprake. Dat voorrecht was
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

Adres Wasvenboerderij:

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

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

In en rondom de Wasvenboerderij worden iedere
maand verschillende activiteiten georganiseerd:
van het proeven van culinaire hapjes en en het
maken van natuurwandelingen tot luisteren naar
poëzie.

verf afgewisseld met foto’s
over de stadsnatuur van
Tongelre.
Deze werken zijn van Elena Lovich, ze komt uit
Wit-Rusland, ze woont en
werkt als zelfstandige kunstenares in Eindhoven.

Daarnaast zet de natuurwerkgroep van het Groendomein Wasven zich in voor de natuur. Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande voor de vlinderwei: een klein stukje grasland heerlijk in de
luwte tussen de Celebeslaan en de Eisenhowerlaan.
Dit beheren we nu als een vlindervriendelijk stukje
in het Wasvengebied. Meer soorten en aantallen
dat is het streven. Op dit moment zijn gehakkelde
aurelia, oranje zandoogje, bont zandoogje, atalanta, de luzenevlinder en sint- jacobsvlinder gesignaleerd.
Tot ziens bij het Wasven!
Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
Expositie: Stadsnatuur
in Tongelre

Tot 28 oktober,
Overloop

Natuurthema-avond
jeugd: Vogeltrek

27 september, 19.00 uur
De Schop

"Vanaf mijn twaalfde volgde ik lessen aan een van
de beste kunstscholen in
Minsk.
Deze klassieke opleiding was de enige mogelijkheid om te leren 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.
Elena Lovich presenteert recente werken op De
Overloop van de Wasvenboerderij t/m 27 oktober.

Natuurthema-avond: Vogeltrek

Pure Food Event: Doe ’t 28 en 29 september,
lekker zelf
rondom de Wasvenboerderij
Workshop: Zeisen doe
je zo!

6 oktober, 10:00 uur
De Schop

Bakthema-middag:
Paddenstoelen bakken

9 oktober, 13.30 uur
De Schop

Proefthema-avond:
Vingervlug Food

9 oktober, 19.00 uur
De Gasterij

Natuurwandeling in het 20 oktober, 10.30 uur
Wasven gebied
De Schop
Natuurthema-avond
jeugd: Halloween

25 oktober, 19.00 uur
De Schop

Expositie: Stadsnatuur in Tongelre

De grote vogeltrek is al begonnen. Op 27 september gaan we bekijken waar trekvogels naar toe
vliegen om te overwinteren. Gaan ze naar Spanje
of naar Oostenrijk? Zijn er ook vogels die hier bij
ons overwinteren?
Kom je ook?

De komende maanden worden portretten in olieLees verder op pagina 18.
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De natuurthema avond begint om 19.00 uur en
duurt tot 21.00 uur, in De Schop van de Wasvenboerderij.
De avond is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Deelname is € 2,00 per kind.
Ouders die willen assisteren zijn altijd welkom!

Pure Food Event: Doe ’t lekker zelf
Culinair evenement, proeverij, markt
`s avonds laat. Zonder het hinderlijke geluid van
een bos- of grasmaaier, één zijn met de natuur.
En… ondanks de fysieke inspanning toch van die
natuur genieten.
Op zondag 6 oktober zullen we aandacht besteden aan:
De techniek die gebruikt wordt bij het zeisen.
De geschiedenis, het heden en de toekomst
van dit aloude ambacht.
Een zeis te haren ( uitdrijven met hamer en
̵
aambeeld van het scherp) en scherpen met
strekel en wetsteen.
̵
Onderhoud en veiligheid.
Kortom: hoe moet je maaien met dit fantastisch
stuk gereedschap?
̵
̵

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 van het
seizoen.

Na deze instructiedag bestaat altijd de mogelijkheid om o.l.v. de natuurwerkgroep verder te oefenen met de zeistechniek bij zeiswerkzaamheden
die de natuurwerkgroep op het programma ingepland heeft staan.

Experts geven uitleg en demonstraties: om zelf te
doen of om er juist extra van te genieten.

Er is plaats voor 8 deelnemers. We beginnen om
10.00 uur en eindigen om 14.00 uur.
De kosten bedragen € 10,00 per persoon; hier is
de koffie bij inbegrepen. Voor de lunch mag je zelf
zorgen. Opgeven kunt u via natuurwerkgroep@wasven.nl

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.

Bakthema-middag: Paddenstoelen
bakken
Het is al weer bijna herfst en dan vallen de bladeren van de bomen en komen de paddenstoelen
tevoorschijn!
Op woensdagmiddag 9 oktober gaan we aan de
slag met het bakken van eetbare paddenstoelen.

Kom meedoen, proeven en inspiratie opdoen op
zaterdag 28 en zondag 29 september van
12.00 – 18.00 uur. Entree is gratis.

Ben je ook benieuwd naar deze paddenstoelen?
Kom dan op woensdagmiddag naar De Schop!

Workshop: Zeisen doe je zo
Witte gij hoe dà vruuger ging?

De bakmiddag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar,
en duurt van 13.30 uur tot 15 uur De kosten
bedragen € 3,50 per kind

Een zeis is een stuk gereedschap dat je te allen
tijde kunt gebruiken, van `s morgens vroeg tot

Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar
winkel@wasvenl.
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Proefthema-avond: Vingervlug Food
De maandelijkse proefthema-avond gaat op
woensdag 9 oktober over vingervlugge lekkere
liflafjes. Eenvoudig en snel te bereiden hapjes met
biologische ingrediënten uit eigen tuin en streek.
Onze kok Tim vertelt over de bereiding en geeft
tips hoe je met de 3 V’s (vis, vlees en vegetarisch)
aantrekkelijk ‘vingervoedsel’ kunt maken. De recepten die u meekrijgt 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).

BESTE LEZERS VAN
ROND ‘T HOFKE
Mijn naam is Rob de Soete. Ik ben bezig met een
klein historisch onderzoek naar de manege Van
Wessel,die eind jaren 70 gevestigd was in de boerderij op de kruising van de Urkhovenseweg met de
Doolstraat.

Natuurwandeling in het Wasven gebied
Op zondag 20 oktober gaan we wandelen door
het Wasvengebied, zeg maar een ommetje maken.
Dit naar aanleiding van de dunning afgelopen winter. Wat is de reactie daarop geweest, door de
planten, bomen en de dieren? We gaan het bekijken.
Loopt u ook mee? We vertrekken om 10.30 uur
vanuit de boerderij en zijn om 12.00 uur terug.
Hopelijk tot dan!
Kinderen zijn welkom. De wandeling is gratis.

Natuurthema-avond: Halloween en
andere enge dingen in het bos

Boerderij Van Wessel 1976, met dank aan Yvonne Henderson

Met enige regelmaat kom ik mensen in de buurt
tegen die aangeven daar ooit paardrijles gehad te
hebben.
Inmiddels zijn het er zoveel geworden dat ik de
indruk heb dat het toch een heel gebeuren moet
zijn geweest.
Ik ben vooral benieuwd naar hoe het er heeft uitgezien. Er schijnt zelfs een tent te hebben gestaan
waarin
paardrijles gegeven werd. Heeft u nog foto’s en of
verhalen over Manege van Wessel die u wilt delen:
Scan ze in en stuur ze naar: r.de.soete@on.nl.
Bij voorbaat dank
Rob de Soete
Pijlstaartpad 1
Tongelre

Jullie zijn toch niet bang in het donkere bos?
Meestal zijn de dieren banger van ons dan andersom. We gaan de nacht-actieve dieren bekijken.
Weet jij welke het zijn?
Komt het zien op de filmhooizolder van de boerderij. Maar we gaan ook nog andere spannende
dngen doen. Laat je verrassen op vrijdag 25 oktober!
We starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00
uur. De natuurthema avond is voor kinderen van 6
tot 11 jaar. De entree is € 2,00 per kind.

Gezocht: Zelfstandige poetsvrouw voor 5 uur per
week, bij voorkeur op dinsdag (of mogelijk
woensdag) van 9.30 uur- 14.30 uur voor alle
voorkomende werkzaamheden waaronder strijken, stofzuigen etc.
Bij voorkeur dame van plm. 35-45 jaar die zelf
ziet wat er moet gebeuren en echt goed schoon
kan maken.
Reactie graag op tel.06 37169967.
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KONINGSCHIETEN BIJ HET SINT
CATHARINAGILDE TONGELRE
Zondag 22 september zal koning Eric Annal
de koningsmantel na drie jaar koningschap
vrijgeven voor de strijd om een nieuwe
koning. Als afsluiting van zijn koningschap
zal hij het koningszilver,van het gilde, verder
aanvullen met een koningsschild. Het zal een
speciaal schild zijn. Het schild is ontworpen
door zijn vrouw Marry.
Aan de uitvoering van het
schild zou, naar ik heb
horen zeggen, Eric zelf
hebben meegewerkt. Het is
natuurlijk een bijzondere
situatie als zowel het
ontwerp, als de uitvoering
binnen een gezin liggen.
Maar dit is vooruitlopen op
het koningschieten.
We beginnen die dag met
een gildemis in de Sint
Martinuskerk. Na de dienst
gaan we naar ons
gildeterrein aan het
Wasvenpad, bij de
waterzuivering. Om 14.15
uur stelt het gilde zich op
en na de nodige voorbereindingen begint het koningschieten. Als de
koning bekend is en ingezegend, is er een
wedstrijd voor de oud-koningen. Als daarna nog
tijd over is wordt er geschoten voor de
Kermiskoning van Tongelre voor het publiek.
Kermiskoning?? Ja, kermiskoning! Want in het
verleden, waarschijnlijk voor 1930, was er kermis
en jaarmarkt in Tongelre op de eerste zondag na
21 september. In de periode tussen 1930 en 1970
zijn er andere datums geweest. Die hadden te
maken met het feit dat binnen Eindhoven maar
één datum voor de kermis mocht worden gebruikt.
Omdat de kermis dan samenviel met de, weliswaar
korte, vakantie werd besloten om de oude datum
weer in ere te herstellen.
Het Sint Catharinagilde schiet eenmaal in de drie
jaar om het koningschap.
U bent allen van harte uitgenodigd.
De sleutel tot ontspanning

STICHTING STADS
HOBBYCENTRUM
EINDHOVEN
Voor wie is het Stads Hobbycentrum?
Het Stads Hobbycentrum Eindhoven is er voor alle
40-plussers uit de regio Eindhoven.

Dus voor mannen en vrouwen die een hobby willen
beoefenen. Of die misschien al jarenlang thuis plezier hebben van hun hobby, maar dat nu eens samen willen doen met anderen.
Kortom, er is volop ruimte voor iedereen die gewoon méér wil maken van zijn of haar hobby.
Wat is er allemaal mogelijk in het Stads Hobbycentrum?
Houtbewerking, metaalbewerking, glasbewerking,
boekbinden, boetseren, papierdecoratie, tekenen
en schilderen, naaldvakken, kalligraferen, houtsnijwerk, kartonnage, pergamo en sieraden maken.
Wat wordt er geboden?
Het machinepark
In de afdeling HOUT vindt u een complete timmerwerkplaats met alle denkbare professionele nieuwe
machines en het noodzakelijke handgereedschap.
Ook de afdeling METAAL is voorzien van alle benodigde professionele machines en snijgereedschap om uw hobby uit te oefenen.
De lokalen van de afdeling HANDENARBEID zijn
volledig gescheiden van de hout- en metaalafdeling zodat u in alle rust uw hobby uit kunt oefenen.
Ook in deze lokalen vindt u alle benodigde gereedschappen en hulpmiddelen.
Deskundige begeleiding
Nog nooit met een draaibank of met klei gewerkt?
Geen probleem. Wij zorgen dat er deskundige begeleiding aanwezig is.
De gezelligheid
In het Stads Hobbycentrum bevindt zich een mooie
ontmoetingsruimte waar u gezellig een kopje koffie
of thee kunt gebruiken en waar u andere hobbyisten kunt ontmoeten.
Tijdens de middagpauze is er gelegenheid tot het
nuttigen van de lunch.
Wie betaalt dat allemaal?
De inkomsten van het Stads Hobbycentrum Eindhoven bestaan uit:
- Gemeentelijke subsidie
- Contributie van de deelnemers, deze bedraagt op
dit moment € 35,00 per jaar en kan op ieder moment ingaan. Voor dit bedrag mag men aan alle
hobby’s meedoen.
- Sponsoring door bedrijven uit Eindhoven e.o.
Iedere dag open dag?
Stads Hobbycentrum Eindhoven is open voor iedereen die nader kennis met ons wil maken. U
krijgt een volledige rondleiding door de ruimtes
van het Stads Hobbycentrum. Voor een rondleiding kunt u zich tijdens de openingsuren melden in
het kantoor van het Stads Hobbycentrum.
Wanneer open?
Het Stads Hobbycentrum is geopend op maandag
van 13.00 – 16.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag
van 09.00 – 12.00 uur en van 12.30 – 16.00 uur.
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Ook voor de kinderen zijn er op deze dagen diverse activiteiten!
Je kunt boetseren, tekenen en schilderen, figuurzagen, vogelhuisjes en sieraden maken.
De toegang en koffie is gratis.
Voor meer informatie:
www.stadshobbycentrum.nl
E-mail: stadshobbycentrum1@hetnet.nl
www.stadshobbycentrum.nl

2x per jaar wordt er buiten met de deelnemers van de
Boetseerafdeling RAKU gestookt

Tenslotte
Iedereen die ingeschreven staat bij het Stads Hobbycentrum mag aan alle activiteiten deelnemen.
Uiteraard moeten de deelnemers zich houden aan
de huisregels die bij de inschrijving worden uitgereikt.
Het Stads Hobbycentrum Eindhoven wordt geheel
gerund door vrijwilligers.
Waar is het Stads Hobbycentrum Eindhoven?
Het Stads Hobbycentrum Eindhoven is gevestigd
op het volgende adres:
Paul Krügerlaan 55
5642 GH Eindhoven (Tongelre).
Tel: 040-2817376
Het Stadshobbycentrum ligt op een idyllische plek,
in een oude rooms katholieke meisjesschool,
enigszins verscholen achter een huizenrij in de
Paul Krügerlaan in Tongelre, Eindhoven.

OPEN DAGEN/BURENDAG
Zaterdag 21 september en
zondag 22 september 2013
11.00 uur tot 16.00 uur.
Dit om de bekendheid van het centrum te vergroten en iedereen kennis te laten maken met de activiteiten van het centrum.
Op de open dagen zullen de deelnemers bezig zijn
met hun hobby’s, zoals tekenen en schilderen, pergamano, boekbinden, papierdecoratie, kalligraferen, naaldvakken, boetseren, glasbewerken, kartonnage, houtsnijwerk en sieraden maken. Van
alle hobbyisten is er dan ook werk te koop.
De boetseerders gaan op beide dagen als het weer
het toelaat Raku stoken, deze techniek geeft bijzondere effecten aan het werkstuk.
Op de hout en metaalafdeling kun je zien met welke professionele machines er kan worden gewerkt.

VITALIS ANKERPUNTEN
VOOR DE WIJK OP FACEBOOK
De projecten Ankerpunt voor de wijk van Vitalis
Peppelrode en Vitalis Berckelhof zijn voortaan ook
op Facebook te vinden.
Hier kunnen alle geïnteresseerde wijkbewoners,
cliënten, huurders, mantelzorgers en overige geïnteresseerden informatie vinden over de activiteiten
die Vitalis organiseert.
Ankerpunten voor de wijk is een initiatief van Vitalis om door samenwerking het samen-wonen in de
wijk aangenaam te maken voor jong en oud.
Wilt u meedoen aan yoga, wandelclub, zit gymclub
of schilderclub?
Wilt u een maaltijd gebruiken in ons restaurant?
Wilt u gebruik maken van de Beweegtuin?
Wilt u een lezing bijwonen of een themamiddag
bezoeken?
Wilt u een kaartje leggen, biljarten of een hapje
eten in het Belgisch café?
Bezoek onze Facebookpagina`s voor
een uitgebreid programma van activiteiten, kunst
en informatie.
Ga naar www.facebook.com en zoek Vitalis Ankerpunt voor de wijk.
Informatie bij:
Sylvia van Aggel,
Petra Dijkhoff Thijssen of
Karin Koolen
projectmedewerkers.
Tel. 040 2151416
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SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST. MARTINUS”

BOEKJE “OMA GA JIJ DOOD?”
door: Constance Barend Franzani.
Een aardig verhaal van iemand die haar medemens
graag helpt.

opgericht in 1951
Beste Buurtbewoners,
St. Nicolaas heeft ons te kennen gegeven dat hij onze wijk weer met een bezoek komt vereren en wel
op de volgende data.


Zaterdag 23 november:
‘de Karpendonk’ en ‘Koudenhoven’ en de wijk
‘Beauregard’ aan de Tongelresestraat.



Zaterdag 30 november:
het oude gedeelte van Tongelre rond de St.
Martinus kerk.

In de laatste drie weken van oktober komen de collectanten weer bij u langs voor de jaarlijkse collecte.
Zij tonen op uw verzoek een vergunning en hun legitimatiebewijs.
Vanaf deze plaats willen wij iedereen alvast bij voorbaat hartelijk danken voor hun financiële bijdrage.
Dankzij uw bijdrage is het mogelijk om Sint Nicolaas
2 zaterdagen in ons midden te hebben. De kinderen
zijn er blij mee!

Velen van de Rock and Roll generaties zijn nog volop in beweging. Velen mankeren wel het een en
ander, maar wij gaan door zolang het kan.
8 jaar geleden heb ik het koor 'Oma's aan de Top'
opgericht. Nog steeds treden de dames op. Een
waar feestje, elke keer weer.
www.omasaandetop.nl
Stichting Futuro was mijn kindje waar ik na 10
jaar mee ben gestopt. Maar nog altijd organiseer
ik van allerlei leuke dingen. Als het maar geld opbrengt voor het goede doel. Ik heb prachtige mozaïeken gemaakt en schilderijen. Regelmatig zet ik
ze op facebook. Voor het goede doel.

Namens het bestuur
G. Tournoy, voorzitter.

WILRI GAAT
VERHUIZEN!

Sinds 1962 is slijterij Wilri (= Willem en Ria
de Git) gevestigd aan de Tongelresestraat. In
november 2004 namen Dennis Lathouwers en
Elly van de Weideven de zaak over.
Op dit moment wordt een nieuwe winkel gebouwd
aan de overkant van de straat: het
winkeloppervlak wordt 2x zo groot zodat er een
ruimer en duidelijker overzicht komt van alles wat
de winkel te bieden heeft. Dennis noemt als
voorbeeld de malt whisky, speciale bieren en
wodka / rum van hele kleine heupflesjes tot
grotere flessen.
Er komt bij de opening (ergens in het begin van
november) een speciale klantenactie.
In de ‘oude’ winkel, net als bij de naastgelegen
antiekzaak mag geen detailhandel meer komen. In
het volgende wijkblad hoort u meer!
www.wilri-degit.nl

Mijn naam is Constance Barend
Franzani. "Sinds ik zelf ouder
ben van jaren valt het mij op,
dat als je jong bent, er geen moment is dat je aan ouder worden
denkt. Heel gewoon zou je zeggen. Maar de tijd gaat zo snel dat je op een dag
zelf bij de senioren hoort.
Wat heel bijzonder is dat je ontdekt dat je geest,
in de meeste gevallen, jong blijft. Terwijl je lijf regelmatig laat weten "ho ho stop". En vaak denkt
men dat de senioren achter de geraniums gaan
zitten! Maar niets is minder waar. Ik ben nu 69
jaar en nog volop in beweging!

Eind deze week komt mijn boekje "Oma, ga jij
dood?" uit. Ik ben er trots op.
In elke erkende boekwinkel in Nederland is het te
bestellen. Via internet en Boekscouting.nl
Een spannende tijd voor mij, vooral ook omdat het
mijn eerste boekje is dat uitkomt. De titel lijkt
zwaar maar ik heb het boekje geschreven voor
kinderen op een luchtige manier met leuke anekdotes en een vleugje humor.
Samen met de illustraties is het
een mooi geheel. Het boekje is
niet alleen voor kinderen, maar
ook voorouders, oma's en
opa's leuk om te lezen, omdat
het nooit eerder is beschreven
zoals ik het heb gedaan.
"Dit is een compliment van de
uitgever."

Ik hoop van harte dat het een succes wordt. De
algehele opbrengst gaat naar Stichting Kika. Zie
website www.stichtingkika.nl
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

.

PAROCHIE SINT JORIS
Overzicht diensten
St. Martinus

zondag om 09.30 uur

Berckelhof

1ste en 3e zaterdag van de
maand om 19.00 uur

Openingstijden Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de Martinuskerk: maandag, dinsdag
en vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een
Door: Wim van de Wiel

4 OKTOBER
WERELDDIERENDAG OF
FEEST VAN SINT FRANCISCUS.
HOEZO ??
Hoe komt het dat in 1930 de
eerste dierendag in Nederland
gehouden werd op de sterfdag van Sint Franciscus (1181
-1226)?
Waarom kiest in 1950 een
scoutingroep hier in Tongelre
de naam ‘Sint Frans’?
Hoe komt de nieuwe paus ertoe om deze zelfde naam
Franciscus van Assisie
te kiezen?
Ik neem u graag even mee terug in de tijd, naar
de jaren dat Franciscus leefde en rondtrok in en
rond Assisië in de landstreek Umbrië in Italië.
De rijkdom en de macht zijn gevestigd in de steden, waar de handelaren en ambachtslieden wonen; ommuurde stadjes, als een vesting gebouwd
op een heuvel. Een tijd ook waarin de bisschoppen
zowel het geestelijke en morele gezag als de wereldlijke macht uitoefenen, ze zijn als vorsten in
hun bisdom. Kort door de bocht: de bisschop of
kerk haalt zowel de cijns (belasting) als de aflaatgelden (giften voor de kerk) op.
In Assisië leeft Pietro Bernardone, de vader van
Franciscus, ’n rijke lakenkoopman, die hard heeft
gewerkt voor zijn status. Tijdens één van zijn reizen naar Frankrijk bracht hij niet alleen stoffen
mee maar ook zijn echtgenote Pica, een vrouw van
goede smaak. Met het geld van zijn vader en de
dromen van moeder groeit Franciscus uit tot een
‘verwende vent’ of een ‘haantje de voorste’. Hij is
rap van tong, kleedt zich goed en organiseert

gezellig praatje. Op dinsdag- en vrijdagochtend is
Kapelaan P. Geelen aanwezig.
Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
Kerkdienst geopend voor een kop koffie en een
gezellige babbel.
Telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.
Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467
(Parochiecentrum St.Joris).
Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Website: www.parochiesintjoris.nl

graag feesten voor zijn vrienden. Om nog meer
aanzien te krijgen besluit hij om mee te gaan
vechten tegen de overheersing van de stad Perugia
over Assisië. In dit gevecht raakt Franciscus gewond met als gevolg een lang ziekbed.
Tijdens zijn herstel komt Franciscus tot een radicale ommekeer. Hij komt tot de ontdekking dat de
upperclass, de gegoede burgerij inclusief zijn vader, eigenlijk wel vrijgevig is en aalmoezen geeft
aan de mensen zonder werk en toekomst. Maar,
terwijl zij geven van hun overvloed en vanuit hun
zekerheden, bieden zij de armoedzaaiers geen uitzicht.
Vanaf dat moment zie ik Franciscus als arme tussen de armen gaan staan. Hij steelt goederen van
zijn vader en geeft ze weg. Hij neemt radicaal afstand van zijn rijkeluisleven en geeft zelfs zijn laatste kledingstuk weg. Hij maakt voor zichzelf en
voor anderen waar, dat armoede een teken van
bevrijding kan zijn, namelijk de bevrijding en blijheid van binnen. Hij wordt ‘il Poverello, de kleine
arme’ genoemf.
Met zijn volgelingen leeft hij als een ‘outcast’, als
‘n verschoppeling buiten de stad in een grot, stal
of schuilend onder een boom. Zo zie ik zijn band
groeien niet alleen met de kwetsbare mens, maar
ook met planten, dieren, zon, aarde en sterren.
Over Franciscus zijn heel wat legendes geschreven: bekend zijn o.a. z’n toespraak tot de vogels,
of zijn vraag aan de zwaluwen om stil te zijn tijdens één van zijn preken, of zijn zorg voor de uit
een strik bevrijde haas.
Vanuit zijn armoede en kwetsbaarheid nodigt Franciscus ons uit om samen met hem, zowel ieder
mens als de dieren èn moeder aarde op hun juiste
waarde te zien. Iedere mens, met zijn kwaliteiten
of kwetsbaarheden, moeder aarde met al haar rijkdom of beperktheden zijn een gave èn een opgave.
Zon, maan en sterren, bruin, blank of zwart, die-
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ren vliegend of kruipend, man of vrouw vragen om
respect, gelijkheid en samen delen.
Wanneer je zo naar Franciscus kunt kijken, is de
wereldthemadag voor de dieren op zijn sterfdag
terecht.
Door te kiezen voor de naam
‘Sint Frans’ drukt de Tongelrese
scoutingroep uit binding te hebben met het milieu en de natuur.

MD-CAFÉ
Dinsdag 24 september 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.
Deze middag komt de firma Optelec Nederland BV
de vernieuwde KomFox demonstreren.

Logo scouting Sint Frans

Heel bijzonder en verrast ben ik met de keuze van
de nieuwe paus om zichzelf in ònze tijd als
‘Franciscus’ te profileren:

Wat is een Komfox?
Dit apparaat leest de ondertiteling bij televisie programma’s voor met een mooie kunstmatige stem
(spraaksynthesizer).
Voor wie?
Degene die ondertiteling moeilijk of niet meer kan
zien, kan deze voor laten lezen. Wie restvisus
heeft kan nu het TV-programma volgen, het is niet
meer nodig om je te concentreren op het lezen van
de ondertiteling, want die wordt voorgelezen.

Paus Franciscus

In zijn eenvoud laat paus Franciscus zien dat hij
kiest voor de zwakken en kwetsbaren. Hij is niet
gaan wonen in het Vaticaans pauselijke paleis,
maar verblijft als gast in een hotel. Paus Franciscus gaat naar de bootvluchtelingen. Hij omarmt
zieken en wast de voeten van vrouwelijke en islamitische bewoners van een jeugdgevangenis. Hij
roept leiders en leidinggevenden op tot gelijkheid
en eerlijk delen, hij keert zich af van graaien en
machtsmisbruik. En ieder mens nodigt hij uit tot
leven in soberheid, tevredenheid en eenvoud.
Wanneer ik dan naar mijzelf en om mij heen kijk,
word ik even stil.
Ik wens u vrede en alle goeds.

In het MD-café kan men met lotgenoten praten,
informatie opdoen en doorgeven, alsook ervaringen uitwisselen. Aanmelden van tevoren is niet
nodig.
De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel. 040-2520650.
Website: www.mdvereniging.nl
Email: mdvereniging@macula-degeneratie.nl

OPROEP VOOR VERZAMELAARS
Wie verzamelt hier in de buurt ook postzegels
net als ik?

Carlo Carrretto: Ik Franciscus
Thomas van Celano: Franciscus van Assisië
www.franciscaansebeweging.nl

UITNODIGING
Dahliacliub St. Martinus nodigt u uit om een bezoek te
brengen aan onze jaarlijkse
open dag.
De OPEN DAG van onze dahliatuin vindt
plaats op:
zondag 29 september van 12.00 - 16.00 uur.
Locatie: Tuin Dahliaclub St. Martinus,
Loostraat 1, Eindhoven.

Ik heb laatst mijn verzameling eindelijk eens een
beetje geordend en heb nu een enorme berg zegels van de hele wereld dubbel (geen dure!).
Wie daar interesse in heeft mag ze zo hebben, en
ik vind het ook leuk als er iets te ruilen valt.
Overigens spaar ik ook munten en bankbiljetten uit
de hele wereld, maar daarvan heb ik niet zoveel
aan ruilmateriaal.
Ik ben echt een verzamelaar van de koude grond,
gewoon ruilen, geen specialisatie, en ik wil er weinig (liefst helemaal geen) geld aan uitgeven.
Heb je hiervoor belangstelling neem dan contact
op met Margreet Sanders, telefoon 040-2810121
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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.
Deze maand de Pijlstaart.
Pijlstaarten is de familienaam.
Het zijn vaak grote nachtvlinders.
Over de hele wereld zijn er wel duizend soorten.
Ze zijn in Nederland vrij zeldzaam en toch komen
er 19 soorten voor.
Ze leven verborgen dus je ziet ze sporadisch.
Pijlstaart verwijst naar de rups, die hebben een
kenmerkende punt op hun achterste, of zeg maar
stekel op het laagste segment.
De rupsen zijn mooi gekleurd en zeker niet klein
en toch moet je ze zoeken in de waardplanten
(voedselplanten).

In sjok (10 stuks)
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven

In Frankrijk en Italië weten ze er wel raad
mee: artisjokken. Gelukkig zijn ze ook hier in
Nederland volop vers en in blik verkrijgbaar.
Heerlijk om de blaadjes van deze gekookte
bloemknop te dippen in een vinaigrette met
als verrassing het lekkerste als laatste, de
bodem. De plant op zich is al mooi om te zien,
kom gerust eens kijken want er staan er ook
in de moestuin van de Wasvenboerderij. Ook
uit blik zijn ze prima om erbijvoorbeeld lekkere borrelhapjes mee te maken. Hieronder
volgt een eenvoudig recept waarmee je vingervlug je gasten iets lekkers voorschotelt.
Ingrediënten (voor 10 stuks):
10 artisjokbodems (gekookt of nog makkelij-



ker: uit blik)


¼ komkommer in kleine blokjes gesneden



1 vleestomaat, zaad verwijderd, in kleine
blokjes gesneden



2 eetlepels pijnboompitten



125 gram Boursin Knoflook & Fijne Kruiden



10 sprietjes bieslook



PeZo (peper en zout)

Bereiding:
Snijd de komkommer in kleine blokjes.




Halveer de tomaat, verwijder de zaadjes en
snijd het vruchtvlees in kleine blokjes.

Lindestaartrups



Met hun tong zuigen de vlinders nectar uit de
bloemen en hangen dan stil voor de bloem terwijl
ze snel met hun vleugels op en neer gaan, net als
een kolibrie.
Enkele soorten. Ligusterpijlstaart, lindepijlstaart,
doodshoofdvlinder, populierenpijlstaart, avondrood
en nachtpauwoog.
Soms kom je deze vlinders tegen bij de
buitenlamp, want deze nachtbrakers komen op
licht af, maar natuurlijk ook bloemen.

Laat een koekenpan met dikke bodem heet
worden en rooster hierin de pijnboompitjes,
neem ze uit de pan zodra ze licht kleuren en
laat ze afkoelen op een bordje.



Snijd indien nodig een schijfje van de onderkant van de artisjokbodems zodat deze
rechtop blijven staan.



Meng de tomaat en de komkommer door elkaar en vul hiermee de artisjokbodems.



Verdeel de Boursin over de hapjes en garneer deze met pijnboompitjes en een sprietje
bieslook.

SMAKELIJK!

Nachtpauwoog

Doodshoofdvlinder

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 27

Bronsttijd
Van half juli tot half augustus, is het bronst
tijd voor de reeën.
We hebben een aantal reeën in ons Tongelres
buitengebied, die je met regelmaat kunt zien
of aantreffen tijdens een wandeling.
Als het de bronst is, de paartijd, zijn de reebokken
op zoek naar de bronstige reegeiten voor maar een
ding en dat is zorgen voor zijn nageslacht.
De reegeiten kunnen een fluitend geluid maken en
scheiden een geur af die vertelt dat ze vruchtbaar
zijn.
Als er meerdere bokken zijn, kan dat wel eens tot
een duel leiden. De sterkste bok wint en mag dan
de geit betreden.

Rondjes lopen totdat ze er klaar voor is.

Uitgestelde bevruchting
Voordat dit gaat gebeuren loopt de bok soms uren
in rondjes achter de geit aan.
De bokken maken ook een geluid in de bronsttijd.
Bij herten hoor je heel duidelijk het burlen. Bij de
reeën is dat een soort van geblaf wat niet altijd
wordt gebruikt.
De draagtijd is 10 1/2 maand. De eerste maanden
blijft het bevruchte eitje in rust en in januari pas,
gaat de foetus zich verder ontwikkelen.
In mei worden er meestal dan 2 kalfjes geboren,
prachtig gespikkeld.

Alleen in de wintermaanden leven reeën in groepen. Dat heet een hertensprong.
Kijk maar eens goed in de open weides langs de
VanOldenbarneveltlaan of aan de Loostraat/
Molendijk, want daar kun je met regelmaat de ree,
of meerdere reeën zien.
Echte wilde beesten in de achtertuin van Tongelre.
Mooi hè.
Met groengroet Kees van Grevenbroek

VERMIST

Vermist sinds:

17 augustus 2013

Diersoort:
Geslacht:

Kat
poes

Ras:
Kleur:

EUROPESE KORTHAAR - HUISKAT
schildpadbruin /zwart/rood

Leeftijd:
Signalement:

8 jr
Slanke, lange poes, rechter voorpoot heeft
een licht sokje, snoet meer zwart. Het is een
binnenpoes, dus niet gewend aan vreemden.

Indien u meer informatie heeft over Naja neem
dan contact op met Linda Sanders op telefoonnummer 06-273 86 203.

Reegeit met kalfje
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WIJZIGING KRUISPUNT PAGELAAN/
CELEBESLAAN/
KOUDENHOVENSEWEG ZUID
Op 29-08-2013 heeft een gesprek plaatsgevonden over de verkeerssituatie op het kruispunt Celebeslaan/Pagelaan/
Koudenhovenseweg Zuid. Aanwezig bij dit
gesprek waren: bewonersdelegatie, directie
Lorentz Casimir, directeur De Boog, een verkeerskundige en een wijkcoördinator van de
gemeente Eindhoven.
Op dit kruispunt speelt al 15 jaar een probleem
met autoverkeer op de Koudenhovenseweg Zuid
en fietsers op de route Pagelaan/Celebeslaan. Het
kruispunt is in de afgelopen 15 jaar al 3 keer gewijzigd, iedere keer zonder effect.

De maatregelen die genomen worden, zijn tijdelijk.
Vóór het nemen van de maatregelen en erna worden metingen gedaan (snelheden, hoeveelheid autoverkeer, hoeveelheid fietsers) en er zullen videoopnamen gemaakt worden van de situatie.
Op deze manier kunnen we vergelijken, meten en
zien wat het effect is van de maatregelen.
Als de situatie verbetert, worden de maatregelen
definitief.
Afgesproken is het volgende:
- een gelijkwaardig kruispunt instellen;
- begin van de 30 km/uur zone wordt verplaatst,
zodat het kruispunt binnen de 30 km/uur zone
valt;
- maken van 4 wegversmallingen;
- de markering op het kruispunt wordt aangepast
aan de tijdelijke situatie.
De planning is dat de wijzigingen half oktober van
dit jaar gerealiseerd zijn. Na enkele maanden zullen opnieuw metingen verricht worden en zal een
evaluatie van de maatregelen plaatsvinden.

Verkeerstechnisch gezien zijn er een aantal mogelijkheden om het kruispunt te verduidelijken, maar
er is twijfel als het gaat om het resultaat van de
maatregelen.

Detail uit de situatietekening van de gemeente Eindhoven.
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Ook maakte Annie nog een foto van jonge steenuiltjes en een van een kerkuil.

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 mag niet groter dan 10mb zijn.

Laten we hopen dat uw foto veel bijzondere natuurmomenten oplevert.
Deze maand hebben we – in verband met het
grote aantal inzendingen– 3 bijzondere foto’s
geselecteerd.
Een bijzondere foto van ’n steenuil werd deze
maand ingezonden door:
Annie Rovers die deze foto heeft kunnen maken
toen de steenuil bij hen bij het kippenhok zat.
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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

Bicepspeesruptuur
De biceps
Als u iemand uw spierballen kunt laten zien, dan
weet u ook waar de biceps zit. De biceps is namelijk die grote spier aan de voorkant van de bovenarm. De biceps zorgt ervoor dat de elleboog kan
buigen, dat de onderarm kan draaien en dat de
hele arm kan worden opgetild. De officiële, volledige naam van de spier is musculus biceps brachii.
De spier bestaat uit twee delen die we de koppen
van de spier noemen. De biceps heeft een lange
kop die helemaal in de schouder begint en een
korte kop die aan de buitenkant van de schouder
begint. Samen lopen ze naar de elleboog.

een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Langdurige
overbelasting van de pees zou een oorzaak kunnen
zijn. Door veroudering wordt peesweefsel minder
sterk. Hierdoor ontstaan bicepspeesrupturen vooral
bij mensen boven de 40 jaar. Bij jonge mensen
kan een scheur ontstaan door een val of ongeluk.
Bij een bicepspeesruptuur is zwelling te zien in de
bovenarm. Meestal geeft een patiënt matige pijn
aan. Als de patiënt in staat is om de spier aan te
spannen, ontstaat een bult of bal bij aanspanning
van de spier. Door de scheur kan de lange kop
geen kracht meer leveren. De kracht moet dan uit
de korte kop komen. Doordat er na een ruptuur
maar één deel van de spier werkt is de totale
kracht minder.
Behandeling
Er zijn verschillende methodes om een bicepspeesruptuur te behandelen. Eén van de mogelijkheden
is een operatie. Tijdens de operatie worden de uiteinden van de bicepspees aan elkaar gehecht. Na
een operatie kan een patiënt onder leiding van een
fysiotherapeut leren hoe hij zijn arm moet gebruiken. Operaties worden vaak uitgevoerd bij jonge
mensen en bij sporters, binnen 48 uur na de ruptuur.

Een bicepspeesruptuur
Een ruptuur is een scheuring van een spier of
pees. Een bicepspeesruptuur is dus een scheuring
van de pees van de biceps. Bicepspeesrupturen
ontstaan vaak in de lange kop. Een ruptuur van de
bicepspees kan plotseling ontstaan. Er is niet altijd

Een operatie is echter lang niet altijd nodig. De
pijn verdwijnt meestal vanzelf. Om de pijn sneller
te verminderen kan de zere plek gekoeld worden.
Ook rust en pijnstillers kunnen de pijn verlichten.
De fysiotherapeut kan helpen om het herstel zo
goed en spoedig mogelijk te laten verlopen. De
fysiotherapeut zal een oefenprogramma opstellen
om te zorgen dat de kracht, de mobiliteit en de
coördinatie zo optimaal mogelijk worden. Dit zal
het uitvoeren van dagelijkse activiteiten gemakkelijker maken. Helaas zal de kracht in de arm nooit
meer zo goed worden als voor de ruptuur, maar na
de behandelperiode zal de patiënt weer goed kunnen functioneren.
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AARDEIND
ALGOED
BAARDIG
BACTERIOLOOG
BATHMEN
BEENSTEUN
BETRAPPING
BEZICHTIGD
BOOMKRUIN
BOVENPAND
BRAZILIAAN
BRIDGECLUB
BUREN
CAMPAGNE
DAKDEEL
DIEPZEECAMERA
DOKTERSVISITE
DORPSPASTOOR
DOUCHE
EISER
EMBOLIE
FRIMANT
GEESTESZWAK
GELIJKGESTEMD
GILDEKLEED
GIROPAS
HEINDE
HULPSTUK
INTERLAND
IRONISEREN
JONGELUI
KAAKVORMIG
KAARS
KNAPPERTJE
KRENTENBOL
KRUIDERIJ
LONER
MAAGBREUK
MEDEAMBTENAAR
MOYENNE
NAAISCHOOL
NIETMACHINE
OMPRATEN
ONTVANGSALON
OOGSTFEEST
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ROOKGAT
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VROLIJKHEID
WIJNDRAB
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De overgebleven letters vormen een woord.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Wartburg’

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 oktober 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:.

Kitty van Schagen
JacoB v. Deventerstraat 23
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Autobedrijf Van de Voort-Goossens.
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