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Eind december, niet te geloven, het is alweer zover. Eerst nog Kerst vie-
ren en daarna wisselen we 2013 in voor 2014. Om in de sfeer van deze 
feestdagen te komen moet eerst de kerstboom gezet worden en als we 

dan ook kerstbrood, kerstkrans, banket-
staaf of worstenbrood in huis gehaald heb-
ben, begint het er pas echt op te lijken. Na 
gezellig samen van de Kerst en alle lekkers 
genoten te hebben, sluiten we de feestda-
gen af met lekkere hapjes, champagne en 
soms ook nog een knallend vuurwerk. Het 
staat hier allemaal heel kort en zakelijk be-
schreven. Maar de ervaring leert dat men 
zich over het algemeen niet zo maar zonder 

meer in het feestgedruis stort. Voordat u zich aan al die festiviteiten 
overgeeft, staat u waarschijnlijk, als u even tot rust komt, onbewust stil 
bij het voorbije jaar. Spannende, moeilijke en 
verdrietige maar ook positieve, vrolijke en goe-
de dagen kunnen dan de revue passeren. Ho-
pelijk overheerst de laatste categorie en heeft 
2013 u gebracht wat familie, vrienden en ken-
nissen u in het begin van het jaar toewensten? 
- Het woord ‘crisis’ laten we even buiten be-
schouwing, wij kunnen de ontwikkelingen rond-
om deze langdurige malaise toch niet beïnvloe-
den.- En dan komt de vraag; “Wat wensen we 
onze familie, vrienden en kennissen voor het 
komende jaar toe?” Kiezen we voor een geluk-
kig, voorspoedig, gezegend, goed, gezond,  gezellig, zalig, stralend, in-
spirerend –ga zo nog maar even door- jaar?  Er is keuze genoeg! Wat u 
kiest is waarschijnlijk afhankelijk van de persoon voor wie uw wens be-
stemd is. En als u dan ’n toepasselijke en daarbij ook nog originele wens 
bedacht hebt, dan geeft dat ’n goed gevoel. Onze wensen voor onze le-
zers zijn simpel maar voor iedereen heel waardevol: 

 

 
Gezellige Kerstdagen 
    en 
’n Gezond en Gelukkig 2014! 
 
 

Voor ons wijkblad wordt 2014 een gedenkwaardig jaar. ‘Rond ’t Hofke’ 
bestaat dan namelijk 50 jaar. Wij laten deze mijlpaal niet zomaar zonder 
meer voorbij gaan en hebben enkele, naar wij dachten, leuke verrassin-
gen voor u in petto want wij gaan dit samen met u vieren! 
 
Veel leesplezier! 
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Hallo beste lezers, mijn naam is Maarten van Hap-
pen (51 jaar) en ik heb de pen overgenomen van 
John van Maasakkers die mij vroeg of ik zin had 
om een stukje te schrijven in ons aller bekende 
Rond ’t Hofke. Ik heb hierop gelijk ja gezegd.  

 
Even voorstellen. Ik ben een zoon van Jan van 
Happen en Martha Swinkels (helaas beiden te 
vroeg overleden). Ons gezin bestaat uit totaal 4 
kinderen, ik heb twee zussen en een broer: Ina, 
Jan en Leny. 
 
Ik ben geboren op de Oude Muschbergweg en ons 
ouderlijk huis stond, voor de kenners, tegenover 
de boerderij en eierhandel van de familie Swinkels. 
Helaas was het woongenot daar voor mij van korte 
duur. Het huis moest plaats maken voor de Hel-
mondweg en ter overbrugging zijn we toen ver-
huisd naar de Tongelresestraat. Hier hebben we 
1,5 jaar gewoond, toen zijn we verhuisd naar de 
Wolvendijk, waar ik het grootste deel van mijn 
jeugd heb doorgebracht. Al vroeg in mijn jeugd 
heb ik mijn huidige vrouw Sjan leren kennen, met 
wie ik al bijna 25 jaar getrouwd ben. Ons gezin 
bestaat uit 4 kinderen: 3 zonen en 1 dochter, de 
laatste zoon en dochter is een tweeling. 
  
Ik ben al 33 jaar werkzaam in de interieurbouw, 
de laatste 7 jaar bij Gielissen, een groot interieur-
bedrijf uit Eindhoven met 3 vestigingen in Neder-
land: Eindhoven, Helmond en Amsterdam. Ik ben 
werkzaam in de vestiging te Helmond. 
 
Mijn hobby’s zijn handbal en voetbal. Van mijn 
eerste hobby handbal heb ik 25 jaar mogen genie-
ten. Genoeg over mij zelf. 

Ik wil het nu hebben over mijn tweede hobby: 
voetbal. Na de keuze van mijn oudste zoon Roy 
om te gaan voetballen, is hij begonnen bij VV EMK 
omdat zijn vriendjes ook daar voetbalden.  
Roy is begonnen bij Sport en Spel waar al in een 
vroeg stadium zichtbaar wordt wie er meer talent 
heeft dan een ander. Toen Roy in de F geplaatst 
werd en zijn vader aan de zijkant stond te kijken, 
begon het steeds meer duidelijk te worden dat ik 
daar bij EMK iets wilde doen. Bij het zien hoe een 
trainer deze jonge, nog onervaren spelers het con-
tact met de bal en het samenspelen met anderen 
leerde, leek mij het wel leuk om ook hier een bij-
drage aan te leveren. Met veel ondersteuning van 
de trainers van andere teams ben ik toen aan een 
zeer leuke periode als vrijwilliger begonnen. Als 
trainer-leider van 2 jaar F -2jaar E - 2 jaar D - 2 
jaar C en 2 jaar B, ben ik in de jaren als trainer 
van de E ook ingestapt in het jeugdcommissie-
werk, waar alles wat met jeugdvoetbal te maken 
heeft, besproken en aangestuurd wordt. Op dit 
moment ben ik niet meer actief als leider en trai-
ner maar nog wel actief in de jeugdcommissie, 
fluiten van wedstrijden en ik ben werkzaam in de 
werkgroep.  

5 

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. 

Maarten van Happen 
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Waar en wat is EMK voor de jeugd?  
De voetbalvereniging E.M.K. (Eeneind Maakt 
Kracht) ontstond op het Eeneind te Nuenen in 
1963 en bestaat dit jaar 50 jaar. Dat werd groots 
gevierd in mei 2013 op het sportpark Wettenseind 
26, niet ver van de Opwettense watermolen. Je 
rijdt vanuit Tongelre richting Nuenen, de Helmond-
weg (Eisenhouwerlaan) oversteken, na de water-
molen rechtsaf en na 600 meter liggen links de 
sportvelden van EMK. 
 
De vereniging verhuisde naar het sportpark Wet-
tenseind in 1978 wegens een toename van het le-
denaantal. Het beschikt daar nu over 4 voetbalvel-
den, een gebouw met kleedkamers en een kanti-
negebouw. Ongeveer 400 leden voetballen bij 
E.M.K. in alle jeugdcategorieën. Op dit moment 
bestaande uit 1 A team, 2 B teams, 2 C teams, 3 
D teams, 6 E teams en 4 F teams. Alle eerste 
jeugdteams spelen op 2de klasse niveau.  
 
De leden zijn voornamelijk afkomstig uit Nuenen 
en Eindhoven. Zij worden ondersteund door onge-
veer 150 vrijwilligers. Een interne opleiding zorgt 
ervoor dat vrijwilligers bijgeschoold worden in het 
coachen van teams en het leiden van wedstrijden. 
De afgelopen twee jaar werden alle pupillenwed-
strijden F en E gefloten door junioren spelers. De 
juniorenwedstrijden D – C – B - A worden gefloten 
door KNVB opgeleide scheidsrechters. 
 
Kenmerkend bij E.M.K. is de sfeer van samenwer-
ken en aanpakken. Naast voetbalcompetities en 
toernooien, worden er ook activiteiten georgani-
seerd voor de jeugd zoals pupil van de week, een 
Sinterklaasbijeenkomst, paaseieren zoeken, een 
driedaags jeugdkamp en de inmiddels bekende 
E.M.K. voetbaldagen in de laatste week van de zo-
mervakantie (ook open voor niet-leden): drie da-
gen van inspanning en ontspanning voor 120 kin-
deren onder leiding van een vijftigtal vrijwilligers.  
 

 
Dank zij sponsoren en donateurs worden de kos-
ten voor de leden op een laag niveau gehouden. 
Respect voor de tegenstanders en de scheidsrech-
ters staat hoog in het vaandel van E.M.K.  
 

Wil je meer weten over E.M.K.? Neem een kijkje 
op de website: http://www.vvemk.nl/. Of kom een 
kijkje nemen op het sportpark Wettenseind (kijk 
naar het programma op de website).  
 
Tenslotte wil ik graag de wisselpen doorgeven aan 
Dinie van de Voort.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLECTE NEDERLANDSE BRAND-

WONDEN STICHTING 2013 
 

In oktober zijn er weer diverse collectanten langs de 

deuren gegaan in postcodewijk 5641. En met succes! 

Gezamenlijk werd een bedrag van €755,73 opge-

haald. Dankzij deze collecte kan de Nederlandse 

Brandwonden Stichting haar strijd tegen deze litte-

kens voortzetten. 
 

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn 

kop zetten. Het medische traject, met tientallen ope-

raties, duurt soms jaren. Daarnaast zijn er de verwer-

kingsproblemen van het vaak traumatische ongeluk. 

En tot slot zijn het vooral de ontsierende littekens die 

het leven van brandwondenslachtoffers moeilijk ma-

ken. Mensen met brandwonden worden vaak nage-

staard, gemeden en soms niet voor vol aangezien. 

Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden 

Stichting helpt hen daarbij en dit doet zij op 3 fron-

ten: het voorkomen van brandwonden, het verbeteren 

van de behandeling (door onderzoek) en het bevorde-

ren van de psychosociale nazorg en begeleiding.  
 

Daarom wil ik alle gulle gevers en collectanten harte-

lijk bedanken voor hun bijdrage aan “de strijd tegen 

de littekens”. 
 

Namens de Brandwonden Stichting: Lineke Zandee, 

collecte organisator van PC 5641.  

Voor meer informatie zie: 

www.brandwondenstichting.nl 
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Het klinkt raar, maar de dagen zijn alweer aan het 
lengen. En het gezegde zegt dat de winter dan 
gaat strengen. We zullen zien of het gezegde uit-
komt. 
 
Alles is zo`n beetje in rust in de natuur, behalve 
de vogels, zij moeten dagelijks hun kostje bij el-
kaar scharrelen. Wat een geluk dat zo veel mensen 
de vogels bijvoeren.  
 
Je kan er trouwens bijna niet meer omheen. In el-
ke supermarkt of bouwmarkt is er wel een afde-
ling, of een hoek helemaal ingericht met vogel-
voer. vetbollen en pindakaaspotten, speciaal om 
de gevleugelde vrienden de winter door te helpen.  
 
Er is afgelopen jaren een behoorlijke groei in deze 
markt ontstaan. 

 

bosmuis aan vetbol 

 

pimpelmees  
 
Wie neemt er niet een vetbolletje of een voeder-
pakketje mee naar huis bij de wekelijkse bood-
schappen?  

Als u veelvuldig de vogeltjes voert, kan het zo zijn 
dat u ‘s nachts ook bezoek krijgt. Geen meesjes 
maar muisjes. Zij zullen ook van de lekkernijen 
smullen. De muizen kunnen als ware klim- en 
klauterartiesten bij het voer komen. 

 

bosuil           
 

beschuit met muisje 
 

 
En als ie het in de gaten krijgt, dan kan het zo-
maar gebeuren dat er `s nachts een uil op bezoek 
komt. Niet voor de pindakaas of pindasnoer, maar 
gewoon voor een ‘beschuit met muisjes’. Zo helpt 
u meer dieren door de winter dan u denkt. Vroeger 
moesten de vogels het doen met de broodkruimels 
die uit het tafellaken werden geklopt. Wat hebben 
ze het eigenlijk nu goed zeg! 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
 

Door Kees van Grevenbroek 
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Met betrekking tot de nieuwbouw van 74 iQwonin-

gen nabij de Jozef Israëlslaan werden op dinsdag 19 

november om 16.30 uur de officiële handelingen ver-

richt. Niet alleen de aanvang van de bouwwerkzaam-

heden, maar ook het bereiken van het hoogste punt 

van de eerste woningen werd gevierd. Er waren veel 

toekomstige bewoners en andere genodigden op de 

opening afgekomen. Voor deze mensen was er op de 

bouwlocatie een prachtige zittribune (menige voet-

balvereniging zou hier jaloers op zijn) geplaatst; van-

af de tribune had je een prima zicht op de in aanbouw 

zijnde woningen. Om de toekomstige bewoners de 

gelegenheid te geven het bouwproces op veilige af-

stand te volgen en eventueel op de gevoelige plaat 

vast te leggen, bleef de tribune die week op de bouw-

plaats staan en mochten zij de tribune hiervoor ge-

bruiken. 

 
 

Tot de toehoorders werd het woord gericht door ach-

tereenvolgens de heer O. Senden van Ballast Nedam, 

mevrouw I. de Boer van Woonbedrijf en de heer Y. 

Torunoglu, wethouder van de gemeente Eindhoven. 

Nadat de wethouder gesproken had, werd de officiële 

starthandeling verricht. Een aantal kinderen werd uit-

genodigd om op een knop te drukken, waarna de aan-

wezigen konden genieten van een spectaculaire laser-

show. Toen de lasershow begon was het al aardig 

donker geworden, uiteraard een must om de show 

goed tot z’n recht te laten komen. Om er een extra 

feestelijk tintje aan te geven, was er gezorgd voor een 

heuse frietkar. Na afloop van de lasershow stond er al 

gauw een rij wachtenden voor een puntzak frites met 

mayo en in een tent werden warme en koude drankjes 

verstrekt. De sfeer zat er meteen al goed in: dat be-

looft veel goeds voor de toekomst van deze nieuwe 

bewoners.  

De iQwoning, die in opdracht van Woonbedrijf, wo-

ningcorporatie in Eindhoven, wordt geplaatst, is een 

innovatief concept van de uitvoerende partij, Ballast 

Nedam. De woningen worden als elementen vervaar-

digd in een fabriek in Weert; deze worden vervolgens 

naar de bouwlocatie vervoerd en ter plaatse “gesta-

peld ” op de reeds aangebrachte funderingsconstruc-

tie. 

 
 

De in de fabriek geprefabriceerde elementen zijn 

reeds voorzien van onder meer ramen en deuren, een 

bijna compleet afgewerkte keuken, badkamer en toi-

let. Om hiervan kennis te nemen werd in een eerder 

stadium de bewoners de kans gegeven om in de fa-

briek een kijkje te nemen; er werd gretig gebruik van 

gemaakt. Per dag worden er 2 woningen geplaatst en 

6 weken later zijn ze geheel afgewerkt. De nieuwe 

huurwoningen sluiten qua bouwstijl en hoogwaardige 

kwaliteit aan bij de woningen die Ballast Nedam al 

eerder in de wijk heeft gebouwd. 

De woningen zijn energieneutraal door het toepassen 

van extra goede isolatie (o.a. triple glas, extra dakiso-

latie en kierdichting) en door toepassing van verschil-

lende duurzame installaties, waaronder zonnepane-

len. De eerste woningen worden nog voor Kerst op-

geleverd en de laatste fase zal naar alle waarschijn-

lijkheid in april 2014 gereed zijn. 

Vanwege de crisis is het beoogde aantal te bouwen 

woningen in Tongelresche Akkers niet gehaald, de 

bouw van deze iQwoningen mag dan ook gezien 

worden als een stap in de goede richting. De bouw 

hiervan kan een impuls betekenen voor de reeds gere-

aliseerde voorzieningen zoals wijkcentrum De Toe-

loop en het winkelcentrum. Hopelijk kan de grote 

behoefte aan meer duurzame (huur)woningen in het 

prijssegment van 680,00 euro in de toekomst nog 

meer bijdragen aan de leefbaarheid van Tongelresche 

Akkers.    
 

Ans en Sjaak Verheijen 

DUURZAME WONINGEN IN TONGELRESCHE AKKERSDUURZAME WONINGEN IN TONGELRESCHE AKKERSDUURZAME WONINGEN IN TONGELRESCHE AKKERS   

Toekomstige bewoners en andere gegadigden. 

iQ woningen in aanbouw. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Zoekt u telefonisch contact met  

‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen  

9.00 en 12.00 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. 
   ⌚ Dinsdagmorgen 

Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, 
met koffie en een gezellig praatje. 
 ⌚ Dinsdagmiddag 

 Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 
13.15 - 14.45 uur 
 ⌚ 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 wijkcen-
trum. 
 ⌚ 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. 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen 
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het 
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorg-
vragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstan-
ties etc. 
 
Zo is het mogelijk dat 
u van b.v. een over-
heidsinstantie of ener-
gieleverancier een brief 
of een formulier ont-
vangt, waarmee u door 
het taalgebruik mis-
schien geen raad weet. 
Wij zijn er dan om u 
daarmee te helpen.  
 
Wij leggen u uit wat er 
in de brief staat en indien nodig kunnen we samen 
actie ondernemen. Uw privacy staat hierbij cen-
traal. De wijkbrigadier van de politie is ook aan-
wezig voor al uw vragen. 
 

Voor wie? 
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden. 
 

Waar en wanneer? 
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur 
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis waar 
u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we telefo-
nisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737. 
 
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u 
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer.  

Kom met ons toosten op het 

nieuwe jaar! 
 

Hiervoor staat de deur van ’t Oude Raadhuis open 

op zondag 5 januari 2014 van 13.00 tot 17.00 uur. 
 

Het bestuur van het Wijkcentrum nodigt iedere wijk-

bewoner uit om aan het begin van het nieuwe jaar, 

onder het genot van een hapje en een drankje, de 

beste wensen uit te wisselen. 
 

U komt toch ook? 
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De donkere klinkers tekenden zich in de avond-
schemering duidelijk af tussen de witte trottoirs, 
alsof de straat de zichtbare grens tussen twee we-
relden was. Het raam aan de overkant van de 
straat werd verlicht door de tientallen lampjes die 
Tamara zelf in de kerstboom had gehangen. Dat 
was twee weken geleden, op een dag waarop de 
regen maar niet wilde stoppen met vallen. Vanach-
ter mijn woonkamerraam keek ik toe hoe zij de 

boom met zijn geurende 
takken naar binnen 
droeg, hoe ze het net 
eraf haalde en hoe de 
takken zich ontvouwden. 
Ik zag hoe zij de lampjes 
erin hing en vervolgens 
de kerstballen. En elke 
avond als de lampjes 
brandden, keek ik van-
achter mijn raam weer 
toe. Aan de overkant was 
het Kerst, maar in mijn 
huis heerste de stilte van 
de melancholie. 
 
Ik kan me niet herinne-

ren wanneer ik voor het laatst Kerst heb toegela-
ten in mijn huis. Het was in ieder geval het jaar 
voordat ik al mijn kerstversieringen doneerde aan 
het Leger des Heils. Kerst werd steeds meer iets 
van anderen, van mensen met gezinnen, en ieder 
jaar miste ik het minder. Totdat zij vier jaar gele-
den aan de overkant kwam wonen. Haar donkere 
lokken zullen me altijd bijblijven. In stilte aanbad 
ik haar, al werden we gescheiden door de straat en 
zag ik haar alleen maar door het dubbelglas van 
mijn bovenwoning. En elk jaar zette zij de kerst-
boom ook een beetje voor mij. Want als de lichtjes 

aan gingen, dan wist ik dat zij in de buurt was. 
Het was druk aan de overkant, die laatste decem-
beravond dat haar kerstboom mijn leven verlicht-
te. Als eerste kwamen haar ouders, ik neem ten-
minste aan dat het haar ouders waren, gevolgd 
door een stuk of negen andere mensen die ik wel 
eens had gezien, maar waarvan ik niet wist in wel-
ke relatie ze tot haar stonden. Vanachter het raam 
van mijn donkere woonkamer keek ik toe hoe de 
mensen aan de overkant hun avond vulden. Met 
zijn allen zaten ze in de woonkamer. Sommigen 
spraken met elkaar, anderen staarden alleen maar 
zwijgend voor zich uit, naar de witte lampjes in de 
met rode kerstballen en slingers versierde boom. 
Mijn gedachten dwaalden af en ik voelde een traan 
over mijn wang rollen. Waarom kon Kerst voor mij 
geen samenzijn met anderen zijn? Waarom was 
mijn lot alleen te zijn tijdens deze donkere dagen, 
die normaliter worden verlicht door vrienden en 
familie? Was ik maar met haar. Maar vanaf het 
moment dat ik haar voor het eerst zag, wist ik al 
dat zij onbereikbaar zou zijn voor mij. Wat moest 
ze met iemand als ik? Ik was misschien een paar 
jaar ouder, maar ik kon haar nooit bieden wat zij 
verdiende en wat ze ongetwijfeld verlangde in een 
man. Dat was voor mij een zekerheid die mij be-
lemmerde in al mijn pogingen om mezelf het te-
gendeel te bewijzen. En nu was het te laat. Zij was 
voor mij, en voor iedereen, voorgoed onbereikbaar 
geworden. Het had gesneeuwd en de wegen waren 
glad. En hoe voorzichtig ze ook reed, met de dood 
op de passagiersstoel van haar auto, was ze red-
deloos verloren. 
Haar ouders verlieten als laatste het huis. Ik zag 
hoe haar vader de lichtjes in de kerstboom doofde, 
en daarmee verdween mijn laatste restje Kerst. 
                                                                  
Auteur: Van Dam, M.G., Kerstverhalen 

KERST AAN DE OVERKANKERST AAN DE OVERKANKERST AAN DE OVERKANTTT   

ENKELE FOTO’S VAN EEN GEZELLIGE SPEELGOEDBEURS  

OP 17 NOVEMBER IN ’T OUDE RAADHUIS.  
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Tuintip voor december: De decembertuin 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Nu alle bladeren gevallen zijn is uw tuin klaar voor de win-
ter. Dit betekent niet dat uw tuin nu niet meer aantrekkelijk 
hoeft te zijn. Met onderstaande tips kunt u er gemakkelijk 
iets moois van maken: 

• Potten en bakken plant u op met bloeiende of besdra-
gende planten. Opvallend mooi zijn nu bergthee 
(Gaultheria) met rode besjes, Skimmia met rode bloem-
knoppen of Mahonia met gele bloemen. Het is ook fraai 
om dit te combineren met potgekweekte bloembollen 
zoals narcissen of hyacinten. Een plant die er zeker bij 
hoort deze maand is de kerstroos (Helleborus). De witte 
of roze/rode bloemen zijn goed bestand tegen vorst. 

• In de border kunt u het afgevallen blad laten liggen. 
Vaste planten die rommelig ogen knipt u kort boven de 
grond af, maar soorten met stevige stengels kunt u ge-
rust ongemoeid laten. Deze geven een fraai winter-
beeld, zeker met een rijplaagje. In plaats van blad kunt 
u de grond in de border ook bedekken met een mulch-
laag van houtsnippers. 

• Zorg op uw terras voor een gezellige vuurplaats. Dit kan 
met een vuurkorf of eenvoudig met een stapeling van 
oude klinkers of tegels. Een voorraadje droog hout is 
natuurlijk van belang. Gezellig om met de feestdagen 
buiten wat te drinken rondom het vuur. 

• Uw tuin is in de winter het domein van vogels zoals me-
rels, meesjes, roodborstjes en winterkoninkjes. Maak 
hiervoor een duidelijk zichtbare voederplaats in de vorm 
van een voederhuisje of een andere verhoging in de 
tuin. Als u het vanuit de woonkamer kunt zien is dat 
natuurlijk extra leuk. Zorg naast diverse vogelvoeren 
ook voor een waterdrinkschaal met vers water. 

• Vorstgevoelige terrasplanten, zoals olijven en palmen, 
zet u het beste beschut neer, zodat ze uit de wind staan 
en bij voorkeur tegen het huis. Water geven is niet no-
dig, behalve wanneer het een lange tijd drogend weer is 
met een oostenwind. Wanneer er een vorstperiode 
wordt voorspeld, moeten deze planten naar binnen ver-
huizen of worden ingepakt.  
Hiervoor zijn 
tegenwoordig 
handige 
planthoezen 
te koop. Na 
de vorstperi-
ode kunt u de 
bescherming 
het beste zo 
snel mogelijk 
weer verwij-
deren. 

BEGIJNENHOFGESPREKKEN 
 
In de lezing van de 'Begijnenhofgesprek-
ken' spreekt dr. Koert van der Velde over 
Flirten met God. Op zondag 19 januari van 
10.30 tot 12.30 uur in De Herberg op het 
terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 
5632 KB Eindhoven. 
 
Religiositeit zonder geloof heeft de toekomst, 
althans volgens de meest spraakmakende theo-
loog van het jaar: Koert van der Velde. Een 
prikkelende gedachte die zeker gespreksstof zal 
opleveren op deze zondagmorgen. Dr. Koert van 
der Velde is religie-journalist en godsdienstwe-
tenschapper. Hij vindt ‘religiositeit zonder ge-
loof’ een onontgonnen terrein. “Velen kunnen in 
deze tijd niet meer geloven, hoewel ze wel reli-
gieus willen zijn. Nodig is daarom een nieuw re-
ligiebegrip dat deze groeiende groep perspectief 
biedt.”  

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 col-
lecte voor de onkosten. Wij adviseren op tijd 
aanwezig te zijn omdat er niet meer dan 100 
zitplaatsen zijn. 
 
Zie ook: www.begijnenhofgesprekken.nl of bel 
mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of 040 241 58 21.  
Veel lezingen kunt u na afloop op de website 
beluisteren en sommige lezen.  
 
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 rou-
tebeschrijving:www.begijnenhofgesprekken.nl 
Voor wie met de bus komt: bus 21 en 22, halte 
Eckartdal en nog 8 min. lopen. 
 
De data van de volgende bijeenkomsten zijn:  
16 februari, 16 maart en 13 april 2014. 
  
Welkom namens de initiatiefgroep:  
Gideon van Dam, Frank van de Poel, Johan de 
Jong, Hans Lindeijer, Elly Spiertz, Marjolijn Sen-
gers. 
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Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden  
 
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven 
geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die 
te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschikt-
heid, werkloosheid of bijstand.  
 
De regelgeving over bovengenoemde onderwer-
pen is ingewikkeld en roept bij veel mensen aller-
lei vragen op. Wij zijn deskundig op het gebied 
van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en 
WWB (bijstand). 
  
Wat kunnen wij voor u doen? 
• het geven van informatie 
• hulp bij het invullen van formulieren 
• voorbereiding op een keuring of gesprek bij 

het UWV 
• het opstellen van beroep- en bezwaarschriften 
• het indienen van klachten 
• hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting 

bij het UWV en/of zitting van de rechtbank 
• het voorbereiden op een gesprek bij het UWV 

Werkbedrijf of de gemeente 
• het beschikbaar stellen van voorlichtingsmate-

riaal 
• het aanvragen van aanvullende regelingen 

voor minima. 
 
Het spreekuur is van maandag t/m donderdag 
van 9.30 uur tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik 
wilt maken dient u telefonisch een afspraak te 
maken.  
 
Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhan-
kelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers 
werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden 
aan onze adviezen. 
 
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven 
Kempensebaan 80 
5613 JG Eindhoven 
telefoon: 040-2455300  
(ma. t/m do. 9.30 uur – 12.30 uur) 
website: www.steunpuntuitkeringen.nl 
e-mail:steunpuntuitkeringen@hetnet.nl 
 

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 

babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34, telefoon 2444519. 
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene naar wie u op 

zoek bent! 

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81, telefoon: 787 77 80 of 

06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. 

Misschien nog wat jong, maar mij kunt u goed vertrouwen. 

Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24, telefoon: 

251 82 97 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindho-

ven 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 maan-

dag 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: Lo-

rentz Casimir 4 VWO) 

Lauren Reinders (1999) Bandalaan 6, telefoon: 06-27173891.  

Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum vwo 2 en ik zou graag op 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 

Ik ben Djieuwke van der Horst en ik wil graag op uw kinderen passen. Ik 

woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186. 

Ik ben 14 jaar, en heb al ervaring met kinderen. Ik zit in klas 3 van het van 

Maerlant Lyceum. 

 

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: 

 

J. Swinkels  06-13282524 
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Door Ans Acda 
 
Kerstmis staat weer voor de deur. De tijd van 
kerstkaarten versturen is weer aangebroken. 
Sommige mensen zijn uren bezig om één 3D 
kaart te maken. De afbeeldingen van de kaar-
ten zijn in de loop der jaren totaal veranderd. 
Waar zijn ze gebleven, de kaarten met Kinde-
ke Jezus en niet te vergeten de Drie Konin-
gen? Vroeger stonden ze op miljoenen kaarten 
afgebeeld. Eerbiedig geknield met geschenken 
voor de kribbe van Jezus. Waar kwamen deze 
Koningen, de mysteries van de Bijbel, toch 
vandaan? Ze komen alleen in het Evangelie 
van Mattheüs voor. Vele wetenschappers bui-
gen zich nog steeds over dat mysterie. Wie 
waren deze eerste pelgrims? Dit is één van de 
vele versies:  
 

Volgens de Bijbel, kwamen ze uit drie continenten. 
Dat was te zien aan hun huid. Er staat geschreven 
dat er een leeftijdsverschil was van jong tot oud. 
Een Perzische Priester, ‘Magie’ genoemd, ver-
wachtte dat er een ster aan de nachtelijke hemel 
de Koningen naar de nieuwe Messias zou brengen. 
Het verhaal vertelt dat de Koningen Caspar, Balt-
azar en Melchior vanuit Persepolis, gelegen in het 
oude Perzië, zijn vertrokken. Ze hadden drie ge-
schenken: mirre, wierook (twee boomsappen die 
nog meer waard waren dan het derde geschenk) 
en goud. Binnen de Katholieke Kerk is wierook het 
symbool bij inwijdingen. Op oude tekeningen uit 
het Midden-Oosten staan de drie Koningen afge-
beeld met een puntmuts, tuniek en lange broek. 
De kleding van magie en tovenarij zien wij terug in 
deze tijd. Voorbeelden zijn Harry Potter en Merlijn.  
Astrologen van de oude tijd geloofden dat de nieu-
we Koning in Judea ter wereld zou komen.  
 
De drie Koningen kwamen per kameel en volgden, 
zoals geschreven staat, een ster. Wetenschappers 
speculeren nog altijd over de vraag of deze ster 
een planeet, een komeet, of misschien toch iets 
anders was. Op 17 april zagen de drie Koningen dit 
verschijnsel voor het eerst aan de hemel. Volgens 
geschriften de dag dat Jezus officieel was geboren. 
Na veel wetenschappelijk onderzoek zouden de 
drie Koningen door de Arabische woestijn hemels-
breed ongeveer 3000 km hebben afgelegd.  
 
Het was de kerk, die voor een Romeins winterfeest 
koos. De geboorte van de Zonnegod Sol Invictus. 
Dat viel op 25 december. Alle verwarringen van 
data en jaartallen hebben wij te danken aan de 
monnik Dionysius Exiguus. Hij kreeg de opdracht 
een nieuwe kalender te bedenken. Het probleem 
was: deze man kon totaal niet rekenen! Zijn bere-
keningen zitten er vijf jaar naast, daar moeten wij 

nog steeds mee leven. Wij hadden de millennium-
wisseling in 1995 moeten vieren. Jezus is 5 of 6 
jaar vóór de eerste jaartelling geboren. 
 
Toen de Koningen eenmaal in Jeruzalem waren, 
was dat midden in de winter. Herodes regeerde in 
die tijd en had al vele mensen omgebracht, zoals 
zijn vrouw, diverse zonen en politieke tegenstan-
ders. De drie Koningen gingen naar Herodes, die 
wist dat er een Messias was geboren. Herodes wil-
de heel graag deze Messias zien. Deze eerstgebo-
rene moest volgens de jaloerse Herodes gedood 
worden. De pelgrims beloofden hem te vertellen, 
na hun terugkomst, waar hij Jezus kon vinden. Op 
een nacht kregen de drie Koningen dezelfde 
droom. In die droom werd door een engel gezegd 
niet terug te keren naar Herodes en een andere 
route te nemen. 
 
Na een reis van acht maanden hadden de drie Ko-
ningen Jezus in Bethlehem gevonden. Ze vonden 
het kind niet in een herberg, die bestonden in die 
tijd nog niet. Ook niet in een stal, maar in een 
huis. Het was een huis waar dieren vrij rond lie-
pen. De plek waar Jezus is geboren bestaat nog 
steeds. Na 160 jaar heeft de kerk het huis erkend 
en daar overheen is een andere kerk gebouwd.  
 
Wij kennen allemaal: de herdertjes lagen bij nach-
te in het veld. Niet in december, dan is het bitter 
koud. Geen enkel dier staat dan buiten. Herders 
laten in de periode van april tot september de 
schapen bij nacht buiten. Jezus is niet in december 
geboren, maar in de lente als de schapen buiten 
zijn. Op 17 april hebben Maria en Jozef, Jezus in 
een kribbe gelegd. 
 
Ik wens u allen fijne kerstdagen en een voorspoe-
dig 2014 toe! 
 
 
 
 
 

DE DRIE KONINGENDE DRIE KONINGENDE DRIE KONINGEN   
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Beste lezers en mede Tongelrenaren, 
 
Met enige trots presenteren wij jullie weer de Kerst-Inn kalender 2013-2014. Vorig jaar hebben we helaas 
alle activiteiten af moeten lassen vanwege de huisvestingsperikelen, maar dit jaar is het weer gelukt om 
een aantal oer Tongelrese activiteiten te organiseren en in kaart te brengen. Vanwege bezuinigingen 
wordt de kalender niet meer huis aan huis verspreid, maar op een aantal plaatsen opgehangen zodat ie-
dereen op de hoogte kan blijven van de activiteiten.  
 
Ook dit jaar verzorgen we weer een kerstbomenverkoop en uiteraard gaan deze opbrengsten naar het 
verenigingsleven in Tongelre. De verkoop wordt volledig verzorgd door Scouting Doornakkers! 
  
De opbrengsten van het terras komen ook volledig ten goede aan activiteiten voor, 
door en met bewoners van Tongelre. Uiteraard zijn wij altijd op zoek naar helpende 
handen die ook deze activiteit weer tot een goed einde willen brengen. Ons nieuwe 
onderkomen is gevestigd aan de Broekakkerseweg nummer 1, dit kan niet missen. We 
streven weer naar een geweldig mooie en feestelijk verlichte entourage. 
 
Namens alle medewerkers van de Kerst-Inn Tongelre wensen wij jullie een ongelooflijk 
fijne en warme kerst toe en een daverend begin van 2014. 
 
Het Kerst-Inn team 

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE INFORMATIE 

Zo 9 t/m 24 de-

cember. 

Kerstbomenverkoop door Scou-

ting Doornakkers. Kerstterras is 

open. 

Activiteitencentrum 

Orka 

Verkooptijden: dagelijks van 16.00 tot 20.00 uur, 

za/zo 10.00 tot 20.00 uur. 

Wo 11 december 

t/m vr. 3 januari 

Kerststal. 

De kerstfiguren zijn ontworpen 

door illustrator Frank Bierkenz 

en gemaakt door diverse dag-

bestedingscentra van Lunet Zorg. 

De Wasvenboerderij  

(in de Schop) 

De kerststal is dagelijks te bezichtigen van 10.00 

tot 18.00 uur. Op vrijdag t/m zondag tot 21.00 uur. 

Za 14 december  

t/m zo 5 januari. 

Kerst-expositie. De Wasvenboerderij  

(op de Overloop) 

Expositie van kerstgroepen van Joke van Geffen. 

Tevens zullen er winter- en kersttaferelen van 

Kunst&Co van Lunet Zorg tentoongesteld worden. 

Za 21 december. Kerstactiviteiten. Scouting Doornakkers Vanaf 10.30 tot 17.00 uur zullen er door de ver-

schillende speltakken diverse kerstspellen en knut-

selactiviteiten georganiseerd worden.  

Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen 

en mee te doen. 

Za 21 december. Kerstviering met optreden van 

4B4SAX saxofoon kwartet. 

Het kerstterras bij acti-

viteitencentrum Orka. 

Aanvang 19.00 uur. Gratis toegang. 

Wo 25 december. Kerstdiner. De Wasvenboerderij In de Gasterij kan om 16.30 en 19.30 uur à la carte 

gedineerd worden. Vooraf reserveren is noodzake-

lijk. Informatie en reservering via gaste-

rij@wasven.nl of 040-7870707. 

Do 26 december. Kerstbrunch. ‘t Oude Raadhuis Aanvang kerstbrunch 11.30 tot 14.00 uur. Informa-

tie en aanmelden via ‘t Oude Raadhuis 040-

2811737 of mail raadhuis@on.nl. Kosten €5,00 p.p. 

Za 4 januari. Nieuwjaarsreceptie. Activiteitencentrum 

Orka 

16.00 tot 20.00 uur. 

Zo 5 januari. Nieuwjaarsreceptie.  ‘t Oude Raadhuis. 13.00 tot 17.00 uur. 
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Recept van de maand december:  

Elzasser zuurkool 
 

Recept: Sjef Kock 

19 

Van links naar rechts:  
Will Ummenthum, Anita de Putter en Marloes Bult) 

Beste bewoners van Tongelre, 
 
Wij zijn wijkverpleegkundigen van de thuis-
zorgorganisatie Zuidzorg. In het nieuwe jaar 
willen wij ons nog meer zichtbaar maken in 
de wijk. Daarom gaan wij  in januari 2014 
starten met een spreekuur in ‘t Oude Raad-
huis op ’t Hofke 15.  
 
Het spreekuur zal wekelijks op maandag van 
11:30-12:30 uur zijn. 
 
Heeft u vragen over: 
• hulp in het huishouden 
• het aanvragen van hulpmiddelen in huis 
• maaltijdverstrekking 
• sociale alarmering 
• hulp bij gezondheidsproblemen 
• contacten met zorginstellingen 
• zorg of comfortdiensten 
• eenzaamheid 
• beeldzorg online. 

 
Of andere zaken waar u niet uitkomt? 
Wij helpen u graag op weg! 

 
Will Ummenthum +31652444266 
Anita de Putter +31646145759 
Marloes Bult +31652765266 

Ingrediënten: 

• 250 gr. wijnzuurkool 

• 1 appel 

• 2 laurierblaadjes 

• 3 jeneverbessen 

• 1 ui 

• 50 gr. boter of margarine 

• 200 ml. vleesfond 

• 4 plakken casselerrib (halve centimeter dik) 

• 4 knakworstjes 

• 450 gr. minikrieltjes 

  

Bereiden: 

• laat de zuurkool uitlekken 

• appel schillen en in blokjes snijden 

• laurierblad in stukken scheuren 

• ui pellen en snipperen 

• in braadpan 25 gr. boter verhitten 

• ui 3 min. zacht meebakken 

• zuurkool toevoegen en ca. 3 minuten al om-

scheppend meebakken 

• appel, fond, jeneverbessen en laurierblad toevoe-

gen 

• casselerribplakjes en worstjes er bovenop leggen  

• dit alles 15 á 20 min. afgedekt zachtjes laten sto-

ven 

• krielaardappels gaar koken, dan afgieten en rest 

van de boter erdoor mengen 

• zuurkool met vlees en worstjes op schaal schep-

pen en garneren met kriel 

 

Eet smakelijk! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tip van de maand: 
Heeft u te zout gekookt, laat dan een zilveren lepel mee-
koken. 
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door Frank de Greef 

 
René van Bakel van Auto Urkhoven 
  
Op een mooie nazomerdag fiets ik op de bon-
ne fooi vanuit Eindhoven langs het kanaal 
richting Geldrop. Volgens Google Maps moet 
Auto Urkhoven makkelijk te vinden zijn. He-
laas heb ik geen richtinggevoel en ook geen 
Tom-Tomhoofd, dus ik heb half Geldrop en 
omstreken gezien voordat ik op de Spaarpot 
40-A binnenzeil. Het maken van een afspraak 
voor dit interview was zo gepiept, dus een 
week later, toen ik de weg wist, werd ik har-
telijk ontvangen door eigenaar René van Ba-
kel: "koffie?" 

 
Tijdens het gesprek komen een man en vrouw bin-
nen, kennelijk goede bekenden van René, ze pak-
ken zelf wel koffie. Hun auto moet APK gekeurd 
worden en ook is er iets met de uitlaat, maar er 
hoeft geen nieuwe onder. "Nou," antwoordt René 
gevat, "als ge in het weekend stevig kunt gaan 
stappen, kende ook wel een nieuwe uitlaat beta-
len!" Geintje. Bij het weggaan voegt meneer me 
nog eventjes vriendelijk-dreigend toe: "Wel een 
leuk stukkie schrijven hè!"  
  
Hoe is de link met Tongelre? 
Mijn vader had goed verdiend met isolatiewerk bij 
grote projecten zoals Hoogovens toen hij van zijn 
hobby zijn beroep maakte. Hij ging auto's repare-
ren en wat handelen in occasions, allemaal op klei-
ne schaal hoor. We woonden toen op de Woensel-
sestraat. Maar het liep best goed en op een gege-
ven moment zijn we naar een groot vrijstaand huis 
verhuisd aan de Urkhovenseweg in Tongelre (zie 
de luchtfoto) waar hij veel meer ruimte had. Daar 
heb ik de zaak langzaamaan overgenomen, van-
daar nog steeds de naam Auto Urkhoven. 
 
Ik ben dus van jongs af aan opgegroeid met auto's 
en had er zelf ook aardigheid in. Ik herinner me 
nog goed dat ik in de zomervakanties, als het 30 

graden was, eerst mijn vader van 8 tot 12 mee-
hielp en dan 's middags met vriendjes ging zwem-
men. Toen ik 16 werd ging ik drie dagen in de 
week werken bij de Opel in Geldrop en twee dagen 
naar school, een jaar later vier dagen werken en 
één dag school, en weer 'n jaar later vijf dagen 
werken en 's avonds naar school. Daarna militaire 
dienst, waar ik o.a. de opleiding tot APK-
keurmeester heb gedaan (zelf betaald!) wat al snel 
een prima investering bleek te zijn. Ik was goed en 
wel afgezwaaid en had als jong broekie al een pri-
ma salaris. In de avonduren bouwde ik mijn eigen 
klantenkring op, waar ik het zo druk mee kreeg 
dat ik in 1998 voor halve dagen kon gaan werken. 
In 2001 begon ik voor mezelf, nog steeds op de 
Urkhovenseweg. 
  
"Het is belangrijker wie je kent dan wat je kent." 
  
Hoe ben je hier zo op de Spaarpot teruggeko-
men? 
Tja, het heeft dus nogal lang geduurd voordat ik 
de stap durfde te zetten om helemaal voor mezelf 
te beginnen. Maar het ging zo goed op de Urkho-
venseweg dat het te klein werd. Ik had inmiddels 
bij garages gewerkt in Eindhoven en Helmond en 
bij een bandencentrale en APK-keuringsbedrijf. Ik 
kende de autowereld behoorlijk goed, en dus ook 
heel veel mensen. Pas tien jaar geleden ben ik op 
zoek gegaan naar een nieuw pand. Waar ik nu zit, 
hier op de Spaarpot, was voorheen de alarmcen-
trale van een beveiligingsbedrijf, je kunt nog zien 
waar de muren van de kleine kantoortjes hebben 
gestaan. Het was qua bouw nogal incourant, want 
zoals je ziet is er een hoog en een laag gedeelte. 
De makelaar wilde uiteindelijk toch wel praten over 
het bod dat ik maanden daarvoor had gedaan. In 
het hoge gedeelte is nu de werkplaats met drie 
bruggen, in het lage gedeelte de showroom en een 
compleet woonhuis, waar mijn moeder woont. Mijn 
vader is helaas in december 2011 overleden. 

René van Bakel 

Vrijstaand huis aan de Urkhovenseweg 
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Heeft de verbouwing niet een vermogen ge-
kost? 
Viel best mee. Weet je wat eigenlijk nog het duur-
ste was: het aanleggen van krachtstroom. Want 
zo'n alarmcentrale draait prima op het gewone 220 
Volt, maar bij een garagewerkplaats komt nogal 
wat krachtstroom kijken. Er moest een compleet 
nieuwe meterkast worden gebouwd, en daarbij 
moest er ik weet niet hoeveel kilometer extra elek-
triciteitsdraad worden getrokken. Dat was een duur 
geintje. 
  
Ik zie geen magazijn... 
Nee, daar is geen beginnen aan. Wist je dat alleen 
al van één bepaald type Mercedes zo'n 30 (dertig!) 
verschillende voorruiten bestaan!? Allemaal net 'n 
beetje verschillend qua rubbertje, toplaag, inge-
bouwde antenne, verwarming e.d. Dertig verschil-
lende voorruiten, die kun je natuurlijk nooit alle-
maal op voorraad hebben. Dat hoeft gelukkig ook 
niet want via internet hoef je maar door te geven 
wat je nodig hebt en vaak nog dezelfde dag wordt 
het bezorgd. Kleine dingen zoals oliefilters en bou-
gies - waar trouwens ook nog veel verschillen in 
zijn - heb ik wel grotendeels op voorraad. Die koop 
ik altijd in grote hoeveelheden in.  
  
Wat zijn je sterke punten?  
Daar hoeft René niet lang over na te denken: flexi-
biliteit en klantvriendelijkheid. Het klinkt misschien 
raar voor iemand van wie zoveel (auto)kennis 
wordt vereist, maar ik zeg altijd maar zo: "Het is 
belangrijker wie je kent dan wat je kent." Tegen-
woordig is het onmogelijk om alles van alle auto-
merken te weten, terwijl ik wel bijna alle automer-

ken verkoop (met name via de website) en ook re-
pareer. Als ik of mijn vaste medewerker Stefan ooit 
iets raars tegenkomen, ken ik altijd wel iemand die 
me kan vertellen hoe 't in mekaar zit en wat ik er-
aan kan doen. En als ik bijv. op één dag een kapot-
te koppakking, een kapotte koppeling en ook nog 
eens een kapotte versnellingsbak binnenkrijg (waar 
nogal wat uurtjes in gaan zitten), is er altijd wel 
een kameraad die me 's avonds komt helpen. En 
wat klantvriendelijkheid betreft, daar bedoel ik 
mee: "meedenken met de klant." Voor de klant 
zoek ik natuurlijk een goede, maar liefst ook goed-
kope oplossing, zeker als er grote reparaties moe-
ten gebeuren. Niet meteen naar de dealer rennen! 
Ook wat dat betreft is het handig, en dus voordelig 
voor de klant, dat ik zo'n uitgebreid netwerk heb. 

Ook voor een gevarieerd aanbod occasions:  
Auto Urkhoven 
Spaarpot 40-A,  
5667 KX Geldrop  
040-2908707 
www.autourkhoven.nl 

Foto: Vincent van den 

Hoogen 

KERSTVAKANTIE MET ‘CLOWNS KADO‘   
in ARNO’S THEATER 

 Arno Huibers / Paul van der Heijden 
 
Voor het zesde jaar op rij speel ik in mijn eigen Arno’s Thea-
ter in de kerstvakantie. Dit jaar met Clowns Kado, een nieuwe 
voorstelling gebaseerd op mijn dierbaarste clownsacts uit de 
afgelopen 33 jaar. In 2014 volgt nog een serie van 14 voor-
stellingen. 
 

Locatie: Arno's Theater -  
Kalverstraat 11, Eindhoven 
Data: 27, 28, 29, 30 december 2013 
Aanvang: 15.00 uur 
Leeftijd: familievoorstelling 4+, maar 
ook leuk voor 12+ 
Entreeprijzen: Kind t/m 14 jaar € 8,- / 
Volwassenen €14,- 
Vooraf gratis koffie/thee; kinderen 
gratis clownsneusje na afloop. 
Reserveren: info@arnohuibers.nl  
of 040-2816483 
Zie ook : www.arnohuibers.nl 
Data in 2014: jan: 25, 26 / feb: 22, 23 / mrt: 22, 23, 29, 30 / 
apr: 26, 27 / mei: 17, 18, 24, 25 
 

Arno Huibers laat kinderen en volwassenen genieten van 
clowneske pareltjes uit zijn rijke 33-jarige clownsoeuvre. Voor 
sommigen een feest van herkenning, voor anderen een ken-
nismaking met clownerie van internationale en Eindhovense 

allure. De fenomenale (= keigoeie) musicus Paul van der 
Heijden acteert en musiceert hierbij in de beste traditie van 
de witte clown. 
 

Verhaal 
Op het podium staat een groot kado. Een deftige kale meneer 
met een rood plukje haar, speelt muziek. En er is nóg een 
clown, niet zomaar eentje maar een leuke! Voordat het kado 
wordt uitgepakt zijn we heel wat clownsgrappen verder met 
een muzikale vuilnisbak, een levende bezem, een stille trom, 
de grootste zeepbel ter wereld en nog veel meer... En het 
clownskado? We pakken het graag voor u uit met een inne-
mende glimlach tot schaterlach. Wij geven u graag deze 
Clowns Kado… 

 

Arno’s Theater 
Het gezelligste theatertje van Eindhoven aan de Kalverstraat 
11 ziet er prachtig uit. Via de grote toegangspoort koopt u uw 
kaartje bij een heuse Pipowagen. Laat u vervolgens verras-
sen door de intimiteit van Arno’s Theater waar u het spel van 
dichtbij meebeleeft. 

KORTINGSBON 
 

Tegen inlevering van deze bon aan de kassa van 
Arno’s Theater ontvangt u €2,- korting op de entree-

prijs van de voorstelling “Clowns Kado” van  
Arno Huibers en Paul van der Heijden. 
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Vandaag zaterdag 9 november, was het zover er 
werden weer 5 nieuwe bevers geïnstalleerd. 

Alle bevers en de mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, 
tantes en ooms van de nieuwe bevers zaten al 
klaar toen Stuiter en Keet Kleur, 2 bewoners van 
het drop Hotsjetonia, binnen kwamen gestormd.  
Stuiter en Keet Kleur hadden een nieuwe bever-
proef bedacht. De beverproef wordt tijdens een 
installatie gedaan om te testen of je een ‘echte 
bever’ bent.  De beverproef slaagt dan ook alleen 
bij 'echte bevers'. Met de beverproef is het de be-
doeling dat je een euromuntje in een glaasje moet 
laten vallen. Dit lijkt makkelijk maar dat is niet zo. 
Bij een echte bever zal het muntje in het glaasje 
vallen, bij een niet-echte bever valt het muntje er 
naast. 
 
Omdat  Stuiter en Keet voor deze installatie een 
keer iets nieuws wilden doen, hadden zij een an-
dere speciale  beverproef bedacht. Dit keer moes-
ten de bevers op de kop op hun handen gaat 
staan. Lily, een bever die al een tijdje geïnstal-
leerd is, moest dit 
voordoen. Maar he-
laas lukte dit haar 
niet, terwijl zij toch 
echt een ‘echte be-
ver’ is. Kortom, dit 
was geen goede be-
verproef. 
  
Stuiter en Keet gin-
gen weer terug naar 
de gang voor een 
kort overleg. Ze kwa-
men al heel snel te-
rug met een nieuwe 
beverproef maar ook 
deze kon niet. De in-
stallatie kon alleen 
worden gedaan met 
de enige echte be-
verproef! Één van de 
bevers merkte op dat 

Stuiter zijn koffertje ook niet bij zich had, waar de 
enige en echte beverproef inzit. 
 
De vraag werd dan ook al heel snel aan Stuiter 
gesteld waar zijn koffer was. Uiteindelijk werd dui-
delijk dat hij naar Groningen was geweest en dat 
hij daar zijn koffertje met de beverproef had ach-
tergelaten, daarom konden we de enige en echte 
beverproef niet doen. Maar zonder deze bever-
proef kunnen we ook geen bevers installeren. Wat 
nu? We kwamen op het idee om in ons lokaal rond 
te snuffelen op zoek naar vervangende spulletjes 
die we bij de beverproef nodig hebben. In  het lo-
kaal vonden we een doek, een glas, een koffer en 
een muntje. Voor alle zekerheid probeerden we 
even of het met de spullen die we hadden gevon-
den ging lukken. Een echte bever moest de proef 
doen en uiteraard lukte dit. Nu nog even testen 
met een bever die nog niet geïnstalleerd was. En 
inderdaad hierbij mislukte die. Uiteindelijk kon de 
installatie dan echt beginnen! 
 
Als eerste kregen alle nieuwe 
bevers de insignes voor op de 
blouse zoals het scouting Ne-
derland insigne, het bever in-
signe en het naambandje van 
scouting Doornakkers. En als 
laatste kregen zij de mooie 
gele Scouting Doornakkers 
das om, met daarom heen een klompje met hun 
eigen naam erop. Na dit ritueel was het tijd om de 
beverproef te doen. En wat denken jullie? Ook bij 
deze bevers slaagde de proef in één keer! Dit was 
natuurlijk een reden voor een klein feestje. Om dit 
te vieren kreeg iedereen een beschuit met muis-
jes, want bij de geboorte van nieuwe bevers, hoort 
natuurlijk beschuit met muisjes. 
 

DE INSTALLATIE VAN DDE INSTALLATIE VAN DDE INSTALLATIE VAN DE BEVERS VAN SCOUTING DOORNAKKERSE BEVERS VAN SCOUTING DOORNAKKERSE BEVERS VAN SCOUTING DOORNAKKERS   
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Aan alle bewoners van de wijk 't Hofke 
 
Graag wil ik mij via deze weg even voorstellen. 
Mijn naam is John van Hoppe en vanaf 1 novem-
ber 2013 ben ik de buurtbrigadier in uw wijk. Mijn 
voorganger was Ron van Kleef die nu zal gaan 
werken als buurtbrigadier in Eindhoven-centrum. 
Ik ben intussen 22 jaar werkzaam bij de politie en 
heb in deze tijd diverse functies bekleed. De laat-
ste 6 jaar heb ik gewerkt als buurtbrigadier in de 
gemeente Best. Vanaf 1 november 2013 ben ik als 
wijkagent werkzaam voor de wijken Koudenho-
ven / de Karpen, 't Wasven en ‘t Hofke.  
 

Werkzaamheden 
De buurtbrigadier wordt vaak gezien als de ogen 
en oren van de politie in de buurt. Hij is vaak in 
die buurt aanwezig en weet tamelijk goed wat er 
speelt. Zo is binnen het politiekorps afgesproken 
dat de buurtbrigadier 80% van de werktijd be-
schikbaar moet zijn voor zijn of haar wijk. Maar 
ook al is de buurtbrigadier niet zichtbaar op straat, 
hij houdt zich dan vaak toch wel, weliswaar achter 
de schermen, bezig met de buurt. Hij draait mee 
in projecten die de buurt aangaan. Denk bijvoor-
beeld aan de aanpak van woonoverlast, hangjon-
geren, verkeerssituaties. Ook is hij administratief 
belast met het screenen van incidenten in het ei-
gen werkgebied, het uitwerken van politieacties in 
de wijk, het beantwoorden van mailings / terug-
bellen van buurtbewoners, het bezoeken van 
buurtoverleg, nakomen van gemaakte afspraken, 
het afhandelen van incidenten en het onderhouden 
van contacten met ketenpartners. Ook moeten de 
buurtbrigadiers een deel van hun tijd meedraaien 
bij avond- en nachtdiensten voor de hele regio. 
Ook buurtbrigadiers hebben een bepaalde werk-
week en vakantiedagen. Dus het is logisch dat zij 
niet altijd per direct beschikbaar en bereikbaar 
zijn. Maar bij dringende zaken worden de taken 
van een buurtbrigadier uiteraard overgenomen. 
Maar het zijn niet alleen de buurtbrigadiers die de 

problemen in een wijk kunnen oplossen. Binnen de 
politieafdeling werken ook medewerkers die zich 
meer op specifieke onderwerpen richten die in een 
buurt spelen, zoals woninginbraken. Uiteraard 
heeft ook de jeugd onze aandacht, zij kunnen met 
hun vragen altijd bij ons terecht. Ook zijn er sur-
veillancemedewerkers actief voor de gehele ge-
meente. De uitvoering van plannen als gevolg van 
de door de buurtbrigadier gesignaleerde proble-
men kan dus ook plaatsvinden door andere mede-
werkers binnen de politieafdeling. Bijvoorbeeld: 
- De buurtbrigadier signaleert veel inbraken in 

zijn wijk en organiseert enkele avonden post-
acties met mensen in burgerkleding of organi-
seert een voorlichtingsavond.  

- De buurtbrigadier signaleert te hoge snelheid 
rondom een school en zorgt ervoor dat het 
verkeershandhavingsteam controles gaat doen.  

- De buurtbrigadier signaleert structurele over-
lastsituaties in de wijk en zorgt ervoor dat er 
samen met partners een adequate oplossing 
voor komt. 

Maar wanneer het om de zichtbaarheid op straat 
gaat, ligt daar ook een taak voor onze gemeente-
lijke BOA's en toezichthouders. De gemeente zoekt 
samen met de politie naar mogelijkheden om 
meer op straat te zijn en daar mogelijk extra ca-
paciteit voor vrij te maken.  
 
Bereikbaarheid 
Ik hoop u snel eens tegen te komen in de wijk om 
persoonlijk kennis te maken. Mocht u contact met 
mij of een van mijn collega's op willen nemen dan 
kan dat via 0900-8844 of e-mail: www.politie.nl. 
Tevens kunt u mij en de gebeurtenissen in de wijk 
volgen op mijn twitteraccount @brigadierHofke  
 
Tot ziens,  
John van Hoppe 

 
 

DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 
 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de 
opvang van dieren, met uitzondering van honden 
en katten, en bieden ze weer te koop aan.  
Ook voor tweedehands kooien, voor advies en  
info, kunt u bij ons terecht. 
 

 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579 
 Mob: 06-18211671 
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BOEKPRESENTATIE:  BOEKPRESENTATIE:  BOEKPRESENTATIE:  NUENEN OP HET RANDJE...NUENEN OP HET RANDJE...NUENEN OP HET RANDJE...   

Op vrijdagavond 15 november 2013 werd in 
de Nuenense bibliotheek Dommeldal het 
nieuwe boek Nuenen op het randje... aange-
boden aan burgemeester Maarten Houben 
van de gemeente Nuenen, Gerwen en Neder-
wetten. De schrijvers zijn 'onze' eigen redac-
tieleden Tonny van den Boomen (auteur van 
de bekende drie boeken over Tongelre) en 
Yvonne Henderson. Een kleine impressie.  
  
Door Frank de Greef. 
 
De avond wordt om 17.00 uur geopend door An-
nette Stevens, bibliothecaris van Dommeldal, met 
een speciaal woord van welkom voor de burge-
meester en een aantal wethouders. De enorme 
zaal op de eerste verdieping van de bibliotheek zit 
werkelijk bomvol, er zijn naar schatting zo'n 450 
mensen. Annette staat versteld van het aantal 
aanwezigen: "Tonny had me al wel gewaarschuwd, 
maar dat het er zoveel zouden zijn..." Zij memo-
reert dat hier in de bieb zo'n half jaar geleden een 
expositie is geweest van een aantal foto's uit het 
boek en dat Tonny toen had gezegd dat het boek 
over ongeveer een maand klaar zou zijn. Er bleken 
echter steeds hoofdstukken bijgeschreven te moe-
ten worden, reden waarom de totstandkoming van 
het boek al met al zo'n vijf jaar heeft geduurd. 
Niet eens zo heel gek, vindt Annette, want laatst is 
hier een boek gepresenteerd over een andere Nue-
nenaar - Huub Oosterhuis - en daar was de schrij-
ver ook vijf jaar mee bezig geweest.  
  
Dan geeft zij 'het stokje' over aan Roland van Pa-
reren, voorzitter van heemkundekring De Drijehor-
nick, de cultuurhistorische vereniging die zich inzet 
voor behoud van het cultureel erfgoed in de ge-
meente. Naast de vele boeken die al zijn versche-
nen over Nuenen, Gerwen en Nederwetten noemt 
Roland Nuenen op het randje... "een nieuwe ster 

aan het firmament. Het boek behandelt de zes 
buurtschappen/gehuchten Opwetten, Boord, Wet-
tenseind, Eeneind, Vaarle en Refeling. Het is géén 
leesboek en ook geen fotoboek, maar een stan-
daardwerk van 352 bladzijden! Een boek dat op 
gezette tijden tevoorschijn kan worden gehaald om 
dingen op te zoeken zoals: hoe oud is dat huis, wie 
hebben er gewoond, hoe zag 't er vroeger uit, etc. 
De schrijvers hebben 416 verschillende adressen 
bezocht om met mensen te spreken, en gemiddeld 
duurde zo'n bezoek tweeënhalf uur. Als je dan na-
gaat dat de meeste mensen niet één keer zijn be-
zocht maar drie keer, dan reken maar uit! [dat zijn 
390 volle dagen van 8 uur, FdG] Daarnaast heb-
ben ze zo'n 4.000 foto's bij elkaar gesprokkeld. 
Overigens niet vergeten dat het stuk over de Refe-
ling voor het grootste gedeelte is geschreven door 
co-auteur Louis Bressers!" Dan geeft Roland het 
woord aan Tonny. 
  
"Geweldig, wat een publiek! Daar hadden we niet 
op gerekend. Als u straks een consumptie wil heb-
ben, moet u vlug zijn, want we hadden maar op de 
helft gerekend." Tonny vertelt dat het boek eigen-
lijk begonnen is toen Yvonne tegen hem zei: "Je 
bent twaalf jaar bezig geweest met de drie boeken 
over Tongelre, waarom schrijf je niet eens een 
boek over je geboorteplaats Nuenen, althans Op-
wetten?" Tonny vertelt: "In de beleving van mijn 
kinderjaren was dat alleen het gebiedje rond de 
watermolen, maar dat bleek nogal tegen te vallen: 
ook Boord, Wettenseind, de helft van Eeneind en 
de hele Opwettenseweg bleken daarbij te horen." 
Verder zijn de plannen voor de bouw van de nieu-
we wijk Nuenen-West eigenlijk "de verwekker" ge-
weest van het idee om dit boek te gaan schrijven. 
Hij brengt de filosofische woorden in herinnering: 
"Het enige wat onveranderlijk is, is dat alles altijd 
verandert," en hij heeft goed nieuws: "De twee 
directeuren van Nuenen-West zijn hier aanwezig - 

de heren Van den Boomen en Aldenho-
ven - en zij hebben een erg prettig be-
richt: alle mensen die straks een huis 
kopen in Nuenen-West krijgen het boek 
cadeau!" [zie ook de website 
www.nuenenwest.nl]  
  
"Opvallend was dat alle beschreven 
buurtschappen echt een eigen identiteit 
hadden. En verder viel op dat driekwart 
van de bewoners van het buurtschap 
Boord familie van elkaar was. Het boek 
is tot stand gekomen door volledig his-
torisch onderzoek "maar de vonk is erin 
gekomen door jullie! De AKO literatuur-
prijs zullen we niet winnen, het is een 
kijk- en leesboek dat u op speelse wijze 
meeneemt voor een historische wande-
ling door de genoemde buurtschappen. 
Ook letterlijk: je kunt gaan wandelen 
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met het boek in de hand." Over 
het tijdsbestek van het boek 
zegt Tonny: "Het accent ligt op 
de laatste 100 jaar, met als 
zwaartepunt de jaren van de 
wederopbouw, op het snijvlak 
van traditie en veranderingen. 
Met verwijzingen naar eerdere 
eeuwen als dat nodig was." 
  
Expliciet bedankt hij nog de vol-
gende mensen: Annette Ste-
vens van bibliotheek Dom-
meldal, Peer en Stans Geboers 
van de Opwettense watermolen, 
Hans en Hanneke Verheggen uit 
Nederweert, drukkerij Lecturis, 
boekhandel Van de Moosdijk, de 
directeuren van Nuenen-West 
en speciale dank aan heemkun-
dekring Drijehornick, in het bij-
zonder John Parmentier. 
  
Dan leest Yvonne Henderson een kort stukje voor 
uit het boek:  "Ooit gehoord van Ziedenie, waar 
destijds ook onder Tongelrese tieners over werd 
gesproken? Hadden we hier te maken met een 
stroming van spiritualisten, new-agers, graalzoe-
kers, occultisten of andere beoefenaars van de ho-
gere zweefkunst? Nee hoor, het was de Nuenense 
jongerensoos, die oorspronkelijk gevestigd was op 
Het Hool, nu De Geer." 
  
Dan wordt het boek door de twee auteurs plechtig 
aangeboden aan de burgemeester, die o.a. zijn 
dank uitspreekt over het feit dat "u er (weer) in 
geslaagd bent Nuenen op zo'n positieve manier in 
het nieuws te brengen. Misschien als Eindhovena-
ren dit boek gaan lezen wordt overwogen in plaats 
van Nuenen over te willen nemen, dat de stadsde-
len Eckart en Tongelre bij Nuenen komen..." 

Roland van Pareren sluit af met nogmaals hartelijk 
dank aan alle aanwezigen voor de enorme belang-
stelling. Daarna is er ruimschoots de gelegenheid 
om, onder het genot van een drankje, met elkaar 
te praten of herinneringen op te halen, terwijl Ton-
ny en Yvonne achter lange tafels staan om al de 
boeken te signeren van de vele aanwezigen, die 
bijna allemaal goede bekenden zijn geworden. 
 
Frank de Greef 

Taekwondo Zuid-Oost succesvol bij NK Stijl Taekwondo 
  
Zondag 1 december werden te Rotterdam de Nederlandse Kampioenschappen Stijl georganiseerd door de Taekwondo 
Bond Nederland. Tijdens dit kampioenschap moeten de sporters individueel of in groepsverband poomse of stijlvormen 
lopen die beoordeeld worden door een jury. Hierbij let de jury of de vereiste stijlvorm met de juiste technieken, kracht, 
timing en souplesse worden gedemonstreerd. Ook het stijlteam van Zuid-Oost nam aan dit NK met veel succes deel. 
 
In de verschillende leeftijdscategorieën werden onder leiding 
van coach Silvo Hoeks de volgende resultaten behaald: 
  
1e plaatsen en Nederlands Kampioen individueel: 
• Cindy Lans 
• Roger Joosten 
• Vinnie de Kruyff 
• Noah van Hoppe 
  
1e plaats paar en Nederlands Kampioen: 
• Vinnie de Kruyff & Lotte van Avezaath 
  
2e plaats individueel: 
• Silvo Hoeks 
  
3e plaatsen individueel: 
• Jesse van Laarhoven 
• Maai Sipasen             stijlteam Zuid-Oost 

Yvonne en Tonny overhandigen het boek aan burgemeester Houben 

 
Het boek is te bestellen: 

 
06-22996018 of 

 
roodenboom@hetnet.nl 
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WELKE VLINDER BIJ WELKE VLINDER BIJ WELKE VLINDER BIJ 

WELKE STRAATWELKE STRAATWELKE STRAAT???   

Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlin-
derlaan, 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 kluizenaar. 

 de kluizenaar in rust 
 
Begin vorige eeuw had deze vlinder de naam: 
Heremietuil. Een heremiet is een kluizenaar, ie-
mand die een verborgen leven leidt. Dit geldt 
ook voor de rups van deze vlinder, die leeft tus-
sen samengesponnen bladeren.  
 

Het is een nachtvlinder die in geheel Europa, met 
als bovengrens half Zweden, voorkomt, tot in 
Azië en zelfs Japan. De vlinder is olijfbruin aan 
de voorvleugels en de achtervleugels zijn twee 
tinten lichter. Dan lijkt het of het geheel grijs is 
bestoven. In rusthouding is het een omgekeerde 
V vorm, bruin/violetachtig van kleur. Het is een 
bedreigde soort die zich ophoudt in vochtige bos-
sen, rivieroevers en moerassen. 
 

De waardplanten zijn wilg en populier. Vliegtijd: 
begin juli tot half oktober. Rups: april /mei. Jon-
ge rupsen leven tussen samengesponnen bla-
deren en verpopping vindt plaats in een cocon 
onder de grond. De soort overwintert als ei op de 
waardplant. 

 

          

 

Made In Tongelre                 
 

Er is veel geschreven en gepubliceerd over Vincent 

van Gogh`s leven. Maar er zijn nog wetenswaardig-

heden, die u, als Tongelrese  lezers van Rond ‘t Hof-

ke, beslist moet weten. Komend jaar wil ik eens kij-

ken wat Vincent in Tongelre zoal heeft gedaan. 

Welke verhalen zijn er? Wat heeft hij hier in Tongel-

re  geschilderd? U zult zien dat er nieuwtjes aan het 

licht komen en dat Van Gogh in de tijd dat hij in 

Nuenen verbleef, regelmatig door Tongelre struinde. 

Dus vanaf januari 2014 Vincent van Gogh in Rond 

‘t Hofke.  
 

Made In Tongelre, door: 

Kees van Grevenbroek. 
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In het jaar 2013 is er veel gedaan bij het Wasven. 
In ons jaarverslag kijken we daarop terug. Abon-
nees van onze nieuwsbrief krijgen dit jaarverslag 
digitaal toegestuurd. Maar wij zouden het Wasven 
niet zijn als we al niet ver vooruit kijken. Ook voor 
2014 hebben we vele (nieuwe) plannen. In januari 
beginnen we bijvoorbeeld al met nieuwe groenacti-
viteiten. Maar eerst luiden we het oude jaar nog uit 
met onder andere onze beroemde oliebollen! 
Wij wensen u fijne kerstdagen en een goed Oud & 
Nieuw en zien u graag weer in het nieuwe jaar. 
 
Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 
in de maanden december en januari 

 
Kerst bij het Wasven 
Nog tot 6 januari 2014 zijn er op De Overloop 
kerstgroepjes van Joke van Geffen te zien. Kunst & 
Ko van Lunetzorg zorgt voor winter- en kersttafe-
relen voor aan de wanden. In de schuur van de 
Wasvenboerderij is nog tot en met 3 januari een 
prachtige kerststal te bezichtigen. Dit is het resul-
taat van een samenwerking tussen illustrator Frank 
Bierkenz en Lunetzorg. Frank heeft de contouren 
van de kerstgroep 
vorm gegeven, 
waarna diverse loca-
ties van Lunetzorg 
de figuren op eigen 
wijze hebben inge-
kleurd. De vrijwil-
ligers van het Was-
ven hebben een 

prachtige, levensgrote kerststal gemaakt van na-
tuurlijke materialen. De kerststal kunt u iedere dag 
bezichtigen van 10 tot 17 uur. 
 
Bij Gasterij In 't Ven kunt u lekker en verantwoord 
eten. Natuurlijk ook met de kerst! Laat u met kerst 
eens verwennen en kom met familie of vrienden 
genieten van een heerlijk kerstdiner in de Gasterij. 
Voor het kerstdiner op 1e kerstdag is er de moge-
lijkheid tot reserveren om 16:30 uur en 19:30 uur. 
U kunt een keuze maken uit onze dinerkaart in 
kerstsfeer, met een heerlijke kerstamuse van het 
huis. Het diner is bereid met biologische, eerlijke 
en streekgebonden producten, gebaseerd op de 
Nieuwe Brabantse Keuken. 
Op 2e kerstdag en nieuwjaarsdag is de Gasterij la-
ter open, van 12.00 tot 17.00 uur, voor de lunch. 
Reserveren is gewenst via gasterij@wasven.nl of in 
de Gasterij (040-7870707). 
 
Oliebollen 
Op het erf van het Groendomein Wasven bakken 
de bakkers van Tussen de Molens, samen met vrij-
willigers en Lunetters, wederom heerlijk verse olie-
bollen, appelbeignets en appelflappen. Onze heer-
lijke oliebollen zijn te verkrijgen op zaterdag 28 
december, maandag 30 en dinsdag 31 december. 
Op oudjaar zelfs vanaf 8.00 uur. U kunt de oliebol-
len ook bestellen, de bestellijst is te vinden op onze 
website. Dit jaar kunt u binnen wachten tot de olie-
bollen gaar zijn! 
 
Cursus Heggen leggen 
Heggen en houtsingels zijn belangrijke linten in het 
landschap. Ze verbinden gebiedjes met elkaar en 
geven beschutting voor allerlei dieren. Vogels vin-
den er een goeie plek om te nestelen en het is een 
waar paradijs voor insecten. Kortom, één van de 
waardevolste landschapselementen. 

Heggen behoeven ook onderhoud. Vroeger werden 
de heggen gelegd om ze ondoordringbaar te ma-
ken, zodat het vee binnen de weide bleef. Dit oud 
vakmanschap, heggenleggen, willen we met behulp 
van een minicursus ons eigen maken, zodat wij de 
oudere heggen en de nieuw te planten, in onze ei-

32 

Gasterij 040 787 0707  gasterij@wasven.nl 

Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 

Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
 

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Kerstdiner 
25 december 16:30 of 19:30 
uur, De Gasterij 

Kerstlunch 
26 december tussen 12 en 17 
uur, De Gasterij 

Oliebollen 
28 tot 31 december Wasven-
boerderij 

Cursus Heggen leggen medio januari 

Natuurwerkochtenden voor 
groot en klein 

Vanaf 4 januari elke 1e zaterdag 
vd maand 

Bakthemamiddag: Sneeuw-
poppen 

8 januari, 13:30 uur in De 
Schop 

Expositie: schilderijen van 
Jan Speek 

11 januari tot 26 februari Over-
loop Wasvenboerderij 

Natuurthema-avond jeugd: 
Tafeltje dekje 

31 januari, 19:00 uur in De 
Schop 

Proefthema-avond  januari, 19:00 uur De Gasterij  
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gen omgeving vakkundig kunnen onderhouden.  
De cursus start medio januari. Heb je interesse en 
wil je ons in de toekomst meehelpen met het ma-
ken van een kwalitatief en mooier landschap? Geef 
je dan alvast op bij natuurwerkgroep@wasven.nl 
 
Bakthemamiddag: Sneeuwpoppen die niet 
smelten 
Zelf bakken met een echte bakker: dat kan bij 
Tussen de Molens, de bakker van het Wasven. Elke 
tweede woensdag van de maand kunnen kinderen 
onder leiding van bakker Ralf aan de slag om lek-
kere dingen te bakken. Op woensdag 8 januari kun 
je weer samen met de bakker aan de slag in De 
Schop. Dit keer gaan we sneeuwpoppen maken. En 
het zijn bijzondere: ze smelten niet! Heb jij zin om 
je eigen gespoten koekjes te maken? Kom dan 
meebakken met bakker Ralf! Als alles in de oven 
ligt, spelen we nog een spel. Het resultaat mag 
mee naar huis. De middag is voor kinderen van 6 
tot 10 jaar. We beginnen om 13:30 uur en om 
15:00 uur zijn we klaar. De kosten bedragen        
€ 3.50 per kind.  
Er kunnen maximaal 20 kinderen meedoen en vol 
is vol. Vooraf aanmelden is dus wenselijk: stuur 
een mailtje naar winkel@wasven.nl 
 
Natuurwerkochtenden 
Er is altijd van alles te doen in het Wasvengebied, 
maar soms ook in één van de andere groengebied-
jes van Tongelre. Daarom organiseren we elke eer-
ste zaterdag van de maand van 09.00 uur tot 
12.30 uur natuurwerkochtenden voor groot en 
klein met de Natuurwerkgroep! Vanaf 4 januari 
starten we met werkochtenden in de natuur. Wil je 
meehelpen, dan ben je van harte welkom. 

Het is heerlijk om in de natuur fysiek bezig te zijn. 
Het is goed voor je lijf en geest en het is nog leer-
zaam ook. En het is gezellig om met elkaar je ei-
gen leefomgeving nóg mooier te maken. We hopen 
je te mogen begroeten en samen aan de slag te 
gaan op de natuurwerkochtenden. Doe je ook 
mee?  
Meld je aan op: natuurwerkgroep@wasven.nl  
Wij zorgen voor koffie / limonade met iets lekkers. 
 
Expositie: Schilderijen van Jan Speek 
Van zaterdag 11 januari tot 26 februari zijn er op 
de Overloop van de Wasvenboerderij schilderijen 
te bezichtigen van Jan Speek. De opening is op 

zaterdagmiddag 11 januari om 
14.00 uur. Jan Speek is geboren in 
Tongelre en woont in Geldrop. 
 

"23 Jaar geleden ben ik begonnen 
met het volgen van lessen in teke-
nen en schilderen. Schilderen groei-
de uit tot mijn grote hobby waarin ik 
me creatief kan uitleven. Mijn stijl 
van schilderen is figuratief, expressi-
onistisch. Vooral bloemen zijn voor 
mij een onuitputtelijke inspiratie-
bron, een ode aan schoonheid, 
vormgeving en kleur. Mijn schilderijen zijn uitbun-
dig en kleurrijk.” 
 

Natuurthema-avond: Tafeltje Dekje 
Ben jij tussen de 6 en 11 jaar en geïnteresseerd in 
de natuur? Dan zijn de natuurthema-jeugdavonden 
echt iets voor jou! We houden ze iedere laatste 
vrijdagavond van de maand in De Schop van de 
Wasvenboerderij. Het thema van 31 januari is 
‘Tafeltje dekje voor vogels bekje’. Het gaat over 
vogels en eten dus! Hoe doen ze dat eigenlijk in de 
winter? Deze avond hoor je het! 
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. 
 

Proefthema-avond: Japans op z’n Brabants 
Voor wie nu even uitgekeken is op de Hollandse 
pot, waar overigens niets mis mee is, maar ja, je 
wilt ook wel eens wat anders, hebben we deze 
maand het thema ‘Japans op z’n Brabants’ geko-
zen. De Japanse keuken is een over het algemeen 
lichte, gezonde keuken met veel tradities. Het be-
kendste gerecht dat is overgewaaid naar Europa is 
toch wel sushi. Japanse koks weten hier echte 
kunstwerkjes van te maken. Onze kok Tim weet er 
echter ook wel raad mee, hij zal een verrassende 
Brabantse versie presenteren, uiteraard met ingre-
diënten uit de streek. 
De proefthema avond vindt plaats in de Gasterij, 
van 19.00 tot ca. 21.00 uur. De kosten bedragen  
€ 7,50. Er worden kleine hapjes geserveerd om te 
proeven. Bij voorkeur reserveren via gaste-
rij@wasven.nl of 040-7870707 (vol is vol). 
 

Laatste nieuws online 
Ga voor de laatste informatie naar www.wasven.nl 
om op de hoogte te blijven van de laatste ontwik-
kelingen of veranderingen in het activiteitenpro-
gramma. De activiteiten en nieuwtjes worden ook 
digitaal verspreid. Als u op de hoogte wilt blijven 
van onze laatste nieuwtjes kunt u ons volgen via 
Facebook of Twitter. Scan de QR code of ga naar 
www.wasven.nl waar u zich eenvoudig kunt aan-
melden en mist u niets. 
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PEDICUREPRAKTIJK ELLEN DE RUITER,   
JOLANDA VISSER EN ANITA ARDON 

 

GRATIS voetencheck!   
Open Dag 18 januari 2014 

 
Door een gratis voetencheck kan iedereen in onze 
praktijk op een laagdrempelige manier kennis ma-
ken met het werk van een pedicure en goede 
voetverzorging. Onze ervaring uit de afgelopen 
jaren leert, dat de drempel voor veel mensen (te) 
hoog is een pedicure te bezoeken. Welk beroep u 
ook heeft, waarschijnlijk worden uw voeten daar-
bij intensief gebruikt. Uw voeten verdienen daar-
om aandacht en zorg.  
Tijdens de voetencheck bekijken we de conditie 
van uw voeten en teennagels, u kunt vragen stel-
len en u krijgt een kundig advies. De voetencheck 
is géén behandeling en de voetencheck is zonder 
verdere verplichtingen! Het kost u alleen een 
beetje tijd waar u in de toekomst veel profijt van 
kunt hebben, ook als uw voeten helemaal in orde 
zijn! 
We hopen u graag op 18 januari tussen 10.00 en 
13.00 uur te verwelkomen in onze pedicureprak-
tijk bij de Fitther Fitness/Fysiotherapie Tongelre, 
Tongelresestraat 483 te Eindhoven. Telefonisch 
bereikbaar via Jolanda Visser 06-46031078.  

FOTOIMPRESSIE SFOTOIMPRESSIE SFOTOIMPRESSIE SINTERKLAASBEZOEK INTERKLAASBEZOEK INTERKLAASBEZOEK 

ZATERDAG 30ZATERDAG 30ZATERDAG 30   NOVEMBER 2013NOVEMBER 2013NOVEMBER 2013   
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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 

Start met bewegen, kies voor Fitt(h)er! 

'Leven is bewegen'. 
Dit motto van de fysiotherapeut geeft het al aan: 
beweeg! 

De groeiende trend is tegenwoordig echter dat we 
allemaal te veel zitten. Een inactieve levensstijl 
verhoogt het risico op veel ziektes. Voldoende in-
spanning levert de gezondheid dan ook veel voor-
delen op. Het verlaagt de kans op hart- en vaat-
ziekten, bestrijdt arteriosclerose (slagaderver-
harding) en heeft een gunstige invloed op het ge-
zonde cholesterol HDL. Voldoende beweging voor-
komt of verlaagt hoge bloeddruk, verlaagt de 
bloedsuikerspiegel en je blijft op gewicht. 

Genoeg redenen om met de start van het nieuwe 
jaar te kiezen voor een gezonde en actieve levens-
stijl en te starten met sporten. 
 
Wanneer je begint met (nieuwe) sportactiviteiten 
is het van belang om alert te zijn op het risico van 
overbelasting van pezen en/of spieren. Belangrijk 
is te werken aan een goede basisconditie. Bouw de 
trainingsactiviteiten langzaam op aan de hand van 
een toegespitst trainingsschema met reële doelen. 
Neem ook voldoende tijd om te herstellen van de 
training, luister naar je lichaam en vraag bij twijfel 
advies aan de fysiotherapeut. 
 
Bij Fitther wordt u met sporten begeleid en gead-
viseerd door fysiotherapeuten. Samen met u 
wordt, na een uitgebreide intake, een passend 
trainingsschema voor u opgesteld. Dit schema is 
gericht op uw persoonlijke doelstellingen en houdt 
rekening met uw conditieniveau en eventuele be-
perkingen. 
 
Uw voortgang wordt gevolgd door periodiek uw 
conditie te testen. Aan de hand van de resultaten 

wordt uw training eventueel aangepast. Zo houdt 
u altijd een up-to-date trainingsschema en werkt u 
gericht aan het behalen van uw doelen. 
 
Naast individuele training is het mogelijk om 
groepslessen te volgen zoals circuittraining, Pilates 
en BBB (Buik Billen Benen). Ook deze groepsles-
sen worden begeleid door fysiotherapeuten. De 
groepslessen zijn afwisselend, bieden contact met 
sportgenoten en zijn voor ieder conditieniveau te 
volgen. Bestaande klachten of blessures hoeven 
geen belemmering  te zijn om deel te nemen. Het 
is altijd mogelijk een proefles te volgen om te zien 
of dit iets voor u is. 
 
Sporten is gezond, zowel lichamelijk als geestelijk. 
U wordt fitter, u voelt zich energieker, uw houding 
verbetert, u zit letterlijk beter in uw vel en sporten 
draagt bij aan sociale contacten. Denkt u erover 
om te gaan sporten,  dan is dit het moment om de 
stap te zetten.  
 
Op zaterdag 18 januari 2014 houden wij een 
Open Dag van 10.00 tot 13.00 uur. U kunt dan 
een kijkje nemen in de fitness, meedoen met een 
‘mini’ groepsles of laten testen wat uw huidige 
conditieniveau is. Ook de pedicures en de bekken-
fysiotherapeute zullen aanwezig zijn om u te infor-
meren. 
 
Kom ook en doe mee! 
U bent van harte welkom en wij beantwoorden 
graag uw vragen. 
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Schaats-prestatierit 2013 
 
Op vrijdag 8 november jl. hebben we met onze 
school weer deelgenomen aan de schaatspresta-
tierit voor basisscholen. Er hadden zich 61 kin-
deren aangemeld uit de groepen 3 t/m 8. Een 
geweldig aantal deelnemers, aangezien het er 
vorig jaar 38 waren! 
 
Om 18.00 uur startte de 20 minuten-rit waaraan 
veel kinderen van onze school meededen. Na 
demonstraties van het shorttrack schaatsen, lan-
ge baan schaatsen en de ijshockeyclub  begon 
om 19.00 uur de 40 minuten-rit. Ook hier deden 
veel kinderen aan mee. Sommige kinderen heb-
ben zelfs beide ritten gereden! 
 
Tijdens de 40 minuten-rit hebben meneer Eric 
en juf Susan ook hun beste “schaatsbeentje” 
voorgezet. Zij hebben erg hun best gedaan en 
laten zien dat schaatsen niet alleen voor kin-
deren hartstikke leuk is. 
 
De oudervereniging had geregeld dat de deelne-
mers in een T-shirt van ’t Karregat konden 
schaatsen en ook dat er voor de kinderen wat 
lekkers te eten en te drinken was. 
 
Op maandagochtend hebben alle deelnemers op 
school hun medaille ontvangen en zijn ze in de 
eigen groep nog even in het zonnetje gezet. 
 
Al met al een heel geslaagd schaatsfeestje!  
 
Juf Corinne 

 
 
 
 
 
 
 

Thema Winkel 
 
De groepen 1 en 2 van basisschool De Boog zijn be-
zig met het thema Winkel. 
Als introductie zijn we naar de Jumbo gegaan en 
hebben gezien dat een supermarkt uit allemaal af-
delingen bestaat. In de klas hebben we ook een su-
permarkt gemaakt mét afdelingen! We oefenen 
goed, zodat we later nog  
eens naar de supermarkt  
kunnen gaan en alles wat  
we geleerd hebben in  
de praktijk kunnen  
brengen. Dus, we  
maken boodschap- 
penlijstjes, hebben  
een portemonnee, een  
pinpas, gaan boodschappen  
doen met een mandje of winkelwagentje en 
rekenen af bij de kassa. We oefenen ook hoe 
het is om kassière te zijn. En natuurlijk ook 
hoe je netjes op je beurt kunt wachten. Het is 
een erg leuk thema!  Foto’s van dit thema 
vindt u op de website van school: 
www.bsdeboog.nl 
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Oplossing van vorige maand is:  
 Parken 
    

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Odette Steenbakkers 

 Peutingerpad 
 

De prijs is beschikbaar gesteld door:  

 Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

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

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

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

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 januari 2014 
in het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 
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V O L K S K A R A K T E R E S P O N S L 

P W A N IJ O U S O I D O J E M M N V P E 

O W I L L E M S O O R D E A V A T E IJ E 

P R R E D A P H H O A B K D E N O R S U 

P E I N R M E T A A L F A B R I E K B W 

E M A G O O E R L N A R S G S A P L R E 

N R I L I M O B E R G A E T L K A E IJ N 

G P K R R N T K T L R S R E O V S I A M 

E V E E L B E S P R O K E N F T S N E A 

Z R F I L T L Z S A E G T L F S E G B N 

I IJ O V E R T R E K P R E M I E L L A E 

C E D G L A S B E R E I D I N G IJ A IJ N 

H R E E C H I M P A N S E E G D K S E K 

T Z E N N E M S I R E O T R E T A W B E 

AFSTOTELIJK 
AIRBAG 
BLAADJE 
BLIJDE 
CHIMPANSEE 
CIJFERMETHODE 
EBWATER 
EERLIJK 
EPIGRAM 
ERELOGE 
GLASBEREIDING 
GRANDEUR 
GROEPEN 
KLOMPSOK 
LEEUWENMANEN 

MAISVOER 
MANIAK 
METAALFABRIEK 
MIJLENVER 
MISTLETOE 
NAAKT 
OMHANGSEL 
ONTOEPASSELIJK 
ORIGINE 
OVERTREK 
POPPENGEZICHT 
PRINS 
RESPONS 
SFEERLOOS 
SPIJSBRIJ 

STRAFKAMP 
TOEDRAAIEN 
VEELBESPROKEN 
VERKLEINGLAS 
VERSLOFFING 
VERTREKPREMIE 
VOLKSKARAKTER 
VRIJER 
WATERTOERISME 
WIEROOKPAPIER 
WILLEMSOORD 
ZEGETEKEN 
ZENIG 
ZIJDEN 
 

De overgebleven letters vormen een STEENSOORT 


