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November kan niet alleen guur en koud maar
vaak ook heel stormachtig zijn. Het is bij uitstek
de maand om eens lekker uit te waaien. Een
ander kenmerk van deze herfstmaand is dat het
’s avonds al heel vroeg donker is.
Hoe speel je op dat alles in? Als je naar buiten
gaat, is dat snel opgelost. Je trekt een lekkere
warme jas aan, doet een dikke das om, kruipt
diep in je kraag, houdt je paraplu in de aanslag en…. laat die
regen, sneeuw of storm maar komen. Je kunt er tegen.
Binnen kunnen we de donkere avonden met een paar gezellige
schemerlampjes en wat kaarslicht heel sfeervol maken. Als we
dan ook de verwarming nog een graadje hoger zetten, wordt het
pas echt behaaglijk. De lange herfstavond kan beginnen.
Maar wat doe je dan tijdens die lange
avonden? Met vrienden kaarten? TV
kijken? Een spannend boek lezen?
Sporten? Een schilder-,
houtbewerkings-, computer-, taal- of
andere cursus volgen? Als u plannen
heeft om in de vakantie naar Spanje
te gaan, dan is een cursus Spaans
misschien iets om over na te denken.
Waar u ook voor kiest, het is in ieder
geval belangrijk dat zo’n lange avond
geen verlengstuk wordt van uw werkdag. Bent u overdag
constant problemen aan het oplossen dan is het fijn om ’s avonds
lekker met uw handen bezig te zijn. En als je de hele dag al met
je handen werkt dan kan ’s avonds wat denkwerk een welkome
afwisseling zijn.
Er worden in dit jaargetijde verschillende cursussen aangeboden.
Misschien vindt u in dit wijkblad iets wat u aanspreekt en
waardoor u een gezellige, leerzame of nuttige invulling kunt
geven aan die lange avonden.
Tot slot nog een goed bericht. Moesten wij u vorige maand
melden dat Francis Stalpers ons gaat verlaten, wij kunnen u nu
mededelen dat we een opvolgster gevonden hebben. Franka
Heesterbeek wordt onze nieuwe secretaresse. Wij zijn daar erg
blij mee, heten haar van harte welkom in onze werkgroep en
wensen haar ‘n prettige samenwerking toe!
Veel leesplezier!

Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,00
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.

Algemeen alarmnummer
112
Politie algemeen geen spoed .......................0900-8844
Doktersdienst avond/nacht/weekend ............0900-8861
‘t Oude Raadhuis………………………………………281 17 37
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.

De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

De Wisselpen is deze maand geschreven door
John van Maasakkers
Hallo allemaal, via Nellie van Kemenade hoorde ik dat ik de mogelijkheid had om de wisselpen over te nemen. Een kans die ik met
beide handen heb aangegrepen. Maar laat ik
me eerst even voorstellen.

John van Maasakkers

Mijn naam is John van Maasakkers, 52 jaar en geboren in de Telefoonstraat, nr 10, in de wijk gelegen tussen de twee spoorwegen. Ons gezin bestond uit 4 kinderen, 3 meisjes en één (de jongste) jongen. De eerst 2 jaar heb ik op de
‘jongensschool’ in de Hofstraat gezeten en vanaf
de derde klas zijn we verhuisd naar de ‘witte
school’, de huidige Boog. Kortom de jongens en
meisjes kwamen samen op één school, wat toch
wel spannend was. Hier leerde ik tevens mijn
vrouw kennen, Karin Swinkels (oftewel juffrouw
Karin van de peuterspeelzaal ‘t Peuterhofke), destijds wonende in de Loostraat. Samen hebben we
twee kinderen, genaamd Lonneke (24) en Joep
(22), beiden oud-leerlingen van De Boog en het

Eckartcollege. Na 9 jaar in de Jan Tooropstraat
(eveneens Tongelre) te hebben gewoond, zijn we
verhuisd naar het ouderlijk huis van Karin op de
Wolvendijk, waar we nu ook al weer 18 jaar vertoeven. Een ideale locatie om te wonen, 10 minuten fietsen naar het centrum, 10 minuten fietsen
naar mijn werk en 2 minuten lopen via de Loostraat naar de velden, een plek waar ik regelmatig
met onze hond Kyra een rondje maak.
Ik ben reeds 28 jaar werkzaam op het Eckartcollege, een M/H/V school waar veel leerlingen uit Tongelre naar toe gaan. Ik geef daar het vak wiskunde, ben leerlingcoördinator VWO3 en VWO4 en coördinator hoogbegaafden. Omdat het Eckartcollege
op vele fronten zeer uniek is én veel leerlingen uit
Tongelre heeft, wil ik graag de aandacht vragen
voor een viertal zaken:
Begaafdheidsprofielschool (BPS)
Sinds april 2009 maakt het Eckartcollege samen
met 23 andere scholen in Nederland deel uit van
het landelijke netwerk begaafdheidsprofielscholen.
Het netwerk wil passend onderwijs en gerichte begeleiding bieden aan leerlingen die getalenteerd,
hoogintelligent of (hoog)begaafd zijn. Het Eckartcollege biedt daarmee een uniek programma
aan voor de meer getalenteerde leerling.
We beschouwen een leerling als hoogbegaafd met
een NIO van ongeveer 130 of meer, die bovendien
creatief en gemotiveerd is. In de praktijk betekent
dit, dat deze leerlingen maximaal 4 uur per week
(in overleg) mogen skippen, en in deze vrijgemaakte tijd in het BPS-lokaal aan hun projecten
mogen werken. Een soort draaideur-model. Een
gevolg van uren skippen is dat de HB-leerlingen de
gewone stof in minder tijd verwerken. Begaafde
leerlingen uit de bovenbouw Vwo van onze school
geven o.a. lessen aan begaafde leerlingen
(plusgroepen) van enkele basisscholen, waaronder
de Rietpluim, de Mijlpaal, de Regenboog en de
Boschuil. Dit in samenwerking met Platoo. Verder
is in de bovenbouw het programma meer afgestemd op wat je zelf graag wilt leren. Je kunt doorgaan met Proficiency Cambridge Engels. Daarnaast
kun je deelnemen aan de Academic Experience van
de Open Universiteit of aan het Pre-university college van de Technische Universiteit Eindhoven,
waarbij je zelfs al studiepunten kunt behalen.
De onderbouw richt zich vooral op kleinere projecten, o.a. van Bureau Talent, maar niet te vergeten de First Lego League, projecten die geheel zelfstandig worden gedaan (zie foto op pagina 6 gemaakt in het Technasium).
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examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Tijdens projecten van ongeveer acht weken kom je
twee keer per week bij elkaar in een werkplaats.
De projecten bestaan uit opdrachten die gegeven
worden door bedrijven, instellingen (o.a. ziekenhuizen) of overheidsinstanties (gemeente, provincie). Het zijn dus echte opdrachten die uiteindelijk
ook aan de opdrachtgever gepresenteerd moeten
worden. Je kruipt in de rol van een specialist, bijvoorbeeld een architect of designer. Je werkt in
kleine groepjes samen aan een project. Je ontwerpt en bouwt bijvoorbeeld een schaalmodel van
een energiezuinig huis. Kortom: je onderzoekt en
ontwerpt de wereld om je heen. Aan het eind van
het project presenteer je het resultaat. Met het
technasium ben je beter voorbereid op een bèta
technische vervolgstudie.

First Lego League (Technasium)

Masterclass (MC)

“GO”

Na 9 jaar gewerkt te hebben met Vwo+ klassen in
de vorm van een versneld programma, themaweken, in groepsvorm aanbieden van modules voor
(hoog)begaafde leerlingen als het denkspel
“GO” (zie foto) en het vakoverstijgende project
“kleur” , het draaideur-model enz. blijkt dit zo’n
succes te zijn, dat we vorig jaar gestart zijn met
een Masterclass (MC).
Het blijkt dat het aantal buitengewoon begaafde
kinderen waarvoor het reguliere onderwijs geen
passend aanbod kan bieden, in deze regio toch wel
vrij groot is. Dit verklaart o.a. de behoefte aan een
masterclass. De Masterclass (MC) biedt (hoog)
begaafde leerlingen een grotere uitdaging in een
veilige leeromgeving. Dit gebeurt door versterking,
verdieping en verbreding van het onderwijsaanbod. De leerlingen hebben een aangepast lesrooster ten opzichte van de andere Vwo brugklassen.
Maatschappijvakken (waaronder aardrijkskunde en
geschiedenis), Cultuur, Filosofie en Wetenschapsoriëntatie zijn hier voorbeelden van. In Masterclass
2 en 3 volgen alle leerlingen automatisch het
Technasium en maken een keuze tussen Cultuur of
Science.
Technasium op Havo en Vwo
In de regio Eindhoven is het Eckartcollege de enige
school die het (gecertificeerde) Technasium voor
Havo en Vwo leerlingen aanbiedt. Je krijgt dan het

Bèta Challenge Programma (BCP) op Mavo
Doel van het Bèta Challenge Programma is het realiseren van een hoogwaardige leerroute voor
mavoleerlingen die baat hebben bij meer praktisch
ingericht onderwijs met meer aandacht voor techniek. Kenmerkend van dit nieuwe onderwijs is dat
leerlingen op een projectmatige manier gaan werken aan realistische vraagstukken rond de toepassing van technologie. Hierbij ligt de nadruk bij het
BCP op het toepassen van nieuwe technologie. Het
nieuwe programma voor de mavo maakt het technische profiel van de school nog sterker.
Samen met een drietal andere scholen uit de regio
wordt vormgegeven aan de inhoud van het BCP,
mede afgestemd op de behoeftes van bedrijfsleven
en mbo’s . De steun die het Eckartcollege krijgt
van zowel mbo, hbo als de bedrijvenpartners, is
een belangrijk onderdeel van dit programma. Het
Bèta Challenge Programma is een ontwikkeling die
gedreven wordt door de veranderende inzichten en
omstandigheden van de huidige tijd. De behoefte
aan technisch goed geschoold personeel, m.n. de
vraag naar leerlingen die vanuit het mavo doorstromen naar een technische opleiding mbo/hbo
zal in de toekomst naar verwachting sterk groeien.
Deze nieuwe leerroute is één van de manieren
waarop het Eckartcollege een antwoord wil geven
op de grote tekorten die in onze regio worden
voorspeld in de bèta-technische beroepssectoren.
Loopbaan oriëntatie wordt een belangrijk onderdeel van het curriculum van het BCP. Doel is de
doorstroomkansen van leerlingen in het mbo en
hbo te vergroten. Mogelijk dat opleidingstrajecten
verkort kunnen worden en kwalitatief worden verbeterd.
Kortom: “JE WORDT GROOT OP ’T ECKART”
Tot slot geef ik de wisselpen door aan Maarten
van Happen, een goede bekende (van vroeger),
van o.a. scouting St. Frans en voetbalclub EMK,
waar we samen heel wat jaartjes vertoefd hebben.
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ACTIVITEITENCENTRUM ORKA
THE BULLDOG BUDDIES
Hou jij van darten en veel
gezelligheid? Wacht dan niet langer
en kom bij de ’Bulldog Buddies’.
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?

altijd waren mama en papa er om ze overal veilig
door heen te loodsen, mits mama en papa zelf niet
te bang waren. Voor Orka en buurtvereniging de
Bussele was het een fantastische avond. We zullen
deze volgend jaar zeker weer organiseren.

DE KERST-INN 2013

Schrijf je in op het inschrijfstrookje en lever het in
bij Activiteitencentrum Orka.

De voorbereidingen voor de Kerst-Inn Tongelre
zijn weer begonnen. Na een jaar van zoeken naar
een locatie kan de Kerst-Inn weer doorgang vinden
in ORKA. Een nieuwe locatie en het bestaande concept.

Inschrijfstrook
Naam en adres:
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
……………………………………………………………...
Leeftijd:
……………………………………………………………...
Telefoonnummer:
………………………………………………………………
E-mail adres:
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
Vragen? Neem dan contact op met
John van Soerland:
telnr. 06-21395184 of
Marion Cornelissen: e-mail:
m.cornelissen01@onsneteindhoven.nl

GESLAAGDE HALLOWEEN
OP 26 OKTOBER 2013
Het eerste jaar dat Orka faciliteerde voor buurtvereniging De Bussele. Het was een groot succes met
225 ingeschreven kinderen. In de Geestenberg waren diverse posten waar de bewoners heel veel tijd
en energie in hadden gestoken met een geweldig
resultaat en een goede (enge) sfeer. Af en toe een
beetje te eng voor de allerkleinsten. Maar zoals

De kerst-Inn locaties voor dit jaar zijn:

•
•
•
•
•
•
•

‘t Oude Raadhuis
St. Martinuskerk
Wasvenboerderij
Basisschool De Boog
Basisschool ‘t Karregat
Scouting Doornakkers
Orka

Nieuw zijn de locaties Basisschool ‘t Karregat en
scouting Doornakkers, dus de kalender zal dit jaar
uitgebreider zijn dan voorafgaande jaren!
We starten in week 50/51 met de kerstbomenverkoop door scouting Doornakkers. Iedere dag zal
het kerstterras geopend zijn en de Zeroruimte van
Orka wordt omgetoverd tot een Dickensdorp. Voor
de kinderen worden er talrijke kerstactiviteiten georganiseerd.

Buiten kun je genieten van een geweldige kerstsfeer, een prachtige verlichting en optredens van
diverse groepen. Dit alles onder het genot van een
winters hapje en drankje, verkrijgbaar in de koeken-zopie-hut.
De kalender wordt dit jaar weer verzorgd door
Frank Bierkenz, waarop alle activiteiten van de
verschillende locaties worden gebundeld zodat u in
een oogopslag kunt zien waar de activiteiten
plaatsvinden. De kalenders worden op diverse prominente plaatsen opgehangen ter inzage, ook worden ze via de sociale media inzichtelijk gemaakt.
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Als opening zal er op 14 december een
fantastische kerst-vinylparty plaatsvinden waarvoor we niemand minder
dan DJ Claus hebben ingehuurd. Er
kan weer genoten worden van muziek
uit de ’70, ’80 en ’90 jaren met een
rood kerstrandje. De deuren zullen vanaf 20.00
uur open zijn. Zoals altijd Vol=Vol. Inmiddels is
het duidelijk dat onze Zeroruimte plaats biedt aan
70 personen, dus dit is onze maximale capaciteit.

SYNCHROONZWEMMEN
Hoi! wij zijn Stéphany (Nuenen) en Eline
(Tongelre) en samen delen wij de passie van
het synchroonzwemmen. Wij vinden deze
sport superleuk omdat het een combinatie
van zwemmen, dansen en turnen is, waarbij
je lekker kunt trainen.
Het is moeilijk kiezen tussen drie sporten dus
waarom niet allemaal tegelijk? Je ligt elke training
in het water en zwemt op de muziek waarbij je af
en toe lenige bewegingen moet maken, zoals de
spagaat. Als kleine meisjes keken we op naar de
grote dames die hun benen super hoog het water
uit lieten steken! Natuurlijk krijgen we oefeningen
om dit te leren. Tijdens een training oefen je je
uitvoering op muziek. Je kunt een solo (in je eentje), een duet (met z’n tweeën) of in een groep
zwemmen. Je oefent ook je techniek (voor de
techniekwedstrijden en om te zorgen dat je uitvoering steeds mooier wordt) en je verbetert ook je
uithoudingsvermogen, conditie en lenigheid. Net
als elke andere sport hebben we ook wedstrijden
en diploma’s die je kunt behalen. Vergis je niet,
het is niet zo makkelijk als het lijkt! Probeer je be-

nen maar eens uit het water te steken als je de
bodem niet mag gebruiken! Je moet soms lang
onder water zijn en dus een goede conditie hebben. Maar hier werk je goed aan tijdens de trainingen, zodat je na een jaar een superleuk nummer
kunt zwemmen. Wij vinden het leuk om hard te
trainen en goed te presteren en hopen dit jaar
zelfs met ons duet naar de NJK (Nederlandse
Jeugd Kampioenschappen) te gaan! Maar gezelligheid is voor ons ook heel erg belangrijk. Elk jaar
organiseert onze club uitjes en niet te vergeten
een fantastisch kamp. Je bent altijd welkom, als je
een leuk nummer wilt leren en deze op de jaarlijkse show wilt zwemmen, maar ook als je graag
mee wilt doen aan wedstrijden en steeds beter wilt
worden en het maakt niet uit of je 5, 15 of 25
bent!

Om te beginnen met synchroonzwemmen heb je
minstens een B-zwemdiploma nodig. Onze trainingen worden elke maandagavond en zaterdagochtend gehouden. Helaas is hier in Tongelre geen
zwembad en is de Tongelreep vaak net wat te lang
rijden, maar wij zwemmen in de Drietip te Nuenen, dat is goed te fietsen.
Als je benieuwd bent naar deze fantastische sport
en als je wil proberen of je het net zo leuk vindt
als wij, zien we je graag komen en je bent altijd
welkom om een proefles mee te zwemmen! En...
begin volgend jaar zwemmen we allemaal mee in
de nieuwjaarsshow – je bent dan ook van harte
welkom om te komen kijken! De datum
(binnenkort te vinden) en meer informatie is op de
website te vinden: www.zpvnuenen.nl.

Wilt u drank inschenken zonder er naast te druppen?
Schenk de drank tot de nodige hoeveelheid in het glas.
Draai de fles een kwart slag (boven het glas) en de druppels blijven in de fles.
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u bij wintergroene struiken niet te fors snoeit, omdat ze dan gevoelig worden voor vorstschade.
Plantensoorten die niet gesnoeid kunnen worden
zonder blad zijn de druif, walnoot, berk, haagbeuk
en esdoorn.

Tuintip voor november:
Winterklaar maken van de tuin.

Door Jeroen Soontiëns
De winter nadert, dus is het tijd om uw tuin
winterklaar te maken. Wat houdt dit precies
in?
Haal het afgevallen blad zoveel mogelijk van het
gazon af. Dit is belangrijk, omdat het gras anders
geen licht meer krijgt. Na de laatste maaibeurt
kunt u het nog bemesten met een najaarsmest.
Verder is het gazon gebaat bij een kalkgift en het
afstrooien met een fijne compost. Deze compost
zorgt voor verbetering van de bodemstructuur.
Daarnaast gaat dit ook mosvorming tegen.
In de borders kunt u afgevallen bladeren het beste
gewoon laten liggen. Daar zorgen zij voor een extra beschermingslaag tegen de vorst. Vaste planten
die geen mooi winterbeeld hebben, knipt u boven
de grond af. Soorten met stevige stengels zijn vaak
nog decoratief en kunt u laten staan. Strooi een
kaliumrijke meststof die ervoor zorgt dat de planten beter winterhard worden.
Heesters kunnen nu prima worden gesnoeid. Dit
geldt voor bijna alle struiken en bomen. Let op dat

Bij het winterklaar maken hoort ook het tijdig opbergen van spullen die door vorst kapot kunnen
gaan. Vijverfilters en vijverpompen dient u vorstvrij op te slaan. Vaak worden sproeibenodigdheden
vergeten. Zwenksproeiers, broezen, slangen en
watertimers zijn gevoelig voor vorst en kunnen kapot vriezen. Laat het water er daarom uit en berg
ze op.
Uw tuin hoeft in de winter niet saai te zijn. Vrolijk
uw tuin en terras op met winterbloeiende violen,
besdragende planten en bloembollen. U brengt leven in uw tuin door de vogels te verwennen met
wintervoer en vetbollen.

‘NATUURLIJK DOEN’:
CREATIEF DE WINTER IN
Op zaterdag 7 december vindt alweer de derde editie van ‘Natuurlijk Doen’ plaats. Deze
creatieve workshopdag staat garant voor een
gezellige middag voor het hele gezin.
‘Natuurlijk Doen’ vindt plaats van 11.00 –
16.00 uur bij Tuincentrum Soontiëns aan de
Urkhovenseweg 570 in Eindhoven.

Tijdens ‘Natuurlijk Doen’ doet de bezoeker creatieve inspiratie en ideeën op voor de tuin in de winter. Er zijn verschillende workshops waarin de deelnemers aan de slag gaan met (uitsluitend) natuurlijke materialen. Zoals de workshop ‘Rondje Kerst’,
waarin wordt geleerd hoe je zelf een groene krans
maakt. In de workshop ‘Boompje opzetten’ maken
deelnemers een originele deurdecoratie in de vorm
van een kerstboompje. Daarnaast kunnen kinderen
(én volwassenen) zich uitleven in de workshop
‘Vogelschranshuisje’. De workshops vinden doorlopend plaats gedurende de dag; er kan op elk moment worden gestart. Het winterterras en de vuurplaats zorgen voor een gezellige wintersfeer .
Aanmelden voor de workshops hoeft niet, maar is
in verband met de organisatie wel gewenst en kan
via Facebook, onderstaande website of telefonisch
via 040 -2 811 339.
Meer informatie over de workshops is te vinden op:
www.tuincentrumsoontiens.nl
Facebook:
www.facebook.com/tuincentrumsoontiens
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl

IN

OF VANUIT ‘T

OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15

KERSTACTIVITEITEN IN HET
KADER VAN 25 JAAR WIJKCENTRUM ‘T OUDE RAADHUIS
Donderdag 12 december:
kerststukjes maken,
15.00 tot 17.30 uur

⌚
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.

Hebt u zin om met anderen creatief bezig te zijn
dan bent u van harte welkom.
Meebrengen: potje of schaal.
Kosten: € 4,- p.p.
Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers.
Aanmelden en betalen voor 10 december bij de
conciërge van ‘t Oude Raadhuis.

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.

Vrijdag 13 december:
Oma’s aan de Top
19.30 tot 21.30 uur
Kerstconcert op niveau.
Met trots presenteren wij u het dameskoor Oma’s
aan de Top.
Zang op hoog niveau en toch GRATIS TOEGANG
De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Zondag 15 december:
kerstkienen
14.00 tot 17.00 uur
U kunt al meedoen met een kaartje per ronde
voor € 0.50. Er zijn in totaal 8 rondes. Dus voor
€ 4 p.p. hebt u al een leuke en gezellige middag.
Bij binnenkomst koffie/thee gratis. Welkom vanaf
13.30 uur.
Donderdag 26 december:
kerstbrunch
11.30 – 14.00 uur.

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.

Gezellige, smakelijke en sfeervolle kerstbrunch in
’t Oude Raadhuis van De zaal is open om 11.15
uur
Meld u aan voor maandag 23 december.
Kosten: € 5,- p.p.
Aanmelden en betalen kan bij de conciërge van
‘t Oude Raadhuis tel: 281 17 37
e-mail raadhuis@on.nl of bij
Diny de Bruin, ´t Hofke 7

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.
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MEESTERBREINQUIZ
HERFST 2013
Ja, het is gelukt! Dat was onze eerste gedachte nadat de uitslag bekend werd gemaakt van
Meesterbrein Tongelre 2013. Elk najaar wordt
deze quiz in de vorm van een pubquiz georganiseerd in ´t Oude Raadhuis. Vanaf de eerste
keer dat Meesterbrein werd georganiseerd,
doet het team Krommenbrein mee. En steeds
wisten we in de top 5 te komen met een derde plaats als hoogste. Er was wel steeds in
een wisselende teamsamenstelling maar het
waren altijd bewoners van de Krommenbeemd. Dit jaar bestond het winnende team
uit Erik ter Poorten, Els Weijtens, Klaas
Seelen, Paul & Valeria Lemmen en Peter Wellink.

Raadhuis voor de prima service!
Rest mij om alle toekomstige deelnemers veel suc-

De jury in conclaaf.

De winnaar is bekend.
Team Krommenbrein - winnaar

Elke ronde wisten we tussen de 6 en 9 punten te
scoren dus draaiden we stabiel mee in de top. De
muziekronde gaf dit jaar de doorslag want we wisten 18 van de 20 punten te scoren!! Uiteindelijke
was het verschil 3 punten met nummer 2. Dus we
waren zeer tevreden en mochten genieten van de
bubbels en een jaar lang van de wisselbeker die
een plaats heeft gekregen voor het raam zodat de
hele straat kan meegenieten van het resultaat.
Het winnende team wordt bekendgemaakt.

Team Zeg ‘t is – tweede plaats

Ik wil graag vanaf hier de organisatie heel hartelijk
bedanken voor het evenement, de 2 vragenstellers
voor hun duidelijke voordracht, de 2 Paulen voor
hun strakke jurering, de andere deelnemers voor
hun gezelligheid en de vrijwilligers van ´t Oude

Een applaus voor de winnaars.

ces te wensen bij de volgende Meesterbrein Tongelre!
Peter Wellink
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LIEDERENTAFEL SANTÉ

Op 27 oktober trok Liederentafel Santé weer
een volle zaal enthousiast meezingende wijkbewoners.

Lekkere trek?
Hiervoor zijn er volop hapjes en drankjes. Zo kunt
u onder andere genieten van versgebakken brood,
gebakken in het bakhuisje van de Wasvenboerderij. Ook lekker met een bekertje chocolademelk
of glühwein!
Tijdens kerstmarkt Tongelre is een unieke
verzameling fopspenen te bewonderen.
Verzamelaar Willeke Swinkels toont in de kas haar
collectie fopspenen van over de hele wereld. Heeft
u er thuis nog een liggen? Hang hem in onze
kerstboom met een wensgroet voor alle (kerst)
kinderen.
Al met al, ook dit jaar is kerstmarkt Tongelre weer
de moeite van een bezoekje waard!
Wilt u nog een kraam huren dan kan dat.
Meer informatie hierover vindt u op de site van ’t
Oude Raadhuis www.ouderaadhuis.dse.nl.
U kunt zich aanmelden op 040-2814228 of via
kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com.

Service Punt Oude Raadhuis

KERSTMARKT TONGELRE
14 december 14.00 – 18.00 uur
Heeft u ook allemaal weer zo’n zin in
Kerstmis? Kom dan alvast in de stemming op
kerstmarkt Tongelre, die gehouden wordt op
het buitenterrein van de Wasvenboerderij,
Celebeslaan 30.
Het wordt een kerstmarkt voor jong en oud waar
iedereen zijn/haar hobby of kerstartikelen kan
verkopen of laten zien. Het belooft weer een zeer
gevarieerde en gezellige markt te worden, dus
hebt u nog cadeautjes nodig voor Kerstmis, of
versiering voor in de boom of in huis? Kom dan
naar de kerstmarkt en u zult zeker slagen.
Rondom kerstmarkt Tongelre is van alles te
beleven: live muziek, verlichte kramen,
vuurkorven en een bonte verzameling dieren.
De jeugd hoeft zich natuurlijk ook niet te vervelen,
in de kas van de Wasvenboerderij kan volop
geknutseld worden, zoals het maken van
kerstballen en kerstmannetjes van papier.

Wat is het Service Punt?
Op het service punt kunt u terecht met al uw
vragen op velerlei gebied zoals bijv. vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij
het invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar
overheidsinstanties etc.
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsinstantie, energieleverancier, of andere
brieven of formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege een taalprobleem of vanwege
de ambtelijke taal die gebruikt wordt.
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij
leggen u uit wat er in de brief staat en indien
nodig kunnen we samen actie ondernemen.
Uw privacy staat hierbij centraal. De wijkagent
is ook aanwezig voor al uw vragen.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00
uur is er iemand aanwezig op ‘t Oude Raadhuis bij wie u terecht kunt met uw vragen.
Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur:
040-2811737.
Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand telefoonnummer
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WINNAAR BALLONNENWEDSTRIJD
Nog net op tijd voor deze aflevering van Rond ’t
Hofke, kregen wij de kaartjes van de ballonnenwedstrijd, gehouden tijdens de bevrijdingsmarkt
op 15 september jl., terug. Via Helmond en Grubbenvorst, belandden er enkele ballonnen helemaal
in Duitsland. De winnaar werd zelfs gevonden op
een golfbaan in Keulen! En de winnaar is…
Angel (6 jaar), Zebrastraat 39, Eindhoven.
PROFICIAT !
De winnaar krijgt van ons bericht en natuurlijk een
mooie prijs.

In de lezing van de 'Begijnenhofgesprekken'
spreekt: Drs. Marco Aartsen (architect) over:
Eindhoven: wat heet?
Op zondag 15 december van 10.30 tot 12.30 uur
in De Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven.
Over de stedenbouwkundige kwaliteiten van Eindhoven wordt niet altijd lovend gesproken. Een opmerking is bijvoorbeeld dat er weinig samenhang
te ontdekken valt in de architectuur van de stad.
De Eindhovense architect Marco Aartsen, restaurateur van onder meer De Oude Rechtbank aan het
Stratumseind, gaat in deze lezing in op de vraag
naar de identiteit van Eindhoven en haar bewoners.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een
route beschrijving en de parkeerplaatsen bij Eckartdal.

STAND VAN ZAKEN
BINNENTERREIN 'T HOFKE
Al geruime tijd worden er plannen gemaakt
voor de ontwikkeling van binnenterrein 't
Hofke. De meest recente plannen dateren van
begin 2012. CRA Vastgoed is de initiatiefnemer van de plannen.
Mede door de crisis op de woningmarkt heeft CRA
onvoldoende afzetmogelijkheden gevonden voor
de woningen. Hierdoor heeft het project (nog)
geen doorgang gevonden.

De gemeente is op dit moment niet betrokken bij
de planontwikkeling.
Indien eventuele plannen concreet worden, zal de
gemeente hier vanzelfsprekend weer bij betrokken
worden.
Marloes Groot, Wijkcoördinator Tongelre
Sector gebiedsontwikkeling, gemeente Eindhoven

BEGIJNENHOF-GESPREKKEN

U kunt bellen met mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of
J.de Jong 040 241 58 21
Veel lezingen kunt u na afloop op de website beluisteren en sommige lezen.
Na de inleiding is er koffie of thee en daarna is er
gelegenheid tot een gesprek met de inleider. De
toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte
voor de onkosten.
Wij adviseren u op tijd aanwezig te zijn omdat er
niet meer dan 100 zitplaatsen zijn.
Parkeren en bereikbaarheid van ‘De Herberg’
Er is parkeergelegenheid bij ‘De Combinatie’, Nuenenseweg 4. Vandaar nog 5 min. lopen.
Wie slecht ter been is kan doorrijden tot achter 'De
Herberg' en daar parkeren.
Een kaartje en routebeschrijving:
www.begijnenhofgesprekken.nl
Voor wie met bus komt: Bus 21 en 22, halte Eckartdal en nog 8 min. lopen
De data van de volgende bijeenkomsten zijn: 19
januari, 16 februari, 16 maart en 13 april
Welkom namens de initiatiefgroep,
Gideon van Dam, Frank van de Poel, Johan de
Jong, Hans Lindeijer, Elly Spiertz, Marjolijn Sengers

De Herberg.

Op 1 november is er op ‘t Hofke een sleutelbos
gevonden.
Denkt u dat hij van u is dan kunt u contact opnemen met de redactie van Rond ´t Hofke via
Rondhethofke@gmail.com of 281 61 86.
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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

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij in de maanden november en december
Proefthema-avond: Kriebe- 20 november, 19.00 uur,
lend lekker
De Gasterij
Marsepeinworkshop

20 november 13.30 uur,
De Schop

Tuinthema-avond: Groot
fruit hoort erbij

21 november, 19.00 uur,
De Schop

Sinterklaas op bezoek bij
de Wasvenboerderij

23 november, 13.30 –
15:30 uur

Natuurlijk Tongelre: weidevogels

27 november, 20.00 uur,
De Boerderij

Natuurthema-avond: Even
een uiltje knappen

29 november, 19.00 uur,
De Schop

Expositie: Grafische werken

t/m 2 december, Overloop

Bakthemamiddag: Kerstversiering

11 december, 13.30 uur,
De Schop

Proefthema-avond ‘Aan
Tafel’

11 december, 19.00 uur,
De Gasterij

Kerststal

12 december t/m 3 januari

Kerstmarkt rondom de
Wasvenboerderij

14 december, 14.00 uur,
Buitenterrein

Tuinthema-avond: Biologisch dynamisch tuinieren

19 december, 19.00 uur,
De Schop

Kerstdiner

25 december 16.30 of
19.30 uur, De Gasterij

Kerstlunch

26 december tussen 12.00
en 17.00 uur, De Gasterij

Oliebollen (iedere vrijdag
en zaterdag in december)

30 december winkel open
31 december open vanaf
8.00 uur!

Proefthema-avond: Kriebelend lekker
Bij het Wasven wordt Bourgondisch én Biologisch
gekookt. Bij de maandelijkse lezing/proeverij laat
het team van de Gasterij u proeven en leggen ze
uit wat biologisch koken betekent.
Het eten van insecten kan het wereldvoedselprobleem helpen oplossen. Ze vormen een waardevol
alternatief voor traditioneel dierlijk eiwit. Maar welke insecten zijn eetbaar, hoe maak je ze klaar en
vooral: zijn ze lekker?
Je komt alles te weten tijdens de proefthema
avond ‘kriebelend lekker’ op woensdag 20 november. Onze koks nemen je mee naar de culinai-

re wereld van wormen, spinnen, kevers, schorpioenen en kakkerlakken.
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. Er worden (kleine) hapjes geserveerd om te proeven, het is geen avondmaaltijd.
U kunt zich aanmelden in onze Gasterij op nummer
040-787 0707 of via gasterij@wasven.nl.

Marsepeinworkshop
Vind je marsepeinen figuurtjes ook zo
leuk? En zou je er zelf één willen maken? Kom dan naar de marsepeinworkshop.
Op woensdagmiddag 20 november van 13.30
uur tot 15.00 uur in de Schop van de Wasvenboerderij kun je samen met bakker Ralf marsepeinen
figuurtjes maken. Je kiest wat je wilt gaan maken
en koopt hiervoor de benodigde marsepein.
De kosten zijn € 0,75 per 50 gram marsepein
(voor een figuurtje heb je ongeveer 100/150 gram
nodig, wat neerkomt op €2,25).
De workshop wordt georganiseerd voor kinderen
van 8 t/m 12 jaar.

Tuinthema-avond: groot fruit hoort erbij!
De tuinder organiseert elke maand een tuinthema
lezing met als rode draad de moestuin die bij het
Wasven is aangelegd. Uitgangspunt is biologisch/
ecologisch tuinieren.
Een moestuin staat vaak niet op zich. Een boomgaard hoort er voor velen bij. Toon Geerts, vrijwilliger in de tuinderij en actief lid bij Velt, komt vertellen over fruit.
Van zaailing tot veredeld groot fruit, zoals appels
peren en pruimen. Over het ontstaan van variëteiten in het verleden en de veredeling vooral in de
vorige eeuw. Maar ook over technieken zoals enten
en oculeren op onderstammen, die veelvuldig worden toegepast en ook bruikbaar zijn voor de liefhebber. Toon demonstreert deze technieken.
Wilt u meer weten? Kom dan luisteren op donderdag 21 november in de Schop. De avond begint
om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De kosten
bedragen € 5,-.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 18

U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl.

Sinterklaas op bezoek bij de Wasvenboerderij!
Op zaterdag 23 november brengt de Sint een
bezoek aan de Wasvenboerderij voor alle kinderen
van 4 tot 8 jaar én hun (groot)
ouders.
Het belooft een lekkere pieterlijke
doemiddag te worden met danspieten, jongleerpieten, voorleespieten, verpakpieten en bakpieten!
De Sinterklaasactiviteit wordt georganiseerd in samenwerking met het Lorentz Casimir Lyceum en
het Summa College.
Lekker meedoen en smullen van 13.30 tot 15.30
uur. Aanmelden voor deze middag kan vanaf
13.00 uur ter plaatse (in de kas) en de kosten zijn
€ 4,- per kind.
Voor de (groot)ouders geldt: gedurende de gehele
dag 10 % korting op alle brood en banket in de
winkel.

Natuurlijk Tongelre: Patrijzen en weidevogels kijken
Weidevogels zijn fascinerend om te zien. Grutto`s,
kieviten, scholeksters, of de tureluur, allemaal weidevogels.
Maar hoe is het eigenlijk gesteld met
deze bijzondere vogels?
Weet u waarom het zo slecht gaat met
de vroeger zo algemene patrijzen in
het buitengebied van Tongelre en
Nuenen?
Op al deze vragen krijgt u een antwoord op
woensdag 27 november. Bovendien zijn er
prachtige beelden te zien van de weidevogels.
We mogen niet vergeten hoe mooi ze zijn en we
moeten maatregelen treffen zodat het voor deze
kwetsbare groep vogels weer beter kan gaan. 'Red
de weide' zou ik zeggen!
Het belooft een interessante en leerzame avond te
worden.
De natuurwerkgroep van het Wasven start de
avond om 20.00 uur in de Wasvenboerderij en we
eindigen om 22.00 uur.
De entree is gratis. 15.00 uur.

Natuurthema-avond: Even een uiltje
knappen
Kom je ook naar de uilenavond?
Vrijdagavond 29 november staan
de uilen in het middelpunt.
Ken jij de soorten? Weet je wat ze
eten? En weet jij wat ze overdag
doen? Dat gaan we deze avond horen. Ook gaan we een paar uilennest-

kasten maken, braakballen uitpluizen en hebben
we bezoek van een bijzondere gast!

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.

Expositie: Grafische werken van MarieAnne van der Velden
Tot half december zijn er op de Overloop van de
Wasvenboerderij grafische werken te bezichtigen
van MarieAnne van der Velden.
Te zien is dat natuurlijke elementen haar inspiratiebron vormen: mensen, dieren, bloemen. Ook
zijn de werken meestal realistisch en met veel
kleur. Soms hebben de schilderijen een boodschap
of een verhaal. Zowel serieus als met een knipoog.
De voorwerpen zijn flink uitvergroot: formaten van
100 x100 cm zijn dan ook geen uitzondering. Het
uitgangspunt is meestal een foto of stilleven. Benieuwd hoe dit in de praktijk uitpakt? Kom kijken
tijdens openingstijden van de Gasterij.

Bakthemamiddag: Kerst versieren
Woensdagmiddag 11 december gaan we aan
de slag met brooddeeg en maken we kerstversieringen voor in de kerstboom. Helaas kun je de versiering niet eten, omdat het van zout brooddeeg
wordt gemaakt. Dit zorgt er wel voor dat het jaren
bewaard blijft!
Vind jij het leuk om je eigen kerstversiering te maken? Kom dan op woensdagmiddag naar De
Schop!
De bakmiddag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar,
en duurt van 13.30. uur tot 15.00 uur. De kosten
bedragen € 3,50 per kind.
Graag aanmelden door een e-mail te sturen naar
winkel@wasven.nl.

Proefthema avond: Aan tafel!
Weet u hoe het eigenlijk heurt ? Hoe dek je een
tafel voor het (kerst)diner? Hoe maak je een tafelschikking en waar leg je wat, hoe vouw je prachtige servetten en serveer je gerechten? De bediening van de Gasterij vertelt de fijne kneepjes van
het vak en de koks maken heerlijke hapjes waarmee geoefend kan worden (met de juiste tafelmanieren!). En geproefd natuurlijk.
De avond is op woensdag 11 december, aanvang 19.00 uur in de Gasterij, entree € 7,50.

Kerststal
De kerstgroep in het Wasven slaat dit jaar een
goed figuur. Illustrator Frank Bierkenz heeft de
contouren van de kerstgroep vorm gegeven, waarna diverse locaties van Lunet Zorg de figuren op
eigen wijze hebben ingekleurd. De vrijwilligers van
het Wasven hebben een prachtige, levensgrote
kerststal gemaakt van natuurlijke materialen. Het
resultaat van deze unieke samenwerking bevindt
zich in de schuur van de Wasvenboerderij en is te
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bezichtigen van 12 december t/m 3 januari, iedere
dag van 10.00 tot 17.00 uur.

nuttige dag in het
groen heeft gemaakt.
Met resultaat!

Tuinthema avond: Biologisch dynamisch
tuinieren
De tuinder organiseert elke maand een tuinthema
lezing met als rode draad de moestuin die bij het
Wasven is aangelegd. Uitgangspunt is biologisch/
ecologisch tuinieren. Soms worden er uitstapjes
gemaakt naar aanverwante thema's zoals verwerken van voedsel, landbouw en landschapselementen.
Biologisch tuinieren is één ding. Biologischdynamisch is toch net een ander ding!
Thomas Hoedjes, tuinder voor de voedselbank,
heeft de biologisch-dynamische land- en tuinbouwopleiding gedaan op Warmonderhof.
Hij komt vertellen over de verschillen tussen biologisch en biologisch-dynamische land- en tuinbouw.
Én veel belangrijker: wat maakt biologisch dynamisch telen zo bijzonder?
Wilt u meer weten? Kom dan luisteren op donderdag 19 december in De Schop. De avond begint
om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De kosten
bedragen € 5,-.
U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl.
Ga voor de laatste informatie naar www.wasven.nl
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen of veranderingen in het activiteitenprogramma. De activiteiten en nieuwtjes worden ook
digitaal verspreid. Als u snel op de hoogte wilt blijven van onze laatste nieuwtjes en niets wilt missen
kunt u ons volgen via Facebook of Twitter of ga
naar www.wasven.nl waar u zich eenvoudig kunt
aanmelden.

NATUURWERKDAG
2 NOVEMBER 2013
Wat is het toch lekker om in de buitenlucht
aan het werk te zijn en dan ook nog in de natuur. Wij zijn met zo`n 50 vrijwilligers, waaronder wel 30 kinderen, in de beukenlaan aan
de slag geweest.
Er zijn flink wat struiken teruggesnoeid zodat de
beuken hun takken verder kunnen laten groeien,
uiteindelijk tot aan de grond.
Het takhout is verwerkt tot rillen waarin allerlei
beestjes zich kunnen verstoppen. Ook het pad is
voor een groot gedeelte weer opgeknapt. In het
Wasvengebied is ook nog afval opgeruimd. Wel 2
grote kliko’s afval dat niet in de natuur thuis hoort.
Na de lunch, met heerlijke soep en broodjes, van
de boerderij natuurlijk, is een aantal kinderen het
ommetje gaan lopen. De overgeblevenen hebben
nog een uur gewerkt aan allerlei zaag, hark en
takkensleepactiviteiten.
Het is nog niet helemaal klaar, maar dat gaat
zeker goedkomen, want er staan een aantal
groepen op de agenda die ook komen helpen.
Namens de natuurwerkgroep wil ik iedereen
bedanken, die deze natuurwerkdag weer tot een

Kees van Grevenbroek

STADSIMKEREN LEREN
Dat kan binnenkort ook in Eindhoven!
In samenwerking met stichting Groendomein
Wasven organiseert Imkersvereniging Helmond e.o. een basiscursus imkeren in het
Wasven.
Deze praktische cursus wordt gegeven door bijenteelt docenten, ondersteund door praktijkmentoren.
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch deel en wordt afgesloten met een officieel
examen en diploma van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging). De theorielessen starten in
februari 2014, in principe om de twee weken op
zondagochtend van 10.30 tot 12.30 uur. Het praktijkgedeelte loopt van april t/m september en is
afhankelijk van de bijenvolken en de weersomstandigheden.
De kosten voor de basiscursus bedragen € 150,00
inclusief cursusmateriaal, een jaar lidmaatschap
van Imkersvereniging Helmond e.o., een jaar lid
van de NBV en recht op het imkerblad ‘Bijen houden’.
Op zondag 24 november om 10.30 uur is er een
informatiebijeenkomst in de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 te Eindhoven.
Het aantal plaatsen is beperkt. Geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via
ad.van.grinsven@imkersvereniginghelmond.nl of
bellen voor informatie met Wil Brans op 0644716981. Na het behalen van het diploma kan de
cursist starten met imkeren in Eindhoven, met
hulp van Imkersvereniging Helmond en het Wasven.

DECEMBER CADEAUTIP:
DE TONGELRESE VLAG!
Wil je ook een Tongelrese vlag? Of kent U iemand die deze graag wil hebben? De vlag is
een teken van verbroedering en laat zien dat
je trots bent op ons mooie stadsdeel.
Koop ‘m en u steunt er ook nog eens een goed
doel mee in je eigen woonomgeving. De opbrengst
komt ten goede aan de natuuractiviteiten in Tongelre. Een vlag van 1x1.5 m (standaardformaat)
kost €17,50 en is te verkrijgen bij de natuurwerkgroep van het Wasven. Ook tijdens de kerstmarkt
op 14 december bij de Wasven boerderij. U kunt
zelfs een vlag bestellen van 2x3 m.
Voor meer info: natuurwerkgroep@wasven.nl tel:
0611178637. Laat de vlag wapperen in 2014!
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MUSIS SACRUM
VROEGER EN NU,

EEN GESPREK MET SANDOR SMITS
Door: Frank de Greef
Musis Sacrum is van oudsher een begrip in
Eindhoven. Hoe lang bestaan jullie en waar
komt de naam vandaan?
Letterlijk betekent Musis Sacrum: "gewijd aan de
muzen". Het is Latijn. De muzen waren de oude
Griekse en Romeinse godinnen van muziek, dans,
toneel, maar ook van kunst en wetenschap. Vroeger had je, als ik me niet vergis, een sociëteit Musis Sacrum op de Kruisstraat die op een gegeven
moment verhuisde naar de Boschdijk, waar mijn
vader in 1958 naast het café-restaurant een danszaal begon. De naam Musis Sacrum hoorde als het
ware bij het gebouw. Veel oudere mensen herinneren zich nog de dansavonden. Mijn vader had
strikte kledingvoorschriften: jongens kwamen er
niet in zonder stropdas. Volgens mij was dat een
gouden greep, want daardoor lieten ouders hun
dochters met een gerust gemoed een avondje uitgaan, Musis Sacrum was immers ‘een nette tent’.
In 1970 moesten we weg aan de Boschdijk omdat
het hele rijtje panden, waaronder wij, werd afgebroken. Toen zijn mijn vader en moeder (met vier
kinderen) hier op de Leenderweg terechtgekomen,
waar we als gezin ook gewoond hebben, hierboven, waar nu de vijf hotelkamers voor Bed &
Breakfast zijn. Ja, dat doen we ook. Er wordt veel
gebruik van gemaakt want we liggen hier best
gunstig ten opzichte van enerzijds het centrum

met de schouwburg, Van Abbe museum e.d. en
anderzijds het vliegveld. Ook als mensen in het
holst van de nacht op moeten, zorgen we ervoor
dat ze kunnen ontbijten. Dat wordt voornamelijk
verzorgd door mijn moeder die hier vlakbij woont
en, inderdaad, nog steeds meehelpt in de zaak. Ja,
het is altijd een familiebedrijf gebleven, ook mijn
vrouw Miranda werkt in de zaak.
Is Musis Sacrum altijd hetzelfde gebleven,
nooit een andere naam overwogen?
Tja, in zekere zin is Musis Sacrum altijd hetzelfde
gebleven. Maar dan alleen qua houding ten opzichte van de klant. Wij zien onze klanten niet als
mensen waar we geld aan kunnen verdienen, maar
als gasten die we het naar de zin willen maken.
Vandaar ook dat we voorafgaand aan een bruiloft
of personeelsfeest altijd meerdere gesprekken
hebben met het bruidspaar of het bedrijf. Wij willen de klant leren kennen om te weten waar we
hen een plezier mee kunnen doen. We zijn altijd al
anders geweest dan de gewone partycentra (met
standaard een dj en een buffet) en we willen ons
daar ook uitdrukkelijk van onderscheiden. We heten weliswaar nog steeds officieel (bij de Kamer
van Koophandel) een 'partycentrum', maar op ons
briefpapier noemen we ons al Feesttheater Musis
Sacrum. Om terug te komen op je vraag, een paar
jaar geleden zijn we een tijdje gesloten geweest
om in de grote zaal meer theatermogelijkheden te
creëren, o.a. een professionele geluids- en lichtinstallatie. In die periode hebben we inderdaad
eventjes gedacht over een nieuwe naam. Toch
hebben we het op Musis Sacrum gehouden. Mede
vanwege wat je zelf al zei: "Musis Sacrum is van
oudsher een begrip in Eindhoven."
Waarom adverteer je in Rond 't Hofke? Komen jullie uit Tongelre?
Nou nee, mijn opa van vaderszijde en ook mijn
moeder komen oorspronkelijk uit Rotterdam. Mijn
opa heeft trouwens nog een café De Zwaan gehad
op het Wilhelminaplein hier in Eindhoven. Mijn
band met Tongelre is dat ik als kind heel veel heb
gespeeld bij Groentehal PiJo, de groentezaak van
Piet en Joke van Wijk, aangetrouwde familie van
ons. PiJo zat achter de bekende, vooruitstekende
witte huisjes uit 1871 aan de Tongelresestraat 496
en 498. Wij adverteren sowieso niet zoveel – behalve natuurlijk via mond-tot-mondreclame –
maar áls we adverteren, doen we dat liever niet in
de grote kranten. Wij vinden de directe band met
bewoners belangrijk en daarom adverteren we liever in buurt- en wijkbladen, parochiebladen e.d. Ik
denk dat ons sterkste punt is dat wij – ook mijn
vrouw en mijn moeder – het gewoon erg leuk vinden om het mensen naar de zin te maken. Het is
eigenlijk niet echt 'werken' wat we doen. Ik geef
een voorbeeld: we hadden ooit een personeelsfeest en het bedrijf had van tevoren duidelijk aangegeven dat ze bij wijze van spreken maar twee
vierkante meter dansruimte hoefden te hebben,
"want ach, er wordt toch niet gedanst". Nou, bin-
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nen tien minuten gingen de eerste voetjes van de
vloer en na een half uur werden de statafels massaal aan de kant geschoven. Het werd een schitterend feest. Zo gezellig had zelfs ik het nog nooit
meegemaakt, helemaal te gek.
Wat zijn de lunch- en dinnershows precies?
Ja, dat is iets nieuws, een student uit Amsterdam
kwam er in het kader van zijn afstudeerscriptie
zelfs voor naar Eindhoven om te zien hoe we dat
deden. Volgens hem waren wij de enigen in Nederland met deze unieke formule. We hadden een
paar overwegingen. In de eerste plaats zijn er eigenlijk weinig betaalbare uitgaansmogelijkheden
voor 55-plussers. Bovendien moeten we constateren dat ouderen 's avonds niet meer over straat
durven. Wij bieden - all inclusive - een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes waarbij het toneel
door middel van bijpassende decors wordt omgetoverd naar een bepaald thema. Met name de
sfeer van Ja zuster, Nee zuster en De Jantjes. De
mensen van de Dutch Show Company - waar wij
intensief mee samenwerken - maken er dan met
liedjes en sketches een onvergetelijke ervaring
van. Niet in de gangbare vorm van hier de zaal en
daar het toneel, want de artiesten lopen gewoon
rond in de zaal, terwijl de mensen zitten te genieten van een hapje en een drankje. Deze lunch- en
dinerarrangementen zijn een groot succes, al zeg
ik het zelf.

Muziekcollectief is.
Eindhovens Muziekcollectief is dit jaar ontstaan door een fusie van Koninklijk Erkende Harmonie de Eendracht, u wel bekend, en Sorpretivo.
Twee Eindhovense muziekverenigingen die de
krachten gebundeld hebben en zich trots aan u en
Eindhoven presenteren!
Tijdens het kerstconcert brengen wij u met veel
plezier een gevarieerd muzikaal programma, met
traditionele en niet-traditionele kerstmelodieën.
Het Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ uit Tongelre
zal haar medewerking verlenen.
Uiteraard ontbreekt een gezellige entourage niet,
het zal u verrassen!
Graag nodigen wij u en uw familie en vrienden van
harte uit om ons concert te bezoeken.
waar:

St.Martinuskerk aan ‘t Hofke te Eindhoven.

datum:

Dinsdag 17 december 2013

aanvang:

19.30 uur, kerk open vanaf 19.00
uur.

entree:

Gratis!

Wij hopen op een grote opkomst!

NIEUWS VAN PROJECT
ZILVEREN KRACHT
BERCKELHOF-TONGELRE

Voor meer info zie de websites
www.showavonden.nl,
www.dutchshowcompany.nl,
www.feest4en.nl.

KERSTCONCERT EINDHOVENS
MUZIEKCOLLECTIEF
Eindhovens Muziekcollectief nodigt u van harte uit voor haar jaarlijks kerstconcert op
dinsdag 17 december 2013!

Volgens een oude traditie geven we een kerstconcert in de St.Martinuskerk aan ‘t Hofke te Eindhoven. Opmerkelijk hieraan is dat het concert op
dinsdagavond plaatsvindt.
En nieuw hieraan is dat het ondanks de zeer oude
traditie het eerste kerstconcert van Eindhovens

Recent is het project Zilveren Kracht in Tongelre gestart. Zilveren Kracht staat voor het
activeren van mensen ouder dan 55 jaar om
zo lang mogelijk vitaal te blijven. Voor vitaal
zijn en blijven, zijn leefstijl en betrokkenheid
bij activiteiten van groot belang. Die betrokkenheid bij activiteiten benaderen we vanuit
de interesse van de wijkbewoner. Welke talenten heb je en waar zou je die in kunnen
zetten? Dat is het thema voor de eerste bijeenkomst. (Her)ontdek je talenten is niet iets
wat je zo kunt bepalen. Onder begeleiding
worden talenten verkend. Heel boeiend en
vaak ook verrassend. En vervolgens kunt u
kijken waar u die bij kunt inzetten.
We rekenen natuurlijk op veel belangstelling. De
eerste bijeenkomst vindt plaats bij Vitalis Berckelhof in januari 2014. De workshop is bestemd voor
inwoners van Tongelre die ouder zijn dan 55 jaar
en biedt een goede mogelijkheid om de goede
voornemens in daden om te zetten.
In de uitgave van het wijkblad van januari geven
we meer informatie over dit project en deze workshop. Wilt u nu al meer informatie?
Dat kan via Karin Koolen bij Vitalis Berckelhof
telefoon 040 – 233.16.00.
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KINDERBOEKENWEEK 2013
KLAAR VOOR DE START!
Op basisschool ’t Karregat zijn we van start
gegaan met de Kinderboekenweek. Het thema ‘Klaar voor de start’ daagt de leerkrachten uit om sportieve boeken uit de kast te
trekken en onder de aandacht te brengen bij
de kinderen. En dat zijn er gelukkig heel veel.
Op basisschool ’t Karregat hebben we een eigen bibliotheek waar de kinderen en leerkrachten veel leuke boeken kunnen lenen.
Deze boeken gebruiken de leerkrachten in de
klas en de kinderen thuis om het leesplezier
te vergroten.
Tijdens het voorlezen kregen de kinderen de opdracht om een tekening te maken bij het verhaal.
Hier kwamen ontzettend leuke en creatieve tekeningen uit.

De start van het thema werd verzorgd door een
actief betrokken moeder. Zij kwam in elke klas een
stuk voorlezen uit een boek van Youp van ’t Hek.
Over Zebra die een wedstrijd wilde rennen. De enige die tegen haar wilde strijden was Niemand. Het
was een spannende strijd, maar wie zal er uiteindelijk winnen? Zebra of Niemand?
Verder mochten de kinderen zich inschrijven om
bij een andere juf of meester in de klas te luisteren
naar een verhaal. Er werd bijvoorbeeld voorgelezen uit ‘Foeksia, klaar voor de start!’ van Paul van
Loon. Het is een grappig boek, waarin de heksjes
strijden in de Heksen-spelen. Ze moeten bezem
springen, bezem ballen, bezem vliegen, bezem
werpen en bezem slaan. Het wordt uiteindelijk een
spannende strijd, maar wie zal er winnen…

Ook hebben de kinderen opgetreden op het podium tijdens de viering. Alle klassen lieten zien wat
ze met het thema gedaan hebben. De optredens
waren heel divers, van toneel tot zingen en tot
dansen. Er werd van alles gedaan. Het was een
groot succes!
Groetjes basisschool ‘t Karregat
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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 met kapelaan

Berckelhof

2e en 4e zaterdag van de maand
om 19.00 uur met dominee

Openingstijden Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de Martinuskerk: maandag, dinsdag
en vrijdag van 10.00-12.00 uur.

WIE KOMT ONS TEAM
VERSTERKEN
Voor het Kerkwijkcentrum (KWC) naast de
Martinuskerk in Tongelre zoeken wij een vrijwilliger(ster) die ons gezellige team enkele
uurtjes per week komt versterken, eventueel
als invalster bij ziekte of afwezigheid.
Het KWC is geopend op maandag-, dinsdag- en
vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur.
Voor info: tel. 040-2811324 of
kwctongelre@parochiesintjoris.nl.

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een
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

Toch kennen we Sint-Nicolaas (plm. 280 tot 342)
uit de verhalen die jaren later na mondelinge overlevering zijn opgeschreven. Voorbeelden van verhalen of legendes waardoor we Nicolaas hebben
leren kennen: De legende over de drie dochters
van een verarmd edelman. Toen zij de huwbare
leeftijd hadden bereikt, redde Nicolaas hen van
een onzekere toekomst. Zonder zichzelf bekend te
maken, gooide Nicolaas na het vallen van de avond
tot drie keer toe een buidel geld door het open
raam, om de dochters van een bruidsschat te voorzien.

Ook bekend is de legende van de drie studenten
die in een herberg beroofd, vermoord en daarna in
stukken gesneden werden om vervolgens in een
ton met pekel te verdwijnen.
Nicolaas bezoekt hetzelfde nachtverblijf, droomt ’s
nachts van deze misdaad en bidt tot God, waarna
de studenten weer tot leven worden gewekt.

Vlnr: Mieke, Jan en Dorothé

SINT-NICOLAAS,
DÉ GROTE LEGENDE
Door: Wim van de Wiel

In 1969, onder het pausschap van Paulus VI,
worden een aantal heiligen, waaronder de
Heilige Nicolaas afgevoerd van de officiële liturgische kalender. Er is blijkbaar onvoldoende historisch bewijs over het bestaan van deze bisschop van Myra.

Sint-Nicolaas en de drie studenten.

Maar wat zijn legendes eigenlijk, en waarom worden deze doorverteld en opgeschreven? Vaak maken wij gebruik van een ‘legenda’, denk maar even
aan de verklarende tekst bij de tekens van een at-
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las, land- of wegenkaart. De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘legenda’ komt uit het Latijn:
“Dit moet (eerst) gelezen worden!” Een legenda
maakt jou en mij wegwijs, geeft een verklaring om
een kaart of tekst beter te begrijpen.
Ook in de vertelvorm van Sint-Nicolaas-legendes
gaat het om de kern: Hij komt op voor zwakkere
aanstaande bruiden en hij schept voor studenten
nieuwe kansen. En wanneer er hongersnood heerst
in Klein-Azië, dan voorziet hij de bevolking van Myra van graan vanuit een schip dat de haven aandoet: De scheepsvoorraad raakt niet op zodat er
volop gedeeld kan worden! Ook zien we hem op
zee stormen en onweer tot bedaren brengen.
Misschien allemaal legendes, maar deze verhalen
zijn de moeite van het vertellen waard, want zij
tonen ons Sint-Nicolaas als een mens die opkomt
voor ieder ander die in misère of in nood is. Deze
volksheilige wordt terecht vereerd als beschermheilige van verschillende havensteden zoals Amsterdam en Kampen, ook is hij beschermheilige
van o.a. ongehuwde vrouwen, studenten, geliefden, kooplieden, zeelieden en van kinderen.
Daarom wordt door de Tongelrese Sinterklaasvereniging ook al meer dan zestig jaar een belangrijk
aspect uit het leven van Sint-Nicolaas voor grote
en kleine gelovigen doorverteld en tot leven gebracht, namelijk zorg en liefde voor kinderen.

WERELDS UNICUM VOOR
TONGELRE
Roosegaarde – Van Gogh fietspad
Glinsterend erfgoed in Noord-Brabant
De regio Eindhoven krijgt het eerste innovatieve fietspad van Nederland. Het 600 meter
lange fietspad loopt waar Vincent van Gogh
van 1883 tot 1885 heeft geleefd, en krijgt
een uniek design bestaand uit duizenden glinsterende steentjes, ontworpen door kunstenaar Daan Roosegaarde. Het fietspad wordt
door Studio Roosegaarde en Heijmans ontwikkeld en maakt onderdeel uit van een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven,
Van Gogh Brabant, Vrijetijdshuis Brabant,
Eindhoven 365 en Routebureau Brabant.

Met de lichtsteentjes worden patronen in het pad
gemaakt die zich overdag opladen en ’s avonds
licht geven. Hierdoor ontstaat een spel van licht en
poëzie. Het ontwerp geeft hiermee een hedendaagse interpretatie aan Vincent van Gogh. Cultureel erfgoed en innovatie komen samen in dit nieuwe, openbare landschap. De eerste impressies
werden gepresenteerd tijdens het symposium
‘Leading in Leisure’ op 24 oktober, initiatief van de
provincie Noord-Brabant en onderdeel van de
Dutch Design Week in Eindhoven.
Het Roosegaarde - Van Gogh fietspad maakt gebruik van de lichtgevende technieken van het
Smart Highway concept, een gezamenlijke ontwikkeling van Studio Roosegaarde en Heijmans voor
de weg van morgen. De voorbereidingen voor de
eerste pilot van het innovatieve fietspad zijn inmiddels gestart. Naar verwachting is het definitieve ontwerp in 2014 te ervaren, wat het fietspad
het eerste ter wereld in zijn soort maakt.

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 Casimir Lyceum,
Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. telefoon: 0402518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en
doe de 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 graag op uw kinder en passen. Ik
woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186.
Ik ben 14 jaar, en heb al ervaring met kinderen.
Ik 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
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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 Vogelvlinder

Dit is de vlinder met de grootste spanwijdte die bij
vlinders ooit is gemeten. Bij het vrouwtje kan die
wel tot 28 cm zijn. Het mannetje is iets kleiner,
namelijk 20 centimeter.
Het is een vlinder die vernoemd is naar Alexandra
van Denemarken, voormalig Brits koningin. Deze
vlinders komen alleen voor in Papoea- NieuwGuinea.
Het is een prachtige vlinder met glanzende groene
en zwarte kleuren. Het achterlijf is geel en het
borststuk bevat veel rood. Het vrouwtje legt gele
eitjes die na 13 dagen uitkomen.

Door Sjef Kock
Hazepeper voor 4 personen
Ingrediënten:

1 kg hazepoulet (verkrijgbaar bij de poelier)

boter

100 gr gerookte spekblokjes

100 gr uiensnippers

100 gr champignons

50 gr zilveruitjes

1 el bessengelei

½ fles rode wijn

6 dl wildbouillon

10 el azijn

6 dl wildbouillon

2 laurierblaadjes

2 kruidnagelen

6 peperkorrels

2 plakjes peperkoek

4 jeneverbessen

1 el crème fraîche

zout en peper
Bereiding:

hazepoulet in boter aanbraden

voeg gerookt spek, zilveruitjes en uien toe en
even later de champignons

afblussen met rode wijn en azijn

voeg de laurier, peperkorrels, jeneverbessen,
kruidnagelen, peperkoek en bessengelei toe

voeg de wildbouillon toe en laat het geheel
goed doorgaren

voor het serveren crème fraîche toevoegen
en afmaken met peper en zout.
EET SMAKELIJK!

rups vogelvlinder

Dan duurt het 4 maanden tot de rupsen, die
zwarte stekels hebben met rode punten, een vlinder zijn geworden, de vlinder leeft dan nog tot 3
maanden
Het voortbestaan van deze vlinder is bedreigd door
het verlies van habitat (kappen van het
regenwoud).
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Eindelijk de kanarie

SPAANS ZINGENDE VOGELS.

Vanmiddag heb ik hem dan echt gehoord en
gezien! De wilde kanarie.

Als ik dit zit te schrijven, zit ik zo’n 150 kilometer uit de kust van West Afrika. Het is 15
oktober en ik zit op het terras van het appartement en zie Tenerife met de avondzon verdwijnen in de Atlantische Oceaan.

De wilde kanarie

Hij zong net als een kooikanarie, maar dan in het
wild, zeg maar. Met wat fluitnabootsingen
probeerde ik de vogel nieuwsgierig in de boom te
houden en dat lukte me. Ik kon `m goed bekijken.
Grijsgroen van kleur. Mooi! Kanaries vliegen hier in
groepjes en eten zaden.

Uitzicht vanaf de berg

Krekels beginnen aan hun nachtconcert en de stilte
wordt door een blaffende hond en een luid
sprekende Spaanse onderbroken.
Als je hoog op een berg zit, hoor je heel goed de
geluiden die vanuit het dal komen.
Bij aankomst op het eiland Gran Canaria, vroeg ik
me af, of het echt zo zou zijn dat er hier kanaries
rondvliegen. En wat voor een landschap zou ik
eigenlijk aantreffen?
En meer van dit soort vragen.

Gisteren zag ik wat patrijzen in het dorre
cactusrijke lava-landschap. Maar ook Turkse
tortels, een torenvalk, een grote gele kwikstaart en
een klapekster.
Aan de muur gekleefd, met nopjes aan zijn
pootjes, zie ik achter me een muurhagedis zitten,
vlak bij de lamp, want op licht komen de insecten
af.

Na het uitpakken van mijn spullen, ben ik meteen
met mijn kijker op pad gegaan.
Tot mijn grote verbazing was de eerste vogel die ik
in het vizier kreeg een pimpelmees!
Ze maken een net iets ander geluid dan de pimpels
bij ons in Nederland. Ik ontdekte ook merels en
tjiftjaffen. Ook de merels en tjiftjaffen zongen een
ander deuntje. Zou het Spaans zijn?
Mooi is dat, denk je heel andere vogels hier te zien
dan bij ons, blijkt het toch van het zelfde, op de
taal na dan.

Leven in de dadelpalm
Vanuit de bergen huilt een hond. Het lijkt alsof het
een wolf is. Best eng, vooral omdat het geluid door
de bergen wordt versterkt.
Het terras waar ik zit wordt overschaduwd door
twee dadelpalmen. Vanuit de kruin klinkt constant
een geritsel en geknabbel en er valt van alles uit
de boom. Het is een gezin van grijsblauwe muizen.
De onderkant is helderwit en ze hebben een dikke
staart. Behendig kruipen ze over de takken.

Muurhagedis

Terwijl de nachtdieren hier hun kostje vergaren,
bedenk ik, dat het hier altijd warm is, nu zo’n 27
graden. Heerlijk, maar ik zou de seizoenen bij ons
in Nederland toch voor geen goud willen missen.
Kees van Grevenbroek
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BIJZONDERE NATUURMOMENTEN IN TONGELRE

dichter naar toe en zie tot mijn grote verrassing
een pauw zitten. Ik denk dat het een jonkie was,
het lijf was helemaal mooi pauw-blauw, maar de
staartveren waren nog wat kort en bruin.
De pauw heeft 4 dagen in en rond de notenboom
gezeten, daarna was hij ineens verdwenen en we
hebben hem niet meer teruggezien. Ik vraag me
nog steeds af waar die pauw vandaan kwam.”

Een rubriek in ons wijkblad, die door u gevuld
wordt.
Er zijn wel eens van die momenten dat je in de natuur of in je tuin iets heel bijzonders ziet. Wauw!
Had ik nu maar een camera, dan zou ik dit moment vast kunnen leggen, denk je dan.
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@gmail.com 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.

UITNODIGING MD-CAFÉ
Dinsdag 26 november 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 drs. R.
Rademaker, oogarts in het Catharinaziekenhuis
Eindhoven. Hij zal spreken over de laatste stand
van zaken op het gebied van MD. U bent in de gelegenheid om vooraf schriftelijke vragen bij ons in
te dienen die de oogarts na zijn voordracht zal proberen te beantwoorden. In het MD-café kan men
met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorgeven alsook ervaringen uitwisselen. Aanmelden
van te voren is niet nodig.
Het café wordt elke laatste dinsdag van de maand
gehouden van 14.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd
juli, augustus en december). De zaal is open vanaf
13.30 uur.
Inlichtingen: Ada van Dam, 040-520650.

Inboedelprobleem?

Elke keer dat Rond ‘t Hofke in de bus valt en Caroline van den Broek de rubriek Bijzondere Natuurmomenten leest, denkt zij terug aan die mooie
warme avond in mei 2012: “Wij zaten buiten in de
tuin te eten (’t Hofke 38) en het werd al een beetje
schemerig. Vanuit mijn ooghoek zag ik een donkere schaduw in de grote monumentale notenboom
die in de tuin van mijn buren staat. Ik loop er wat

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:
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J. Swinkels 06-13282524

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

FYSIOTHERAPIE EN
DE BEKKENBODEM
HERKENT U DIT? U moet niezen of hoesten en
u verliest ongewild uw urine? U durft niet
meer op visite, omdat u uw ontlasting niet
ophoudt? U ervaart pijn bij het vrijen? U bent
zwanger en u hebt lage rug- of bekkenpijn?
De spieren in de lage rug, buik en bekken spelen
een belangrijke rol bij houding en beweging. Binnen het bekken ligt de bekkenbodem, een vlechtwerk van spieren met daarin openingen voor de
anus, vagina en plasbuis. De bekkenbodemspieren
ondersteunen de lage buikorganen (blaas, darmen,
baarmoeder of prostaat).
Een verstoring of aandoening van de bekkenbodem kan klachten geven in het gehele gebied van
de buik, bekken, lage rug en natuurlijk de bekkenbodem. Dit kan zowel bij vrouwen, mannen, alsook
bij kinderen, dus ongeacht de leeftijd!
Bekkenbodemspieren spelen een rol bij het voorkomen van incontinentie. Tevens hebben ze een
doorlaatfunctie bij toiletbezoek en spelen ze een
rol bij seksualiteit.

uit diverse vormen en mogelijkheden van oefentherapie.
Met welke bekken- en/of bekkenbodemklachten kunt u bij Mariëlla Goudberg terecht?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NIEUW IN ONZE FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK !

•

Mariëlla Goudberg is sinds kort bij ons zelfstandig
gevestigd als bekkenfysiotherapeut. Mariëlla is een
ervaren collega en is al ruim 20 jaar werkzaam in
een ziekenhuis in ’s Hertogenbosch. Zij is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van
klachten in de buik, de lage rug, het bekken en het
bekkenbodemgebied. Hierdoor kan er een gericht
advies worden gegeven om verantwoord om te
gaan met de klacht(en). De behandeling bestaat

Ongewild verlies van druppels urine tijdens
inspanning (stress-incontinentie),
Ongewild ontlastingverlies,
Vaak last hebben van plotseling hevige aandrang met eventueel urineverlies en/of ontlastingverlies (urge-incontinentie),
Urineweginfecties / blaasontstekingen,

Het bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van
ontlasting (obstipatie),
Klachten als gevolg van verzakkingen van
blaas, baarmoeder of darmen,
Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus
of de geslachtsdelen,
Seksuele klachten die te maken hebben met
bekkenbodemproblematiek,
Prostaatklachten,
Voor en na operaties in de onderbuik of in
het bekkenbodemgebied (gynaecologische-,
urologische- en darmoperaties),
Bekkenpijn en/of lage rugklachten, al dan
niet samenhangend met zwangerschap of
bevalling.

Als u klachten in het bekkengebied heeft, hoeft dat
niet te betekenen dat er iets onherstelbaar beschadigd is. Met de juiste hulp kan er veel aan de
klacht worden gedaan!
Wilt u een afspraak maken bij Mariëlla Goudberg,
zij is dagelijks bereikbaar van 14.00 uur – 19.00
uur op telefoonnummer 06-52 68 33 62.
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BOLLO DE BEER
ONTHAASTEN
PICKNICKEN
PURPEREN HEI
RABBIT HILL
STERN
STRAND
STRANDJUTTEN
TEXEL
UITWAAIEN
VAKANTIE
VELUWE
VENNETJES
VERMAAK
VERREKIJKER
VOGELS
VOGELWACHTER
VRIENDEN
WANDELEN
WATERVAL
WEEKEND
WEILAND
WILD
ZEELUCHT
ZORGELOOS
ZWEMBAD
ZWIJNEN
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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

‘La place’

en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 december 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:.

Bep de Laat
Baaldepad 4
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Autobedrijf Van de Voort-Goossens.
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