
 

 

50
e
 jaargang No: 1 

 

januari 2014 

Gouden Rond ‘t Hofke. 

Voorwoord in het eerste exemplaar van Rond ‘t Hofke. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

 
Colofon 

 
Rond ‘t Hofke is een zelfstandig 

wijkblad en wordt verspreid in de 
wijk "Oud Tongelre". 

 
Oplage 3200 exemplaren 

 
 

Redactieadres: 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
 

Redactie:  
Tonny van den Boomen 

Jos Rovers 
Riet Smulders 

Franka Heesterbeek 
Jan Swinkels 
Ans Verheijen 

Yvonne Henderson 
 

Helga Hoogakker 
Marie-José van der Cammen 

 
Bezorging: 

Jan Paulussen 
Jan Swinkels 

Sjaak Kommers 
 

Advertenties: 
Jan Paulussen 

Sjaak Kommers 
 

Drukkerij: 
H. v. Laarhoven 

Waldeck Pyrmontstraat 9  
Tel: 251 91 71 

 
Telefoonnummers: 

Redactie:  
(Jan Swinkels)  -  281 61 86 

Advertenties & Bezorging: 
(Jan Paulussen)  -  281 16 34 

(Sjaak Kommers )  -  281 21 93 
Lay-out: 

(Helga Hoogakker)  -  281 13 94 
  

Rabobank nr. 17.82.25.983 
t.n.v. Wijkblad Rond ‘t Hofke 

 
Datum volgende uitgave: 

± 20 februari 2014 
 

Kopij inleveren: 
Voor de volgende editie van ‘t wijkblad  

kopij inleveren vóór: 
1 februari 2014 

Kopij moet altijd voorzien zijn van naam 
en adres van de afzender, liefst per  

e-mail, eventueel met foto’s of logo’s. 
Inleveren bij ‘t redactieadres, ‘t Oude 

Raadhuis, t.a.v. wijkblad Rond ‘t Hofke,  
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of  

bij een van de redactieleden. 
 

E-mailadres: 
Rondhethofke@gmail.com 

 
Website: 

www.rondhethofke.nl 
 

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 

3 

Een gouden jubileum 
Wijkblad ‘Rond ’t Hofke’ zag in 1964 het levenslicht. Een 

simpel rekensommetje leert ons dan, dat het dit jaar 50 

jaar bestaat. Wij vieren dus ons gouden jubileum!  

Vijftig jaar, een halve eeuw lang, hebben vrijwilligers 

zich ingezet om de wijkbewoners van Oud Tongelre door 

middel van “Rond ’t Hofke” op de hoogte te houden van 

hetgeen er in de wijk leeft en speelt. 

In die vijftig jaar zijn er goede maar ook minder florissante jaren 

voor ‘Rond ’t Hofke’ geweest. Zo was het wijkblad in de jaren ’90 op 

sterven na dood. Enkele wijkbewoners, die dat zagen gebeuren, heb-

ben toen ingegrepen. Zij hebben een groep vrijwilligers om zich heen 

verzameld en samen hebben zij het blad weer nieuw leven ingebla-

zen. Dat is nu achttien jaar geleden. Vele werkgroepsleden kunnen 

zich dat nog goed herinneren omdat zij vanaf 1995 al actief zijn in 

onze werkgroep. En nu bestaat ‘Rond ’t Hofke’ dus een halve eeuw! 

Je vraagt je af, hoe kan dat zo, wat is het geheim? Wij denken dat er 

verschillende redenen voor zijn. De voornaamste reden is ongetwij-

feld de waardering die wij herhaaldelijk van onze lezers krijgen. Zij 

zijn steeds enthousiast over ons blad en dat is zeer bemoedigend, 

niet alleen voor de werkgroepleden maar ook voor onze bezorgers. 

Als zij bij u aan de deur komen horen zij veel positieve geluiden. De-

ze reacties zorgen er voor dat zij iedere maand met plezier voor ons 

klaar staan. En dat is geweldig, want wat zouden we moeten begin-
nen zonder onze bezorgers? Ook hebben we altijd voldoende kopij. 

Wij willen graag een spreekbuis zijn voor de wijkbewoners en dat 

lukt dus aardig want zij weten ons te vinden. En niet te vergeten, 

dankzij onze adverteerders en de financiële bijdragen van onze le-

zers – tijdens de jaarlijkse inzameling geven zij door hun giften ui-

ting aan hun waardering- kan ons wijkblad zich financieel goed be-

druipen. Kortom redenen genoeg om op de ingeslagen weg door te 

gaan. Dus nu….  op naar het 60 jarig bestaan!  

 

Maar eerst gaan we met jong en oud ons gouden jubileum vieren, 

want wij willen alle wijkbewoners laten delen in onze feestvreugde. 

Wat staat u te wachten: 

Mooie grote oude foto’s worden in de wijk opgehangen. Met deze 

oude foto’s komen ongetwijfeld ook weer oude herinneringen boven. 

Het Tongelre van vroeger komt weer even tot leven. 

Bij een feest hoort muziek. En wat past dan het beste in onze Ton-

gelrese traditie: de harmonie. Eindhovens Muziekcollectief 

(voorheen ‘De Eendracht’) geeft samen met Projectkoor Werk in 

Uitvoering in mei 2014 — de precieze datum hoort u nog — een 

concert voor boerderij ’t Hofke 13. 

De jeugd zijn we natuurlijk niet vergeten! 14 September 2014 geeft 

Arno Huibers een kindervoorstelling voor boerderij ’t Hofke 13. 

De toegang is natuurlijk gratis. Wij raden de Tongelrese jeugd aan 

die datum nu al in de agenda te noteren.  
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De Wisselpen is deze maand geschreven door 

Dinie van de Voort. 

 

Op de ledenvergadering van het St.Martinusgilde 

Tongelre, vroeg Jan van Happen of ik de wisselpen 

van zijn broer Maarten over wilde nemen, die hem 

toebedeeld was. Wat moet ik schrijven, ik had de 

pen al meerdere keren gehad, maar kreeg een 

idee. 

Ik zal me voorstellen voor degenen die mij nog 

niet kennen. Mijn naam is Dinie van de Voort-van 

Kuijk en  ben geboren op 6 juli 1950 en mijn ou-

derlijk huis stond op de Roostenlaan waar mijn ou-

ders een kruidenierszaak hadden. In 1953 verhuis-

den wij naar de Geraniumstraat en ik hoefde de 

straat maar over te steken om op school te komen. 

De kleuterschool, de lagere school en nadien de 

MULO. In 1967 kreeg ik verkering met Jan van de 

Voort, beter bekend als Jan de Melkboer en in au-

gustus 1971 trouwden wij en betrokken wij het 

pand aan de Hofstraat 85, waar ik nu nog steeds 

woon. Uit ons huwelijk werden 2 kinderen gebo-

ren, Ralph en Ingrid. Jan stierf op 16 december 

2005 maar wat zou hij een trotse opa zijn geweest 

van de 2 kleinzonen Luca en Levi. 

Tijdens onze verkering vroeg in juni 1968 het Gilde 

of Jan het Gilde vooruit kon helpen om als stan-

daardrijder te fungeren op de Kringgildedag te 

Dommelen. 

Ik kende helemaal niemand van het Gilde,  maar 

het busje van Harrie Swinkels kwam voorrijden, 

vol met vendeliers en tamboers en Jan natuurlijk 

en op naar Dommelen. In augustus 1968  werd 

Jan lid van het Gilde en ik werd dus gildezuster. 

Het St.Martinusgilde is opgericht in 1448 en be-

stond vorig jaar in november 565 jaar. Vroeger 

konden vrouwen geen lid worden van het Gilde, 

maar door verandering van statuten werden de 

dames toegelaten en ben ik in mei 2007 lid gewor-

den. In al die jaren heb ik veel hand en spandien-

sten verricht. Op dit moment zit ik in het bestuur 

als deken-activiteiten en op de Kringgildedagen 

verzorg ik de tentoonstelling. Ook het schieten 

gaat me goed af, want ik mag me voor het jaar 

2013-2014 schutterskoning van het Gilde noemen. 

 

Maar nu dat idee waar ik het over had ik ben bij 

diverse verenigingen lid of vrijwilliger, en wie is nu 

niet op zoek naar nieuwe leden? Ook bij het Gilde. 

Elke zondagmorgen maak ik om 9.30 uur de deur 

van het gildelokaal in de Bogten open en zorg dat 

om 10.00 uur de koffie klaar staat, want dan zijn 

er de tamboers die onder leiding van een leer-

meester les krijgen in trommelen. De leeftijden 

van onze tamboers variëren van 6 tot 42 jaar. Als 

de klok vooruit gaat in maart dan zijn de vende-

liers om 11.00 uur aanwezig om te oefenen met 

vendelen. Ouders kom gerust eens met kinderen 

binnen lopen ,want een wandeling door het bos en 

nadien een lekker kopje koffie is niet te versma-

den. Ook schutters zijn welkom als er een wed-

strijd is, kom dan eens kijken. Kom binnen en blijf 

niet buiten staan. 

 

In september 1971 ben ik ook lid geworden van de 

gymclub, voorheen Tongelre op dit moment ‘ETV 

Olympia’. De eerste lessen heb ik gehad in de 

school aan de Treurenburgstraat en nadien in de 

gymzaal van de witte school aan de Koudenhoven-

seweg. Helaas werd die afgebroken en we moesten 

verkassen naar ’t Karregat. Per januari 2014 gaat 

er in ‘t Karregat een grote verbouwing plaatsvin-

den zodat we weer moeten verhuizen. Terug naar 

de Koudenhovenseweg. Op dit moment hebben we 

nog 11 leden die mee verhuizen. Maar er kunnen 

er nog meer bij. Op maandagavond van 17.30 uur-

18.30 uur wordt er door Sandra Kraakman onder 

deskundige begeleiding op gezellige muziek les ge-

geven. Ook de lachspieren en praatspieren krijgen 

aandacht en elke les is weer anders. Heb je inte-

resse om eens een avond vrijblijvend binnen te 

lopen? Info bij Dinie van de Voort  

email: h.van.kuijk1@onsneteindhoven.nl 

 

Ook bij Sociëteit Hofzicht ben ik vanaf 1977 lid en 

al vele jaren secretaresse van de soos. Sociëteit 

Hofzicht is opgericht op 6 april  1971 en bestaat 

dus in 2014 43 jaar. Elke 1ste zondag van de 
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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. 
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maand komen we om 20.00 uur bij elkaar, op dit 

moment in zaal ‘De Fuut’ aan de Fuutlaan, drinken 

een kopje koffie en buurten wat. Om 20.30 uur 

komen de kaarten op tafel, wordt het dartbord ge-

opend, de sjoelbak wordt opgezet en de liefheb-

bers kunnen biljarten. In januari hebben we onze 

traditionele Nieuwjaarsreceptie met gezellige mu-

ziek die zelfs ons oudste lid Leny de Graaff op de 

dansvloer krijgt. In februari algemene ledenverga-

dering, in juli de fietstocht met BBQ een gezellige 

Sint Nicolaasavond in december, en meestal 2 

middagactiviteiten met een bezoek aan een musea 

e.d. en golfen in oktober. De soos gaat puur voor 

gezelligheid en onderlinge sociale contacten. Ook 

hebben we om de 5 jaar een lustrumviering waar-

voor maandelijks van de contributie van €6,50 ge-

spaard wordt. Is het iets voor u neem dan contact 

op met mij en maak geheel vrijblijvend een soos-

avond mee. 

 

Ook doe ik al 27 jaar vrijwilligerswerk bij Lunet-

zorg op locatie woonpark Eckartdal in Eindhoven. 

In 1986 ben ik daar begonnen bij de trommelclub 

maar in 1987 overgestapt naar de Volksdansgroep 

Eckartdal die op 20-09-2012 25 jaar bestond. Op 

dit moment draai ik daar op de donderdagavond 

muziek. Samen met vrijwilligers hebben we in de 

loop der jaren al vele dansen ingestudeerd die 

meestal bestaan uit 8 passen, maten met klappen 

en stampen.  

Elk jaar op het Tuinfeest laten de bewoners aan 

ouders en genodigden zien wat ze geleerd hebben, 

en zenuwachtig dat ze dan zijn, dat kunt u wel be-

grijpen. Nu ben ik eigenlijk op zoek naar Neder-

landstalige cd’s/lp’s met volksdansen of draaimu-

ziek. Wie heeft er nog liggen en doet er niets mee? 

 

Ook zoekt Stien Blocks van Lunetzorg 

(telefoon:088-5515610) vrijwilligers voor de kerk-

begeleiding op binnen het pastoraat op woonpark 

Eckartdal in Eindhoven. De vrijwilligers zijn één 

keer per 14 dagen op zaterdagavond nodig van 

18.30 tot 20.30 uur om cliënten met rolstoel of 

rollator op te halen en thuis te brengen. Na de 

kerkdienst wordt ook samen nog een kopje koffie 

gedronken. Reiskosten worden vergoed. 

Ook staat mijn huisje in november/december open 

voor de Sint en zijn knechten en natuurlijk het 

paard. St. Nicolaas vereniging St. Martinus is op-

gericht in 1951 en bestaat dit jaar 63 jaar. ’s Mor-

gens in alle vroegte zijn ze aanwezig en tussen de 

middag staat de snert klaar. 

 

In 2012 ben ik door carnavalsvereniging ‘De Ton-

gelreepers’ uitgeroepen tot vrouwke van het jaar. 

Jarenlang heb ik samen met vele gildeleden de 

playbackshow-middagen voor de bejaarden ver-

zorgd. 

 

Voor alle verdiensten heb ik de oorkonde en vrij-

willigerspenning van de gemeente Eindhoven mo-

gen ontvangen en zelfs op 10 december 2010 ben 

ik benoemd door koningin Beatrix tot lid in de orde 

van Oranje-Nassau en op 29 april 2011 kreeg ik 

door burgemeester Van Gijzel het lintje opgespeld. 

 

Ik hoop dat ik u een beetje wegwijs heb kunnen 

maken in het verenigingsleven/vrijwilligersleven en 

mocht u interesse hebben voor het Tongelrese ver-

enigingsleven, laat het mij weten.  

 

Gegroet Dinie van de Voort. 

 
De volgende wisselpen wil ik graag doorgeven aan 

mijn zoon, Ralph van de Voort. 

 

 

ORKA KIDS-

MIDDAG 

 
 

Ben jij in de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar, heb 

jij niks te doen op woensdagmiddag? Kom dan 

naar onze Orka-Kids middag, en beleef de middag 

van je leven. 

 

Waar?:  Broekakkerseweg 1 

Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur 

Kosten: 2,50 euro 

 

De eerste activiteit zal plaatvinden op: 5 februari. 

Meld je aan via : info@orkacentrum.nl. 

 

VINYL PARTY IN ORKA 
  

Zaterdag 15 februari 
 

Entree is gratis 

Aanvang: 20.00 uur 

 vol=vol 

Volksdansgroep Eckartdal 
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VINCENT VAN GOGH 

Er is veel geschreven en gepubliceerd over 

Vincent van Gogh’s leven. Maar er zijn nog 

wetenswaardigheden, die u, als Tongelrese 

lezer van Rond het Hofke, beslist moet weten. 

Van eind 1883 tot eind 1885 verbleef Vincent ook 

in onze omgeving. Daar zijn ook aanwijzingen van, 

die opgeschreven zijn in brieven, die Vincent 

verstuurde naar zijn broer Theo of naar één van 

zijn vrienden. 

 

Vincent was een natuurliefhebber.  

In een hoek van zijn atelier stond een dode boom, 

wel een beetje op maat geknipt, in een bak zand.  

Die boom was door een storm omgewaaid. 

In de boomtop had de kunstenaar een verzameling 

vogelnesten.  

Regelmatig ging hij op pad, struinen door de 

Tongelrese en Nuenense bosjes, verlaten nesten 

zoeken. 

De jeugd van Nuenen kon tien cent bijverdienen 

door Van Gogh een nestje te brengen. 

Hij bezat wel 30 verschillende nesten, die hij 

uiteindelijk voor 5 verschillende schilderijen 

gebruikte.  

Nesten die hij dubbel had, stuurde hij een keer 

naar zijn bevriende schilder Anthon van Rappard. 

Vincent verzamelde de meest vreemde dingen,  

zoals: mossen, planten, gereedschap, opgezette 

vogels. Maar ook petten en hoeden. 

In één van zijn brieven kun je lezen, dat hij samen 

met een boerenjongen op zoek naar nesten, door 

beken heeft moeten waden. Onder de modder 

kwam hij thuis en heeft tijdens die tocht 

schitterende plekken ontdekt waaronder 

waarschijnlijk ook de watermolen van Coll. 

Dan moet een van de beken waar ze door waad-

den de Kleine Dommel zijn geweest . 

Wie zal het zeggen!  

 

Sommige vogelnestjes zijn in Tongelre gevonden,  

maar de schilderijen van nesten zijn in zijn atelier 

in Nuenen gemaakt. 

 

Voor meer Vincent van Gogh wil ik u uitnodigen 

naar de site www.peternagelkerke.nl te gaan. 

Als u op de button drukt van Vincent, vindt u nog 

meer interessante bevindingen. 
 

Made in Tongelre, Kees van Grevenbroek 

Stilleven met vogelnesten september - oktober 1885 
Zelfportret (1886-1887)  Foto: Wikipedia 

Last van wintertenen. Uw ochtendurine opvangen in een 
bakje en daar uw  tenen tien minuten in laten weken, 
daarna afdrogen en in geen geval afspoelen. 
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MENNEKE VAN HET JAAR 2014 
9 februari 

Carnavalsvereniging de Tongelreepers heeft 

opnieuw een Menneke/Vrouwke geselecteerd 

voor zijn of haar bijzondere verdiensten. De 

keuze is dit jaar gevallen op Paul Batenburg 

(1951). 

Velen kennen Paul uit de verschillende vrijwil-

ligersfuncties die hij bekleed heeft in en rond Ton-

gelre. Zo mocht de ouderraad van de witte school 

twaalf jaar op zijn steun rekenen en is hij in de-

zelfde periode ook actief lid geweest in het paro-

chiebestuur. Deze laatste functie heeft hij in 2012 

neergelegd i.v.m. het fuseren van de diverse paro-

chies. Daarnaast doet hij bestuurswerk voor de 

dienstapotheek in de regio en is hij deelnemer in 

een werkgroep ‘project Osteoporose’ (botont-

kalking). Ook gaf hij, samen met de huisartsen, 

Tongelrenaren die exotische oorden bezochten 

eerst altijd deskundig advies op het reizigers-

spreekuur in de apotheek op ’t Hofke, waar de be-

nodigde medicijnen en inentingen werden doorge-

nomen. 

 

Als zoon van een apotheker werkte Paul in zijn va-

ders zaak aan de Tongelresestraat waar hij ook 

zijn vrouw Clasine ontmoette. In 1980 opende hij 

zijn eigen apotheek aan ’t Hofke en betrokken ze 

samen de bovenliggende woning. Samen kregen 

ze twee zoons en een dochter. Peter, de oudste, is 

werkzaam in de lucht- en ruimtevaart, Kristel is 

styliste en Martijn studeert geschiedenis. Na 33 

bijzondere en prettige jaren heeft Paul zich in 

2013 teruggetrokken uit de apotheek en is deze 

inmiddels ook verhuisd naar het gezondheidscen-

trum aan de Ceramlaan. Wel blijft Paul samen met 

zijn vrouw woonachtig boven de oude apotheek. 

Paul had altijd warme contacten met zijn perso-

neel. De dames gingen regelmatig een dagje weg 

terwijl Paul met de aanhang van zijn assistentes 

jaarlijks een weekeindje plande, wat natuurlijk al-

tijd een gezellig feest was. 

 

Paul heeft naast zijn drukke leven ook nog ruimte 

voor vele hobby’s. Een langverwacht project waar 

hij nu mee aan de slag gaat is het opknappen van 

zijn rode Corvette uit 1974. Dit omdat zijn zoon 

Peter deze mooie wagen in 2014 als bruidsauto wil 

gebruiken. Daarnaast verzamelt Paul zelfbouwmo-

dellen van Amerikaanse auto’s en is hij een fana-

tieke wijnliefhebber. Voor zijn sportieve activitei-

ten kan hij al 35 jaar rekenen op dezelfde groep 

vrienden waarmee hij elke week nog tennist. In 

het voorjaar genieten Paul en Clasine altijd van de 

zon en uitzichten in Dishoek (Zeeland). Daarna 

trekken zij in de zomer met hun caravan richting 

mooie locaties in Europa.  

Vanaf april kunnen Paul en Clasine zich verheugen 

op een nieuwe hobby, namelijk het vertroetelen 

van hun eerste kleinkind.  

 

Paul hoopt met zijn vrouw nog vele jaren in Ton-

gelre te blijven wonen! 

 

Iedereen die Paul een warm hart toedraagt en 

hem met deze benoeming wil feliciteren is van 

harte welkom bij carnavalsvereniging KV de Ton-

gelreepers op 9 februari 2014 vanaf 14.00 uur in 

de Merckthoeve (Oude Urkhovenseweg 2-4 te Ton-

gelre). 

 

Paul wordt ons 40ste Menneke/Vrouwke van ’t jaar 

en daar zijn wij heel trots op! 

 

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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Tuintip voor januari:  
Tuinplannen. 

 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Een nieuw tuinjaar ligt voor u vol kansen en idee-

ën. Soms voldoet een border niet aan uw verwach-

tingen of is het tijd voor iets nieuws. Januari is bij 

uitstek de maand om hiervoor nieuwe plannen te 

maken. Het is goed om naast bomen en heesters 

een stevige basis te hebben van vaste planten die 

ervoor zorgen dat het geheel er altijd goed uitziet. 

Hier vindt u een aantal van de beste basisplanten. 

 

· Vrouwenmantel – Alchemilla mollis: met zijn 

grijsgroene bladkleur altijd en overal een succes; 

de groengele bloemen zijn fraai in combinatie 

met diverse siergrassen en montbretia 

(Crocosmia). Deze soort groeit makkelijk dicht 

zodat er geen onkruid meer kan groeien. 

· Leliegras – Liriope muscari ‘Ingwersen’: deze oer-

sterke plant is een fantastische basisplant. Hij 

groeit moeiteloos onder bomen en struiken, waar 

andere planten het moeilijk hebben. De bloei is 

paarsblauw in de nazomer en het blad zorgt voor 

een wintergroene bodembedekking. Plant voor de 

schaduw 

· Steentijm – Calamintha nepeta: met zijn kruidig 

geurende bloemen is de steentijm een insecten-

magneet. De plant zorgt de hele zomer voor een 

zee van lilawitte bloemetjes. 

· Vetkruid – Sedum ‘Matrona’: ook deze plant is 

een echte vlinderlokker. De stevige bladeren ver-

schijnen in het voorjaar met een grijspaarse 

kleur. In de zomer verschijnen de lichtroze bloe-

men in afgeplatte schermen. 

· Dropplant - Agastache ‘Blue Fortune’: opgaande 

plant met blauwe aarvormige bloemen; naast de 

eindeloze bloei is de plant een waardevolle aan-

vulling voor bijen en vlinders. 

· Schuimbloem – Tiarella cordifolia: dit is een echte 

bodembedekker. Het frisgroene blad vormt een 

dicht tapijt waar onkruid geen kans krijgt. Toch is 

deze soort geen woekeraar. De stervormige 

bloempjes geven de tuin in het voorjaar een witte 

waas. Plant voor de schaduw. 

· Elfenklokje - Heuchera micrantha ‘Palace Purple’: 

vanwege het kleurcontrast wordt deze paarsbla-

dige plant graag gebruikt. Zomer en winter be-

houdt hij zijn paarse bladkleur. De bloei is fijn-

tjes. Een goede bodembedekker, ook voor in de 

schaduw.  

Succes en veel plezier met uw tuinplannen. 

 
 

KERSTBRUNCH 
2e Kerstdag 2013 

 

De Kerstbrunch in ’t Oude Raadhuis was ook dit 

jaar weer gezellig druk. 

De deelnemers genoten van de geweldige verzor-

ging, het was een gezellige drukte onder de kerst-

boom. 

Chapeau voor de vrijwilligers! 

Deze activiteit is al een traditie geworden en hope-

lijk gaat die nog wat jaartjes door. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
5 januari 2014 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van ‘t oude 

Raadhuis werden, onder het genot van een hapje 

en een drankje, de beste wensen uitgewisseld. 
 

Dropplant—Agastache ‘Blue Fortune’ 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 

⌚ 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. 
 

⌚ Dinsdagavond 

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. 

www.ouderaadhuis.dse.nl 

Zoekt u telefonisch contact met 

‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen 

9.00 en 12.00 uur. 

OMA’S AAN DE TOP 
  

We hebben 13 december 2013 een fantastisch op-

treden gehad in ‘t Oude Raadhuis. 

Het was erg druk bezocht met een heel enthou-

siast publiek. 

Het wordt een traditie om ieder jaar ons kerstcon-

cert te presenteren.  

Het is altijd een feest om te zingen in het mooie 

Oude Raadhuis van Tongelre 

 

Oma's aan de Top 

 

www.omasaandetop.nl 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
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 leefomge-

ving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar 

overheidsinstanties etc. 

Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een over-

heidsinstantie, energieleverancier, of andere 

brieven of formulieren die u niet begrijpt. Mo-

gelijk 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.  
 

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 Raad-

huis 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 boven-

staand telefoonnummer. 
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NIEUWJAARSWANDELING ROND 

DE WASVENBOERDERIJ OP 
5 januari 2014 

 

Op deze prachtige zondagochtend is een klei-

ne groep mensen naar de wasvenboerderij 

gekomen. Ze gaan onder leiding van Kees van 

Grevenbroek een wandeling maken door het 

Wasven. 

Bij de eeuwenoude beuk staan we even stil en le-

zen we het gedicht van Herman Pieter de Boer 

over deze indrukwekkende boom.  

We wandelen door het bos richting Lorentz lyceum, 

slaan rechtsaf en steken de Celebeslaan over. Kees 

vertelt ons over de nieuwe vlinderwei waarmee in 

het afgelopen jaar een start is gemaakt. Op ver-

schillende plekken is het gras omgewoeld en zijn 

er waardplanten ingezaaid. In de zomer trekken de 

bloemen van deze planten veel vlinders aan. Kees 

heeft in de afgelopen zomermaanden wel twintig 

soorten vlinders geteld. 

Onze volgende stop is bij de Lorentzvijver. De vij-

ver fungeert als een berging, het overtollig regen-

water wordt in deze vijver opgevangen. Ook vanuit 

de omringende sloten stroomt het water naar deze 

vijver. In de winter is deze waterpartij een mooie 

oefenbaan voor beginnende schaatsertjes.  

Even verderop attendeert Kees ons op een grote 

bonte specht. Deze makker trekt zich niets aan 

van het verkeerslawaai van de ‘Helmondweg’. Vin-

cent van Gogh heeft naar alle waarschijnlijkheid 

deze plek geschilderd toen het Wasven, omringd 

met dennenbomen (masten), er nog lag.  

Bij de grote heide worden o.a. scholieren ingescha-

keld bij het kappen van bomen om ervoor te zor-

gen dat er nieuwe heide kan groeien. Op deze ma-

nier helpen de leerlingen mee om hun leeromge-

ving mooier te maken en het bevordert een res-

pectvollere houding t.o.v. de natuur. 

We lopen inmiddels naar een volgende plas. Hier 

staat op zijn dooie gemak een reiger te wachten op 

het moment dat hij een visje kan verschalken. Er 

zitten veel kikkers en padden in dit water en in het 

voorjaar is het prachtig om de paddentrek te vol-

gen. Kees wijst ons op een paar grillig gegroeide 

haagbeuken en op de prachtige schors van de aca-

cia’s. In de zomer zie je veel bijen op de witte, 

heerlijk geurende bloemen van de acacia. Om de 

boomklever te lokken fluit Kees een deuntje, maar 

pas als we een stukje verder op de plek van het 

vroegere kasteel staan, geeft de kleine vriend ant-

woord en laat hij zich ook zien. Wat kunnen deze 

vogeltjes zich toch handig langs een boomstam 

verplaatsen. Kees wijst ons op de vroegere oprij-

laan (beukenlaan) van het kasteel. Als de beuken 

groter zijn, zal het licht er dusdanig doorheen 

schijnen dat het lijkt alsof je in een kathedraal 

bent waar het zonlicht door glas-in-lood ra-

men gefilterd wordt. Dat lijkt ons allemaal 

een mooi toekomstplaatje en een passende 

afsluiting van deze wandeling. We bedanken 

Kees en we kunnen iedereen van harte aan-

bevelen om een volgende keer mee te wan-

delen. Ergens in maart/april vindt een vroe-

ge vogelwandeling plaats. Houd de activitei-

tenkalender in de gaten! 

 

Ans Verheijen 

 

Foto’s: Marlijn van den Broek 

 

De Lorentzvijver. 

Kees wijst ons op de grote bonte specht. 

Luisteren naar het gedicht over de beuk. 
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KERSTMARKT BIJ DE 

WASVENBOERDERIJ 
14 december 2013 

 

Sinds een paar jaar wordt er een kerstmarkt 

georganiseerd door de Wasvenboerderij en ‘t 

Oude Raadhuis. Ook dit jaar waren er veel 

aanmeldingen voor de kramen. Er werden 

veel zelfgemaakte spullen verkocht.  

Mooie sieraden, kaarsen, kaarten, zeepjes, porte-

monneetjes gemaakt van vruchtensappakken, 

houten speelgoed en glaswerk vonden hun weg 

naar enthousiaste kopers. Dit jaar was er ook een 

kraam met designproducten. De opbrengst van 

sommige producten zijn bestemd voor goede doe-

len. Lunetzorg verkocht leuke artikelen gemaakt 

van natuurlijke materialen zoals hertjes van boom-

stammetjes. In de kas was een originele fopspe-

nententoonstelling te bewonderen. In een kerst-

boom konden fopspenen en kerstwensen worden 

opgehangen. Veel kinderen waren kerstknutsels 

aan het maken in de behaaglijke warmte van de 

kas. Vanuit het bakhuisje kwam een heerlijke lucht 

van versgebakken koekjes naar buiten. Voor de 

inwendige mens was goed gezorgd. Uit de wasven-

keuken kwamen soep en worstenbroodjes. De bak-

kerij verkocht heerlijke oliebollen. Vrijwilligers van 

‘t Oude Raadhuis bemanden de drankkraam. Ze 

schonken chocolademelk, koffie, thee en glühwein. 

Frisse handjes en koude neuzen konden opge-

warmd worden bij de diverse vuurkorven.  

Bij een kerstmarkt mag de muziek niet ontbreken. 

Het Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ zong prachtige 

kerstliedjes. Verder was er gezellige muziek van 

accordeons en waren er ritmische klanken van 

djembe’s te beluisteren. Een laan van kerstbomen, 

verhoogde de sfeer van de toch al zo fraaie locatie. 

Deze bomen konden uiteraard ook gekocht wor-

den.  

De kerststal in De Schop is ontworpen door een 

kunstenaar. De timmerclub heeft de tekeningen 

uitgewerkt en de kerstfiguren gezaagd. Cliënten 

van Lunet versierden met verschillende technieken 

de houten kerstfiguren. 

Ook dit jaar waren er veel bezoekers en aan de 

reacties te merken was iedereen heel tevreden 

over deze ideeënrijke kerstmarkt. 

 

Met dank aan de goede organisatie van de werk-

groep en hopelijk een herhaling in het volgende 

jaar. 

 

Ans Verheijen 

Kraampjes met zelfgemaakte producten. 

Warme dranken voor de inwendige mens. 

De kerststal in De Schop. 
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Activiteiten in en rondom de Wasvenboerde-

rij in de maanden januari en februari 
 

Het jaar 2013 hebben we feestelijk afgeslo-

ten met een knusse kerstmarkt, een kerstdi-

ner en heerlijke oliebollen! Het nieuwe jaar is 

weer aangebroken en ook dit jaar wordt er 

van alles georganiseerd in en rondom de 

Wasvenboerderij. Naast de bestaande activi-

teiten worden er in 2014 een paar nieuwe ac-

tiviteiten georganiseerd: 

Natuur-werkochtenden voor iedereen van jong tot 

oud op de eerste zaterdag van de maand. Met de 

natuurwerkgroep kun je 's ochtends van 9.00 tot 

12.30 uur in het Wasvengebied of in een groenge-

bied in Tongelre fysiek aan de slag om het leefge-

bied nog mooier te maken! 

De bakhuisgroep gaat elke laatste zaterdag van de 

maand broden bakken in het bakhuisje op het erf 

van het Groendomein Wasven. 

Ook komen er natuurthemadagen voor jongeren 

vanaf 12 jaar! Meer informatie volgt nog. 

In december 2013 heeft NXT Generation een plek 

bemachtigd in de BeneLux finale. Op 25 januari 

vindt de finale plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Hier-

bij strijden zij om een deelname bewijs voor het 

World Festival of the Open European Champion-

ship in Spanje. We wensen ze van harte succes! 

Expositie: Schilderijen van Jan Speek 

Op de Overloop van de Wasven-

boerderij exposeren kunstenaars 

uit Tongelre. In januari is dit Jan 

Speek met schilderijen. Jan is 

geboren in Tongelre en woont in 

Geldrop. "23 jaar geleden ben ik 

begonnen met het volgen van 

lessen in tekenen en schilderen. 

Schilderen groeide uit tot mijn 

grote hobby waarin ik me creatief 

kan uitleven. 

Mijn stijl van schilderen is fi-

guratief, expressionistisch. Vooral 

bloemen zijn voor mij een onuit-

puttelijke inspiratiebron, een ode 

aan schoonheid, vormgeving en 

kleur. Mijn schilderijen zijn uitbundig en kleurrijk.."  

De schilderijen van Jan Speek zijn te bewonderen 

tot 26 februari op de Overloop van de Wasven-

boerderij tijdens openingstijden van de Gasterij. 

 

Oproep exposanten 

Is exposeren bij de Wasvenboerderij iets voor jou? 

Vanaf 2015 zijn er weer mogelijkheden! 

Bij voorkeur zien wij beelden die passen in ons 

programma dat uitgaat van natuur, milieu en 

duurzaamheid. Voor mensen uit Tongelre maken 

we daarop een uitzondering omdat zij net als wij 

een stukje Tongelre vertegenwoordigen. Ben je 

geïnteresseerd, vul dan het aanmeldingsformulier 

in dat je kunt vinden op de website. Je ontvangt 

dan een overzicht van de mogelijkheden en de 

voorwaarden en wij nemen contact met je op. 

Als je eerst eens wilt komen kijken naar de moge-

lijkheden dan kan dat altijd. De expositieruimte is 

in elk geval vrijdag, zaterdag en zondag open. En 

als je vooraf al vragen hebt: stel ze gerust per 

mail aan Frits van Geffen van de expogroep, te 

bereiken via expositiegroep@wasven.nl of op 040 

2811214. 

 

Verse broden uit het bakhuis 

Een bakhuisje iets van vroeger? Inderdaad, maar 

het doet het nog gewoon hoor! Elke laatste zater-

dag van de maand worden er heerlijke broden ge-

bakken in het bakhuisje van de Wasvenboerderij. 

Het bakhuisje is gelegen tussen de fietsenrekken 

en de speeltuin, tegenover de boerderij, op het erf 

van het Groendomein Wasven.  

17 

Gasterij 040 787 0707 gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
  
Adres Wasvenboerderij: Celebeslaan 30 
 5641 AG Eindhoven 

  
 

Expositie:  

Schilderijen van Jan Speek 

Tot 26 februari, 

Overloop 

Kijkje in het bakhuis 25 januari, 

Bakhuisje 

Natuurthema-jeugd:  

Tafeltje dekje voor vogels 

bekje 

31 januari, 

19.00, De Schop 

Natuurwerkochtenden:  

voor jong en oud 

1 februari, 9.00, 

De Schop 

Bakthema-jeugd:  

Misbaksels 

12 februari, 

13.30, De Schop 

Proefthema avond: Vooruit 

met de geit 

12 februari, 

19.00, Gasterij 

Cursus Streekbieren 18 februari, 

19.00 Gasterij 
Lees verder op blz. 18 

mailto:gasterij@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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Het is mogelijk om een kijkje te komen nemen in 

het Bakhuisje. Zaterdag 25 januari is het Bakhuis-

je voor het eerst open in 2014! 

Wil je het brood proeven? De producten zijn te 

koop in de winkel 'Tussen de Molens'. 

 

Natuurthema-jeugd:  

Tafeltje dekje voor vogels bekje 

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 de 

volgende avond op vrijdag 31 januari is Tafeltje 

dekje voor vogels bekje. Dan gaat het over vogels 

en eten dus! Hoe doen ze dat eigenlijk in de win-

ter? Deze avond hoor je het! 

De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 

21.00 uur. 

Entree is € 2,00 

 

Ouders zijn altijd welkom om te assiste-

ren 

 

Natuur-werkochtenden voor groot en klein 

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 

eerste zaterdag van de maand natuur-

werkochtenden. Iedereen, groot en klein, is wel-

kom van 09.00 tot 12.30 uur. 

Zaterdag 1 februari gaan we ook weer werken in 

de natuur. Wil je meehelpen, dan ben je van harte 

welkom. Wij zorgen voor koffie / limonade met 

iets lekkers. 

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. Bovendien is het gezellig om met elkaar 

je eigen leefomgeving nóg mooier te maken. 

We hopen je in De Schop (dit is de schuur op het 

terrein) te mogen begroeten en samen aan de slag 

te gaan op de natuurwerkochtenden. Doe je ook 

mee? Meld je aan op natuurwerkgroep@wasven.nl 

 

Bakthema-middag: Misbaksels 

Iedere tweede woensdag van de maand wordt er 

een bakthemamiddag georganiseerd voor kinderen 

om iets lekkers te maken of bakken met bakker 

Ralf. Op woensdagmiddag 12 februari is het 

thema: Het kan altijd nog gekker... 

Nee, er is niets mis met de bakker en er is ook 

niets verkeerd gegaan. We gaan gewoon iets geks 

bakken: de broodjes die we gaan bakken worden 

misbaksels genoemd! Misbaksels zijn zoete brood-

jes gemaakt van kwarkdeeg met lekkere rozijn-

tjes.  

Kom je ook bakken? De middag is voor kinderen 

van 6 tot 10 jaar. Jonger gaat echt niet! We begin-

nen 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, dus vooraf aanmelden is wenselijk: stuur 

een mailtje naar winkel@wasven.nl of bel 040-

7870708. 

 

Proefthema-avond: Vooruit met de geit 

Geitenmelk is zeer gezond en lekker anders. Zorg-

boerderij ’t Geitenboerke in Oerle maakt er de lek-

kerste kazen van: met knoflook, koriander, gouds-

bloem of mosterd. En wat dacht je van geitenijs en 

geitenlikeur? De familie Schippers vertelt er alles 

over tijdens de proefthema-avond, de koks maken 

er heerlijke hapjes bij.  

De proefthema-avond is op woensdag 12 februari 

van 19.00 tot 21.00 uur in de Gasterij. De entree 
bedraagt € 7,50. Reserveren is gewenst via gaste-

rij@wasven.nl of bel 040-7870707. 

 

Cursus Streekbieren aflevering 1: Leven in de 

Brouwerij 

Streekbieren zijn in opkomst. Er komen steeds 

meer (micro) brouwerijen bij in de regio. Sommige 

bekend, maar vele zijn onbekend. Daar gaan we 

wat aan doen met de cursusreeks Streekbieren. 

Iedere maand heeft de Gasterij drie streekbieren 

om te proeven. En ieder kwartaal wordt een proe-

verij met lezing georganiseerd rondom streekbie-

ren. De avonden zijn afzonderlijk te volgen. Wie ze 

alle vier volgt krijgt een ‘Proeve van bekwaam-

heid’: een certificaat met verrassing. In de eerste 

aflevering, Leven in de brouwerij, verhaalt kroe-

genspecialist Tonny van de Boomen over het 

roemrijke verleden van de kroegen in Tongelre. 

Bierkenner David Hendrich geeft een presentatie 

over de vele brouwerijen die Eindhoven heeft ge-

18 
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kend. David is tevens brouwer van echt Eindho-

vens bier zoals ‘De Heeren van Eynthoven’ en 

‘Evoluonder’. Dat wordt onderhoudend genieten.  

De eerste aflevering is op dinsdag 18 februari van 

19.00 tot 21.00 uur in de Gasterij. De entree be-
draagt € 7,50. Aanmelden voor de proeverij kan 

via gasterij@wasven.nl of op 040-7870707. Vol is 

vol. 

 

Facebook en Twitter 

De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn 

op moment van uitgave. Op de website, facebook 

en twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws 

ook digitaal verspreid. Als u op de hoogte wilt  

blijven van onze laatste nieuwtjes kunt u ons vol-

gen via Facebook of Twitter. Scan de QR code of 

ga naar www.wasven.nl waar u zich eenvoudig 

kunt aanmelden en zo mist u niets. 

 

FIRST LEGO LEAGUE  

REGIOFINALE 2013/2014 

 

Alhoewel in het verleden behaalde resultaten 

geen garantie bieden voor de toekomst, is het 

ook het zesde team van NXT Generation ge-

lukt de Champions Award te winnen tijdens 

de regiofinale van de First Lego League. 

De naam NXT Generation deed voor de zesde 

keer mee, maar het team is elke keer weer 

anders van samenstelling, je mag immers 

maar tot je 15de en met slechts 2 teamleden 

die op 1 november 15 jaar zijn mee doen. Dit 

betekent dat het team elk seizoen weer an-

ders is van samenstelling. Maar de kwaliteit 

blijft, zoals is gebleken bij dit team, zeer ge-

lijkmatig.  

Op zaterdag 14 december was de regiofinale van 

de FLL op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. 

Veertig teams uit de regio Zuidoost-Brabant stre-

den om de Champion's Award. De Champion’s 

Award is de prijs voor het team dat op álle onder-

delen het beste heeft gepresteerd. De prestatie 

van de robot tijdens de wedstrijden, de techniek 

achter de robot, het uitgevoerde onderzoek en de 

presentatie hiervan bij de onderzoeksjury, het 

teamwork op de dag zelf, dit alles wordt meegeno-

men in de beoordeling. De Champion’s Award be-

loont samenwerken, technisch inzicht en gedegen 

onderzoek. Het is niet voor niets de meest gewilde 

prijs op de finaledag. Na een dag vol plezier en 

sensatie werd aan het eind van de dag duidelijk 

dat het Tongelrese NXT Generation team op alle 

onderdelen de beste was en wist hiermee een 

deelnamebewijs voor de Benelux finale te bemach-

tigen.  

 

De Benelux finale is een finale waar alleen de bes-

te teams uit België, Nederland en Luxemburg naar 

toe mogen en waar gestreden wordt om een deel-

name bewijs voor het World Festival in St. Louis of 

het Open European Championship in Spanje. De 

Benelux finale vindt plaats op zaterdag 25 januari 

2014 in de Jaarbeurs Utrecht. 

Spanning voor de bekenmaking van de Champion’s 
Award 

Het team ‘Nxt Generation’ 

Computertypeles voor de jeugd vanaf 9 jaar en voor 
volwassenen 
volgens het blind 10-vingersysteem bij mij thuis.  
 
Start jeugd: 16 september.  
Kleine groepjes van max. 8 kinderen. 
Maandag t/m donderdag direct na school of begin van de. 
avond. 
Start volwassenen: in nader overleg, ook spoedcur-
sus computertypen. 

 

Voor informatie bel of mail naar: 

Marianne van Tol 

www.mariannevantol.nl 

info@mariannevantol.nl 

Tel.: 040-2419274 

GSM: 06-18463634 

http://www.mariannevantol.nl
mailto:info@mariannevantol.nl
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DE GROOTSTE  

NIET-COMMERCIËLE  

TAEKWONDOCLUB 

VAN NEDERLAND  

IN TONGELRE! 
 

Op een mooie dinsdagavond - 17 december - 

fiets ik naar het nieuwe Spilcentrum De Boog 

aan de Koudenhovenseweg Zuid. Ik heb een 

afspraak met Patrick Heller, voorzitter van 

Taekwondo Zuid-Oost. Blijk ik terecht te ko-

men in een internationaal gerenommeerde 

sportclub die geregeld Nederlandse (jeugd)

kampioenen aflevert - iets waar het Eindho-

vens Dagblad vrijwel nooit aandacht aan be-

steedt. Hoog tijd dus voor een nadere kennis-

making. 

 

door Frank de Greef 

 

Hallo Patrick, te gekke sportzaal hier in De 

Boog! 

Jazeker, van alle technische snufjes voorzien en 

we hebben, op verzoek, nog een eigen materiaal-

hok gekregen ook. Alleen mag er wat vaker 

schoongemaakt worden, zeker gezien het feit dat 

je taekwondo meestal beoefent op blote voeten. 

Bij wedstrijden mag je zelfs helemaal geen schoe-

nen aan hebben. We trainen hier sinds de opening 

van het nieuwe spilcentrum, voorheen hebben we 

jarenlang in de gymzaal van het Karregat gezeten. 

Maar daar werd geen onderhoud meer gepleegd, 

het begon zelfs te stinken en we hadden er sowie-

so uit gemoeten want de gymzaal wordt, dacht ik, 

gesloopt en herbouwd binnen het Karregat. 

 

Zitten jullie alleen in Tongelre?  

Nee, Spilcentrum De Boog is wel onze hoofdlocatie 

- we trainen hier elke dag behalve op zondag - 

maar we geven ook les in Sporthal Eckart in Woen-

sel en in twee gymzalen in Geldrop. We hebben 

tien, door de TBN (Taekwondo Bond Nederland) 

gediplomeerde trainers in onze gelederen (allen 

met een zwarte band), iets waar menige professio-

nele vereniging jaloers op is. Die zijn dermate 

goed opgeleid dat ze zelfstandig voor een klas mo-

gen staan. En ja, we hebben inderdaad stevige 

roots in Tongelre want veel leden zijn er geboren 

en getogen. Ikzelf ben geboren in Amsterdam, 

maar toen ik anderhalf was verhuisden we naar 

Tongelre, waar ik ben opgegroeid en waar mijn 

ouders nog steeds wonen. 

 

Is taekwondo niet een gevaarlijke sport? 

Nee hoor, er komen zelden blessures voor. Inder-

daad, nu je het vraagt, er komen soms wel eens 

jongelui binnen met de verkeerde bedoelingen, 

met een verkeerd soort agressie. Daar weten we 

snel raad mee, want we hebben meer dan genoeg 

geoefende leeftijdgenootjes die ze snel laten weten 

dat ze hier aan het verkeerde adres zijn. Als je be-

grijpt wat ik bedoel. Ze zijn dan ofwel heel snel 

verdwenen of - en dat hebben we het liefst - ze 

gaan snappen waar taekwondo in feite om gaat: 

zelfdiscipline en respect. Letterlijk betekent tae-

kwondo "de weg van de voet en de vuist." Het is 

van oudsher een Koreaanse vechtsport, het woord 

tae betekent voet, kwon betekent vuist en do de 

weg, de manier. Het is bij uitstek een sport voor 

mensen, maar zeker ook kinderen, die af en toe 

onzeker zijn of een beetje te timide. Taekwondo 

kan helpen wat meer zelfvertrouwen te krijgen. 

Niet door agressie aan te kweken - dat uitdrukke-

lijk niet - maar door je alertheid, reactievermogen 

en het bewustzijn van je eigen lichaam te verho-

gen. Naast natuurlijk kracht, lenigheid en incasse-

ringsvermogen. 

Maar jullie slaan en trappen toch naar el-

kaar!?  

Ja, dat klopt, maar alleen bij het onderdeel sparren 

- wat trouwens bij taekwondo niet betekent 

'oefenen' maar (wedstrijd)vechten - en bovendien 

mag je niet naar het hoofd slaan. Ja, bij karate 

mag dat wel, maar bij taekwondo dus niet. Het is 

dus duidelijk geen kickboksen. Bovendien heb je 

bij wedstrijden altijd een hoofdbeschermer op, plus 

alle belangrijke lichaamsbeschermers, dus met 

blessures valt het nogal mee. Bij de wedstrijden 

gaat het er niet om je tegenstander lam te trappen 

- knock-outs komen bijna nooit voor, ook niet op 

de Olympische Spelen - maar om punten te scoren 

met je lenigheid in combinatie met snelheid. Naast 

sparren omvat taekwondo nog een ander belang-

rijk onderdeel en dat is 'stijl.' Daarbij gaat het er-

om, soms groepsgewijs, puur de perfecte li-

chaamsbeheersing te laten zien, de perfecte bewe-

gingen, en daarbij is er al helemaal geen sprake 

van persoonlijk contact met een tegenstander. 

 

Kun je wat meer vertellen over de club? 

We zijn de grootste niet-commerciële taekwondo-

club van Nederland. We hebben zo'n 175 leden, 

waarvan tweederde jeugd is. Wat ons betreft kun-

nen we doorgroeien naar 200 leden. We zijn er-

kend door de Nederlandse Sport Federatie en het 

Nationaal Olympisch Comité (NOC-NSF). De sfeer 

in de vereniging is prima, heel veel leden zetten 
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zich gelukkig ook in als vrijwilliger - onbetaald en 

onbetaalbaar! - en ondanks dat we geen eigen 

kantine hebben en dus ook geen baropbrengsten is 

onze financiële situatie gewoon gezond. We heb-

ben een actief en deskundig bestuur dat bestaat 

uit mensen van wie de meesten ook landelijk actief 

zijn op taekwondo-gebied, bestuursmatig of spor-

tief. Daarnaast hebben we een aantal commissies 

met leden die zich inzetten voor technische en fi-

nanciële zaken, PR en allerlei activiteiten op zowel 

sportief als gezelligheidsgebied. Want naast dat we 

natuurlijk in de eerste plaats een sportclub zijn - 

waar serieus getraind wordt! - moet het wel ont-

spannen en gezellig blijven. Er is altijd ruimte voor 

een geintje tussendoor. 

Wat kost het? 

Iedereen kan sowieso altijd vrijblijvend komen kij-

ken naar een training en als het je wat lijkt, twee 

proeflessen meedraaien (gratis), gewoon in trai-

ningsbroek en T-shirt. Het maakt niet uit welk 

(sportief) niveau je hebt, je kunt altijd instromen. 

Nogmaals: we hebben tien gediplomeerde trainers. 

Als je lid wil worden, kost dat 60 euro per drie 

maanden. Als je vervolgens een taekwondopak wil 

hebben (bedrukt met ons eigen logo) plus alle 

hoofd-, gebit- en lichaamsbeschermers, kun je dat 

voor - slechts - 149 euro via de club aanschaffen. 

Voor mensen die krap bij kas zitten, is er de Stich-

ting Leergeld. Zie www.leergeld.nl: "Steeds meer 

kinderen in Nederland kunnen om financiële rede-

nen niet meedoen aan activiteiten die voor hun 

leeftijdgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak 

letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen 

mee laten doen!"  

Voor meer informatie hieromtrent kunnen mensen 

contact opnemen met onze penningmeester op het 

e-mailadres:  

penningmeester@taekwondozuidoost.nl. 

 

Geïnteresseerd?  

Kom eens kijken in De Boog op 

maandag 18.30-21.00 uur,  

dinsdag 19.30-21.00 uur,  

woensdag 18.00-21.30 uur,  

donderdag 19.00-20.30 uur,  

vrijdag 18.00-21.00 uur of  

zaterdag 9.30 tot 11.30 uur 

 

of kijk op 

www.taekwondozuidoost.nl 

 

Laatste nieuws: tijdens een toernooi in Nijmegen 

op 23 december - waar meer dan 300 taekwondo-

ka's uit heel Nederland aan deelnamen - hebben 

leden van Taekwondo Zuid-Oost maar liefst acht 

gouden, zes zilveren en vijf bronzen plakken be-

haald! 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET NIEUWE ZOMERPROJECT 

VAN HET TONGELRESE  

PROJECTKOOR  

‘WERK IN UITVOERING’ 

Van zingen word je blij. Echt waar. En helemaal 

van het project dat nu gaat starten:  

 

Feel good met Projectkoor ‘Werk in 

Uitvoering’. 

 

Het project bevat nummers waar je ronduit 

HAPPY van gaat worden. Wie wil dat nu niet? Een 

eigentijdse mix van nummers uit de Top 40, 

bekende meezingers en gouwen ouwen. Kortom 

voor jong en oud: Vind je het leuk om te zingen? 

Wil je ook wel eens op een podium stralen? Ben je 

enthousiast en gezellig? Kom dan op maandag 20 

januari om 20.00 u naar ‘t Oude Raadhuis.  

 

Handig om te weten: 

 Iedereen mag meedoen (het is NIET ver-

plicht om in Tongelre te wonen).  

 Het leuke kenmerk van een projectkoor is 

dat je je slechts vastlegt voor één project: 

langer blijven mag, maar moet niet.  

 Meer informatie op www.projectkoor-wiu.nl  

 Waar? We repeteren in ’t Oude Raadhuis, ’t 

Hofke 15 in Eindhoven. 

 

I: www.projectkoor-wiu.nl  

E: projectkoortongelre@gmail.com  

T: 06- 53711135 
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PET PROJECT 

BASISSCHOOL ’T KARREGAT 
 
Giraffenklas 

 

Je moet meegaan met de actualiteiten, en zo 

denken de leerlingen van de Giraffenklas er 

ook over. 

Onder invloed van de Dutch Design Week (en 

de uitzending over ‘Liters of Light’) gingen 

we onderzoeken hoe je een PET-fles maakt 

en waarom het een PET-fles heet. Nou, dat 

weten we!  

Het komt van PolyEthyleenTereftalaat. En wat je 

ermee kunt doen? Je kunt er van alles mee ma-

ken!  

Technieken als knippen, plakken, verhitten zijn 

aan de orde gekomen.  

Ook hebben we gesproken over de verschillen tus-

sen een designer, uitvinder en ontwerper. 

De leerlingen kregen een huiswerkopdracht: maak 

een uitvinding of kunstwerk waarin je een (deel 

van) een PET-fles gebruikt. 

En er zijn toch toffe dingen gemaakt!  

 

Onder andere echt werkende raketten, zelfs een 

tweetraps! Een kleine dieren-auto, spaarpotvar-

ken, vogelhotel, satelliet, naamvaas, sinaasappel-

lamp, een bottelhottel, een solarauto, cactushan-

ger, een waterwekker, een regenmeter, windme-

ter, een megabellenblaas, wespencafé, een vlieg-

tuigauto en nog veel meer! Te veel om op te noe-

men! En een heleboel mooie kunstwerken!!  

Dus er waren uitvindingen en ontwerpen die func-

tioneel waren, of gewoon mooi, kunst of alle twee. 

 

Met vindingrijke groetjes, de giraffen! 
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijk-

heid van Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberich-

ten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 , ziel EN . 

PAROCHIE SINT JORIS 
 

Overzicht diensten 

 

Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de  

Martinuskerk:  

Openingstijden:  

maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-

12.00 uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of 

een gezellig praatje. Op dinsdag- en vrijdagoch-

tend 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 

 

Familieberichten: 

Overleden: 

Liza Teuwens-Willems  94 jaar 

Ria van Liempd-Temming 74 jaar 

  

Gedoopt: 

4x uit het gezin Manariho: 

Joe 

Omer 

Joane 

God  

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 

ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

Meerkollaan 3, 

Eindhoven. 

www.pkn-eindhoven.nl/ontmoetingskerk 

Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 

Twitter: ProtestantEindhoven 

 

Als Ontmoetingskerkgemeente willen we vanaf 

nu regelmatig kopij aanleveren voor dit nieuws-

blad. Wilt u het meest actuele nieuws volgen, 

kijk dan op de sociale media, zoals hierboven 

vermeld. Daar kunt u niet alleen lezen maar ook 

zien wat er in en vanuit de kerkelijke gemeente 

in uw wijk gebeurt. Hebt u vragen of opmerkin-

gen, dan horen we dit graag.  
 

Kerkdiensten op zondag: 

Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor 

kinderen in de basisschoolleeftijd 

 

Thema-avonden Bijbelverhalen en kunst 

23 januari, 27 februari en 27 maart om 20.00 

uur in de Ontmoetingskerk. O.l.v. dominee 

Tineke Boekensteijn en de kunstenaar Leo 

Steinhauzer staan we stil bij de combinatie 

kunstgeschiedenis en bijbelverhalen. 

De bijeenkomsten zijn gratis, opgave en 

informatie bij dominee Boekenstein, tel. 040-

8420006 

 

Jezusbeelden in literatuur, film, kunst en 

muziek 

Vrijdagavond 24 januari om 20.00 uur in de 

Ontmoetingskerk  

De bijeenkomst is gratis. 

 

Contactpersoon  

Hannie Luiten, tel. 040-2123501 

E: gfjluiten@hetnet.nl 

26 januari 10.00 uur dominee Speelman 

2 februari 10.00 uur dominee Grosheide 

9 februari 10.00 uur dominee Kreeft 

16 februari 10.00 uur dominee Boekenstein 

23 februari 10.00 uur dominee Speelman 
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ENGELEN,  

ZE ZIJN ER ECHT WEL….  
 

“Ik groet u, gezegende, de Heer is met u.” De 

engel Gabriel brengt Maria met zijn bood-

schap in verwarring, immers haar zoon zal de 

naam “Jezus” dragen: “God redt.” Rondom de 

geboorte van Jezus zijn de engelen nogal ac-

tief geweest, daarom kom ik graag even op 

deze bijzondere wezens terug.  

In de Joodse, Christelijke en Mohammedaanse ge-

schriften worden engelen beschreven met gewoon 

menselijke woorden. Als mensen kunnen wij, denk 

ik, ook niet anders, want wij hebben slechts be-

perkte mogelijkheden ter beschikking: onze woor-

den, onze dromen en gedachten, onze verbeel-

dingskracht. 

 

Enkele bijbelse gebeurtenissen wil ik even in herin-

nering brengen: 

Ik zie voor Abraham plotseling drie mannen staan, 

zo maar onderweg in de steppe. Zij brengen hem 

de boodschap over de toekomstige uitzonderlijke 

zwangerschap van zijn oude en bejaarde vouw Sa-

ra. 

In het boek Daniël zie ik de engel die drie jonge-

mannen in de vuuroven in bescherming neemt. In 

de leeuwenkuil redt de engel vervolgens Daniël 

door de leeuwen te muilkorven. 

Heel bijzonder vind ik het moment waarop Jezus 

de woorden uitspreekt: “Ik verzeker jullie, als je 

niet verandert en wordt als kinderen, kom je het 

koninkrijk der hemelen niet binnen. Pas op dat je 

niet op één van deze kleinen neerkijkt, want hun 

engelen waken over hen in de hemel.” 

 

In deze drie fragmenten zijn enkele engelen-taken 

ten dienste van de mensen beschreven zoals: het 

brengen van een boodschap, het verdedigen van 

de rechtvaardigen en het beschermen van de 

kwetsbaren. 

Wanneer ik om mij heen kijk in onze wereld, ont-

dek ik in elke mens talenten, mogelijkheden of ka-

raktereigenschappen die overeenkomen met die 

van engelen. Deze personen vervullen vaak de 

taak van de engelen en dan hoor ik vaak zeggen: 

“Je bent een engel, jij bent te goed voor deze we-

reld, maar blijf nog even alsjeblieft!”  

Om al deze engelen onder ons even onder uw aan-

dacht te brengen, deel ik graag met u het volgen-

de gedicht, dat mij – ik weet niet meer door wie – 

is toegespeeld: 

 

De engelen zijn nog onder ons,  

zij hebben geen vleugels,  

maar hun hart is een veilige haven, 

voor allen, 

die door de storm van het leven  

geteisterd worden. 

 

Zij leven en werken voor mensen,  

die minder geluk hebben. 

Zij tellen de uren niet. 

Hun liefde voor de mensen is groter 

dan hun streven naar geld en bezit.  

Zij reiken hun handen, 

ze geven hun vriendschap, 

ze maken kamers klaar  

en dekken de tafel. 

 

Ze gaan uit met een eenzame, 

ze bekommeren zich om arbeidsplaatsen, 

ze bezoeken gevangenissen, 

ze  zorgen voor een warme woning, 

ze schilderen, behangen en herstellen. 

 

Waren zij er niet, 

ontelbaren zouden geen werk, 

geen tafel, geen bed, 

geen vriendschap gevonden hebben. 

Velen zouden innerlijk 

van kou gestorven zijn. 

 

 

 

 

 

 

Geheel volgens traditie heeft Sint Nicolaas 

met zijn gevolg in november weer een rond-

gang gemaakt door onze wijken en hierbij 

hebben zij weer zo’n 1600 kinderen en hun 

(groot)ouders een onvergetelijk dag bezorgd.  

De weergoden waren ons dit jaar weer goed gezind 

en daarom kunnen we weer terugkijken op twee 

succesvolle dagen. 

Het getoonde enthousiasme tijdens deze rondgan-

gen geeft aan dat wij aan deze traditie gevolg 

moeten blijven geven en wij hopen deze dan ook 

tot in lengte van dagen te kunnen voortzetten. 

Hiervoor zijn uw bijdragen en donaties van groot 

belang, daarom danken wij eenieder voor zijn of 

haar bijdrage aan het succesvolle verloop en wen-

sen u allen een voorspoedig, gelukkig en vooral 

gezond 2014 toe. 

 

Namens het Bestuur, 

G. Tournoij, voorzitter 
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BEGIJNENHOFGESPREKKEN 
 

In de lezing van de 

'Begijnenhofgesprekken' 

spreekt: Drs. Léon van Lie-

bergen( Uden) over: Op-

komst en neergang van het 

Maria-geloof. 

 

 

 

 

 

Op zondag 16 februari van 10.30 tot 12.30 uur in 

De Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenen-

seweg 1, 5632 KB Eindhoven. 

 

In het katholieke Noord-Brabant is Maria altijd ho-

gelijk vereerd.  

Met de afname van de belangstelling voor kerkelij-

ke zaken is ook de verering van Maria op een lager 

pitje komen te staan. Léon van Liebergen, tot 

2011 directeur-conservator van het Museum voor 

Religieuze Kunst in Uden, zal uit de doeken doen 

hoe de opkomst en de neergang van het Mariage-

loof in onze contreien verliep. 

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 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 be-

luisteren en sommige lezen. 

 

Parkeren en bereikbaarheid van ‘De Herberg’ 

Er is parkeergelegenheid bij ‘De Combinatie’, Nue-

nenseweg 4. Vandaar nog 5 min. lopen. 

Wie slecht ter been is kan doorrijden tot achter  

'De Herberg' en daar parkeren.  

Een kaartje en routebeschrijving vindt u op: 

www.begijnenhofgesprekken.nl. 

Voor wie met bus komt: Bus 21 en 22, halte Eck-

artdal en nog 8 min. Lopen. 

 

De data van de volgende bijeenkomsten zijn:  

6 maart en 13 april. 

 

Welkom namens de initiatiefgroep, 

Gideon van Dam, Frank van de Poel, Johan de 

Jong, Hans Lindeijer, Elly Spiertz, Marjolijn Sen-

gers 
 

 

STILTEWANDELING 
 

In het najaar 2013 heb ik met een groep een 

drietal stiltewandelingen gemaakt in het 

Groendomein Wasven. Vanuit deze groep is 

de vraag gekomen deze stiltewandeling 

maandelijks te houden. 

Het is een half open groep d.w.z. een vaste 

kern, maar elke keer zijn nieuwe deelnemers 

welkom; ook al is het maar een keer voor 

kennismaking. 

Deelname is voor eenieder, maar speciaal 

voor inwoners van Tongelre. 

 

Stiltewandeling met mystieke momenten in 

de natuur - elke eerste vrijdag van de maand. 

Mystiek is de eenheidservaring met de werkelijk-

heid. Franciscus vond juist in de geschapen wereld 

(in Gods vrije natuur) God. We hoeven dus God 

niet zover te zoeken als we doorgaans denken. 

 

Plaats en tijd: 

Inleiding: 14.00-14.30 uur: Kerkwijkcentrum Ton-

gelre, ’t Hofke 153 (huis links naast de Martinus-

kerk). 

Inleiding vanuit een mystieke tekst uit de Francis-

caanse traditie. 

 

Stiltewandeling: 14.30-15.30 uur: Blauwe route 

door het Groendomein Wasven. Start beukenlaan-

tje bij ’t Hofke tegenover het kerkwijkcentrum 

Tongelre. 

 

Nagesprek: 15.30-16.00 uur: Nagesprek in het 

restaurant van het Groendomein Wasven,  

Celebeslaan 30. 

Begeleiding: Theo v.d. Elzen, pastoraal theoloog. 

 

Kosten: Eigen consumpties.  

 

Info/opgave: 

Ruud Aalders: apraalders@on.nl   040-2448611 en 

Theo v.d. Elzen, elzen17@xs4all.nl 0497-572804   

 

De data in 2014 op vrijdag van 14.00-16.00 uur: 

̵ 7 februari  

̵ 7 maart  

̵ 4 april 

̵ 2 mei 

̵ 6 juni 

De Herberg op het terrein van Eckartdal 

Drs. Léon van Liebergen 
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Door Sjef Kock 

Andijviestamppot voor 4 personen 

 

Ingrediënten: 

 

 50 gram pijnboompitten 
 1 klontje boter 
 150 gram geraspte kaas oude kaas 
 1 teentje knoflook (geperst) 
 1/2 eetl. mosterd 
 150 milliliter melk 
 2 rode paprika's ( in reepjes gesneden) 
 1 kilo aardappels 
 100 gram magere rookspekjes 
 500 gram fijngesneden andijvie 
 peper, zout en nootmuskaat 
 

Bereiding: 

 

 Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in 

stukken 
 Doe ze in een pan met water en wat zout en 

laat ze gaar koken 
 Afgieten en stamp ze met de melk en een 

klont boter fijn 
 Rooster de pijnboompitten in een droge pan 

goudbruin 
 Bak de spekjes op een matig vuur goudbruin 

en laat de paprika's en knoflook kort mee-

bakken 
 Voeg de paprika's, spekjes, pijnboompitten, 

kaas, mosterd en de andijvie toe aan de pu-

ree en verwarm het al roerend goed door 
 breng op smaak met zout, peper en noot-

muskaat. 
 

EET SMAKELIJK! 

 

 

 

 

 

 

1 FEBRUARI 2014:  

OPEN DAG  

LORENTZ CASIMIR LYCEUM 
van 10.00 tot 15.00 uur 

 
Tijdens de open dag op 1 februari ontdekken leer-

lingen uit groep 8 hoe leuk het is om slim te zijn.  
Het Lorentz Casimir Lyceum verwelkomt alle toekomsti-
ge havo, atheneum en gymnasium scholieren en hun 
ouders voor een kennismaking. Tussen 10.00 en 15.00 
uur informeren we hen over onze kleine en gezellige 
school. Alle leslokalen zijn open om een kijkje te nemen 
bij allerlei vakken zoals techniek, Frans, tekenen, aard-

rijkskunde, Cambridge Engels en nog veel meer. Je kunt 
pannenkoeken eten bij biologie, sportief bezig zijn bij 
gym en een natuurkundequiz doen. Er is een lokaal spe-
ciaal ingericht met alle informatie over Quest. Dit is een 
aantrekkelijk programma dat extra uitdagingen biedt en 
die leerlingen creatief leert denken, onder andere in de 
vorm van spannende projecten, voor meer informatie zie 

www.lcl.nl. In de aula zijn er optredens van de school-
band en is er tijd om even te genieten van een glaasje 
fris of een kopje thee. Kortom, een dag die boordevol 
activiteiten zit en die slimme leerlingen alvast een leuk 
voorproefje van het Lorentz Casimir Lyceum voorscho-
telt.  

De open dag is voor alle leerlingen van groep 7 en 8 van 
de basisschool en hun ouders. Iedereen is van harte 
welkom van 10.00 tot 15.00 uur in het Casimirgebouw, 
Celebeslaan te Eindhoven. 

 

Door toneel meer begrip voor gezin met autisme 

 

PRATEN OVER AUTISME IN JE 

GEZIN MET MENSEN UIT JE 

OMGEVING 
 
Een nieuw jaar: nieuwe kans om met mensen om 
je heen in gesprek te komen over de impact van 
autisme in je gezin. Dat kan tijdens een speciale 

contactavond. Doel van de avond is om meer be-
grip bij de eigen omgeving te kweken voor de bij-
zonder positie die deze gezinnen hebben. Autisme 
is immers vaak niet zichtbaar maar heeft veel in-
vloed op het dagelijks leven. Daardoor ontstaat er 
regelmatig onbegrip in de omgeving. 
Meer informatie en inzicht leiden tot meer begrip en dit 

kan de verhouding van het gezin met de omgeving ver-
der helpen. 
 
Onder de naam 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet…' organi-
seert Els Maas contactavonden voor gezinnen met hun 
omgeving.  
De eerstvolgende avond is dinsdag 28 januari 2014. 

Voor daarna zijn de volgende data gepland op dinsdag: 
25 februari, 25 maart en dinsdag15 april 2014. 
 
De locaties worden nog bekend gemaakt via de website: 
www.ikzieikziewatjijnietziet.com.  
 

Voor nadere informatie zie de website 
www.ikzieikziewatjijnietziet.com. U kunt ook recht-
streeks contact opnemen met Els Maas, 
Tel. 040 2858744, 
Email: elsmaas@ikzieikziewatjijnietziet.com. 

http://www.lcl.nl
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WE MISSEN DE MARETAK. 
Of heet deze plant daarom ‘mis’tletoe? 

 

Jammer!  

De maretakken die in de populieren hingen in 

de Loostraat, met de nadruk op: hingen, zijn 

afgelopen zomer door een bedrijf eruit ge-

zaagd. De opdracht voor de groenmensen 

luidde: Het takschot van de populieren ver-

wijderen. Ja, als je dan het verschil niet kent 

tussen populier en maretak dan heb je de 

kennis der bomen, die je als vakbekwaam 

boomverzorger zou moeten beheersen, niet 

onder de knie. 

Hier is duidelijk de flora- en faunawet over-

schreden. ` 

De maretak is een beschermde plant die leeft op 

andere planten en is toevallig een halfparasiet. 

Het gebruikt wel de zouten en het vocht van de 

waardplant, maar beschikt zelf over het bladgroen. 

Appelboom en populier, soms eik en meidoorn zijn 

de bomen die de maretak gebruikt als gastheer. 

Het wordt ook wel vogellijm genoemd. Er komen 

namelijk besjes aan die vogels lekker vinden. Na 

het smullen ervan veegt de vogel zijn bek af aan 

een tak. En zo kan het zijn, dat het pitje zit vast-

gelijmd, om daar, op de tak verder te kunnen ont-

kiemen, mits de omstandigheden goed zijn.  

Het is een wintergroene, hangende, bolvormige 

struik met kleine lange dunne blaadjes. 

De besjes zijn overigens giftig.  

In het oosten van Nederland en Limburg komt 

deze struik veel voor. Kalkrijke grond, dat hebben 

ze namelijk nodig. 

In onze omgeving is de maretak een zeldzaam-

heid. Dit waren de enige maretakken die in 

Eindhoven groeien (groeiden). 

 

Hangen er nog ergens maretakken in 

Tongelre? 

Wie weet groeit er nog iets uit de stompjes. Laten 

we het hopen.  

 

In de jaren ‘90 zouden er volgens rapporten ook 

maretakken zijn gezien, ergens bij de 

Varkenputten en wat men mij vertelde, ook in De 

Zeggen.  

 

Daar gaan we natuurlijk deze winter onderzoek 

naar doen. Wie weet zijn deze nog te vinden. 

 

Met groengroet,  

Kees van Grevenbroek 
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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 Lorentz Casimir  Lyceum, 

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

Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. telefoon: 040-

2518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het stedelijk college Eindhoven en 

doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten. 

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. 

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) 

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

Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum VWO 2 en ik zou graag op vrij-

dag- 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 

Maretak op populier    Foto: Brabis.nl 
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BIJZONDERE NATUURMOMEN-

TEN IN TONGELRE 
 

Een rubriek in ons wijkblad, die door u gevuld 

wordt. 

 

Er zijn wel eens van die momenten dat je in de na-

tuur of in je tuin iets heel bijzonders ziet. Wauw! 

Had ik nu maar een camera, dan zou ik dit mo-

ment 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 Ton-

gelrese natuurfoto naar ons toe te sturen en te de-

len met buurtbewoners. 

Stuur de foto naar: rondhethofke@gmail.com on-

der vermelding van ‘bijzonder natuurmoment’.  

Als de foto bijzonder genoeg is zullen wij deze in 

het wijkblad plaatsen zodat alle wijkbewoners kun-

nen 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 na-

tuurmomenten oplevert.  

Mieke Peters geniet van een regelmatig terugke-

rende gast in haar tuin: een specht. Deze houdt 

van bomen, maar een onverwachte gast zat liever 

op de schoen van haar man: 

UITNODIGING 

MD-CAFÉ 
 

 

Dinsdag 28 januari is het volgende maande-

lijkse MD-café in Ontmoetingscentrum ‘Het 

Struikske’ aan de Struyckenstraat 10 in Eind-

hoven. 

 

Het café is bedoeld voor mensen met de oogaan-

doening MaculaDegeneratie, maar ook familie en 

vrienden zijn welkom.  

 

Deze middag komt Lenneke Ham van Koninklijke 

Visio uitgebreid vertellen over licht. Zij vertelt over 

zowel verlichting als daglichtfiltering. Daglicht is de 

grootste lichtbron in huis. Het geeft zoveel meer 

licht dan een gemiddeld lampje/kunstmatige licht-

bron, dat daglicht vaak een bron vormt van licht-

hinder.  

 

In het MD-café kan men met lotgenoten praten, 

informatie opdoen en doorgeven alsook ervaringen 

uitwisselen. Aanmelden van tevoren is niet nodig.  

 

Het café wordt elke laatste dinsdag van de maand 

gehouden van 14.00 tot 16.00 uur (uitgezonderd 

juli, augustus en december). De zaal is open vanaf 

13.30 uur.  

 

Inlichtingen: Ada van Dam, 

T 040-520650. 

 

LEUKE EINDEJAARSVERRASSING 

VOOR DIEREN OPVANG PAUL 
 

Zoals de inwoners van Tongelre hebben kunnen 

lezen is Computerclub De Doorstart opgeheven. 

Niet omdat de vrijwilligers er geen zin meer in 

hadden, maar omdat ze geen gebruik meer konden 

maken van hun leslocatie en omdat er te weinig 

aanmeldingen waren. 

Echter stichting De Doorstart had nog geld in kas 

nadat deze werd opgeheven. De leden mochten 

zelf een goed doel uitkiezen aan wie ze dit geld 

wilden schenken, bij toeval kwamen ze uit bij 

D.O.P. ofwel Dieren Opvang Paul. 

 

Wij zijn erg blij met deze schenking, en zullen het 

geld investeren in huisvesting en verzorging van 

de opvangdieren. 

Bij deze willen wij nog even alle vrijwilligers van de 

opgeheven computerclub bedanken, dat ze onze 

dierenopvang uitgekozen hebben om het geld wat 

ze nog in kas hadden goed te besteden. 

 

Met diervriendelijke groet, 

Dieren Opvang Paul, Krommenbeemd 28 

5641 JX Eindhoven. T 06-18211671 

Email: dierenopvangpaul@on.nl 

www.dierenopvangpaul.nl 

Grote bonte specht 

Populierenpijlstaart 

mailto:dierenopvangpaul@onsneteindhoven.nl
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LOOPTRAINING BIJ ETALAGE-

BENEN (CLAUDICATIO INTER-

MITTENS) 

 

Looptraining is geschikt 

voor mensen met 

‘etalagebenen’. Het ken-

merken voor deze 

’etalagebenen’ is een 

stukje kunnen lopen en 

moeten stilstaan vanwe-

ge pijn in het been om 

daarna weer een stukje 

te kunnen lopen. 

De oorzaak van deze klach-

ten is een vernauwing in de 

slagaders van en naar de 

benen. Door een tekort aan zuurstof in de been-

spieren treedt er een verzuring op, die ervaren 

wordt als pijn, kramp, tintelingen of stijf gevoel. 

De huisarts of specialist stelt deze diagnose en kan 

u daarna doorverwijzen voor looptraining bij de 

fysiotherapeut. 

Dit advies lijkt tegenstrijdig, maar uit onderzoek is 

gebleken dat er prima resultaten zijn behaald met 

looptraining. 

 

Waarom looptraining, de meeste mensen 

kunnen toch lopen? 

Met looptraining bedoelen we iets anders dan wan-

delen. Het doel van looptraining is het zeer regel-

matig wandelen van bepaalde afstanden om zo de 

loopafstand te vergroten. 

De behandeling is enerzijds gericht op het vertra-

gen van de verkalking en anderzijds op het vergro-

ten van de pijnvrije loopafstand (looptraining). 

Daarnaast neemt de lichamelijke conditie toe, hart 

en longen worden sterker en het heeft een positie-

ve invloed op uw lichaamsgewicht. 

Naast het normale verouderingsproces hebben 

leefgewoontes zoals roken, te veel en te vet eten, 

alcohol en weinig bewegen een nadelige invloed op 

de verkalking. Ook suikerziekte, hoge bloeddruk en 

cholesterol zijn risicofactoren. 

 

Training bij de fysiotherapeut. 

Tijdens de eerste training bepaalt u samen met de 

fysiotherapeut de maximale loopafstand. 

U start met lopen zonder pijn in de benen, daarna 

beginnen de klachten op te spelen. Voor een zo 

goed mogelijk testresultaat moet u proberen nog 

even door te lopen, tot de voor u maximaal haal-

bare pijn. U hebt nu uw maximale loopafstand be-

reikt. 

Daarna maakt u samen met de therapeut een 

loopschema. Iedere dag moet u 3x uw maximale 

loopafstand bereiken. Dus veel lopen, lopen, lopen. 

Dan zult u merken dat binnen drie maanden uw 

loopafstand verbetert, alsmede uw algehele condi-

tie. Aanvullend spierkracht efeningen en optimali-

seren van een normaal looppatroon en houding 

zijn daarnaast van belang. 
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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  
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Schrijf de oplossing 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 februari 2014 in het bezit 
te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

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

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘Amarilsteen’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Rieky Vialle 
Koestraat 8 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke. 
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ABSURD 

AFWASTEIL 
ARBEIDSDAG 
BEVERVET 
BIBBERIG 
BOOGLIJN 
BOVENAL 
BROCHE 

DIENSCHORT 
EENOGIG 
EEUWENTAL 
ELEKTRA 
GARNALEN 
GOLFLIJN 
HEKEL 

HENGEL 

INDEXLOON 

KALFSRIB 
KAREEL 
KNIEGEZWEL 
KOSTER 
LEKVRIJ 
LESTUIG 
LIKEUR 

NABEELD 
OMBOUW 
ONTLUCHTER 
OPZICHT 
ORDENING 
PARADOXAAL 
PEENLOF 

REISKOSTEN 

ROMMELLADE 

SMOKKEN 
TENTLIJN 
VETADER 
VOOREXAMEN 
WIJNAZIJN 
WIJNROOD 
ZWAVELDAMP 

De overgebleven letters vormen een woord. 

B E V E R V E T A D E R P G Z B B 

I T R I N N W V I T W IJ A I W O I 

R U E K I L IJ E O L IJ R R G A O B 

S E J N E L N L E O N V A O V G B 

F L I E T S A W F A R K D N E L E 

L O R S C L Z T L L O E O E L IJ R 

A A P H K E IJ E N O O L X E D N I 

K A O Z G O N N L E D G A A A A G 

A R B E I D S D A G W I A R M B H 

T E I S H C R T N I U U L T P E E 

O N T L U C H T E R O T E K K E N 

K O S T E R O T V N B S T E S L G 

M G N I N E D R O M M E L L A D E 

N E K K O M S A B F O L N E E P L 


