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Café De Planken Opkamer. Dit café was gele-
gen op de viersprong, Hofke, Wolvendijk en 
Muschbergweg. Vanaf 1830 was hier een her-
berg gevestigd waar zelfs Vincent van Gogh 
aanlegde. In de twintiger jaren van de vorige 

eeuw was dit het gezelligste en drukst bezochte 
etablissement van Tongelre. In 1947 werd het 
café door de toenmalige uitbater Dook van de 
Ven langzamerhand veranderd in een winkel á 

la “de Winkel Van Sincel’.  
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Als u dit leest schrijven we al ongeveer 50 dagen 
2014. Terugkijkend kun je wel stellen dat zo’n 
nieuw jaartal schrijven eigenlijk best wel snel 
went. Misschien was het omschakelen gemakke-
lijker omdat u ook niet zo weg was van 2013 en 
vindt u 2014 een veel mooiere cijfercombinatie. 
Hoe dan ook, een jaar lang, oh nee, wacht even, 

nog ruim tien maanden lang mogen we 2014 schrijven! 
 

En hoe staat het met de goede voornemens. Lukt het een beetje? 
Na 50 dagen kunt u al voorzichtig de balans opmaken. Omdat u 
bij al uw pogingen ook afhankelijk bent van uw omgeving, valt 
het soms niet mee om je voornemen goed in praktijk te brengen. 
Zo is het, als u een paar kilootjes kwijt wilt, erg vervelend als je 
bijna dagelijks in de verleiding wordt gebracht omdat er zoveel 
verjaardagen op de kalender staan!!!  
 

Of misschien hebt u het voornemen gemaakt om de mensen die 
u op straat tegenkomt vriendelijk te begroeten. Maar wat blijkt, 
velen horen en zien u niet want ze hebben earphones in en zijn 
zo gefocust op hun favoriete muziek, dat blijkbaar de fluitende 
vogeltjes daarmee niet kunnen concurreren.  
 

Op zo’n momenten moet je je niet uit het veld laten slaan, maar 
stug volhouden want de aanhouder wint! Wat dat betreft zijn de 
sporters die naar de Olympische Winterspelen mogen een voor-
beeld voor ons. Jarenlang hebben ze getraind, er heel veel voor 
gelaten en er alles voor gedaan om steeds weer beter te preste-
ren. Dat zijn echte volhouders! En nu mogen ze ons land verte-
genwoordigen.  
 

Wij hebben het hele gebeuren, zittend  
op de bank, meebeleefd en ze op afstand  
aangemoedigd. Wij hopen dat hun  
volhouden beloond wordt en dat ze trots  
en tevreden over hun prestaties terugkomen. 
 

Voordat u nu verder leest willen wij onze drukker H. van 

Laarhoven nog even hartelijk bedanken. Toen hij zag, dat 

‘Rond ’t Hofke’ 50 jaar bestaat, wilde hij als drukker graag 

iets voor ons blad doen. Hij heeft toen, als cadeautje, de 

omslag van het januarinummer in full colour afgedrukt. 

Wij hebben dat bijzonder gewaardeerd.  
 

Veel leesplezier. 
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Hallo, 
 
Deze maand heb ik, Ralph van de Voort, de wissel-
pen. Ik ben geboren en getogen in Tongelre op de 
Hofstraat samen met mijn vader, Jan de Melkboer, 
en mijn moeder, Dinie van de Voort, en zus Ingrid. 
Inmiddels woon ik zelf al weer  6 jaar in de Gees-
tenberg met mijn vriendin Charlotte Thijssen en 
onze twee zoontjes Luca (6) en Levi (2). 

 
Afgelopen jaar was ik 25 jaar lid van ‘t gilde St. 
Martinus. Ik ben daar actief als vendelier. We heb-
ben ieder jaar gildedagen en toernooien voor de 
prijzen. Wij geven verschillende demonstraties, zijn 
aanwezig op de herdenking van 18 september en 
treden ieder jaar op bij Guus Meeuwis in het Philips 
Stadion. Tevens was ik afgelopen jaar voorzitter 
van het Europees Vendeltreffen wat ons gilde heeft 
georganiseerd. Samen met een heel team van gil-
deleden, vrienden, kennissen en sponsoren is dit 
een super evenement geweest en het heeft Eindho-
ven een mooi Pinksterweekend bezorgd. Luca is 
ook lid van het gilde en leert momenteel trommen. 
Verder ben ik lid van de Sinterklaas vereniging St. 
Martinus en mag ik ieder jaar het paard van Sinter-
klaas begeleiden langs de huizen. Ik heb ook een 
tijdje bij scouting St. Frans gezeten. Dit stokje is 
ook overgenomen door Luca. Zelf help ik elk jaar 
nog mee met de rommelmarkt op de eerste zondag 
van november.  
Ik ga iedere zaterdagochtend met Luca naar RKVV 
Tongelre. Daar is hij aan het proeven en oefenen 
met voetbal. Ik heb weinig tijd om te sporten maar 
ik ga naar iedere thuiswedstrijd van PSV. Soms ook 
naar uitwedstrijden in Nederland of Europa.  
 

Op mijn 16e ben ik gaan werken bij de EMA 
(Mercedes dealer)  als assistent bedrijfswagenmon-
teur. Ik ging 4 dagen werken en 1 dag in de week 
naar school. Na die twee jaar ben ik op 18-jarige 
leeftijd overgestapt naar de personenwagens en 
ben ik gaan werken bij Automobielbedrijf Henny 
Goossens op de Urkhovenseweg 15. Daar ben ik 1e 
automonteur geworden en heb ik mijn APK papie-
ren gehaald. Vervolgens heb ik nog een tweejarige 
opleiding voor diagnose technicus gevolgd en deze 
succesvol afgerond.  
In de jaren erna heb ik veel ervaring opgedaan en 
ben ik leermeester geworden om leerlingen te kun-
nen begeleiden in het autobedrijf.  
Vorig jaar op 32-jarig leeftijd heb ik het bedrijf, 
waar ik al 14 jaar werk, over kunnen nemen van 
Henny. Ik ben erg blij dat ik deze keuze heb ge-
maakt en het bevalt me goed.  
Samen met Charlotte, die vooral de administratieve 
taken verricht, en Paul, de plaatwerker voor alle 
grote en kleine autoschade reparaties, zijn wij een 
allround bedrijf. Zelf doe ik alle onderhoudswerk-
zaamheden die bij een auto voorkomen en keur ik 
alle auto’s voor de APK. Tevens hebben wij ook een 
roulerende voorraad (jonge) occasions. 

 
Zoals jullie hebben kunnen lezen, is het jaar 2013 
een speciaal en druk jaar geweest voor mij en mijn 
gezin. Ik vond het leuk om over mijzelf te schrijven 
en jullie kennen me nu beter als je me niet al ken-
de.  
 

Ralph van de Voort 
 

Ik geef de wisselpen door aan Anouk van Zuijlen.  

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. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  6 

 
Dierenweide Celebeslaan 

 
Zoals u wellicht heeft gezien is de dierenweide 
aan de Celebeslaan, tegenover de Wasvenboer-
derij, verdwenen. De gemeente, eigenaar van 
de grond, heeft  het  kavel weer teruggegeven 
aan de openbaarheid. De dieren zijn door hun 
verzorgers  al van te voren van het terrein af-
gehaald. 

 
Stichting Groendomein Wasven zal het beheer 
van het terrein op zich nemen en omvormen tot 
een natuurlijke stadsakker met vlechtheggen 
en bloemrijke akkerranden. Mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt helpen mee met de 
biologische teelt van groente en fruit voor de 
voedselbank. Door de akker worden wandelpa-
den aangelegd als onderdeel van de wandelrou-
te door het Wasven. De akker wordt om histori-
sche redenen aangeduid als ‘de vrije akker’. 
 
Op dit moment wordt de omheining verwijderd 
en het terrein leeggehaald door Ergon Buurtbe-
drijven en Zorgbureau Brabant. Daarna wor-
den, met hulp van vrijwilligers en scholieren, 
heggen aangeplant en het terrein ingericht. Het 
grasland wordt geploegd en dit jaar met een 
groenbemester ingezaaid, om de overbemes-
ting door intensief verblijf van dieren te neutra-
liseren.  
 
De gemeente heeft de afgelopen jaren veel 
klachten gehad over de slechte verzorging van 
de dieren en de overlast van kauwen en ratten 
door voedselresten. We hopen van harte en er 
hebben er vertrouwen in dat dit een mooie bij-
drage levert aan de natuurlijke kwaliteit van dit 
deel van Tongelre en dat de problemen groten-
deels zijn opgelost. U kunt over enige tijd weer 
over het terrein wandelen. 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen 
met wijkcoördinator Marloes Groot: 
Telefoon: (040) 238 5037  
Email: m.groot@eindhoven.nl 
 
Voor alle overige vragen kunt u bellen naar het 
Klantencontact Centrum van de gemeente Eind-
hoven, telefoonnummer 14040. 
 
Marloes Groot,  
Wijkcoördinator 

Beukenlaan 
 
De werkzaamheden zijn gestart om de entree 
van de beukenlaan aan de Koudenhovenseweg 
Zuid om te vormen. Hierbij verdwijnen de par-
keerplaatsen naast basisschool De Boog om 
plaats te maken voor een halfverhard pad en 
nieuwe beplanting. Deze inrichting sluit aan bij 
het nieuwe schoolplein en de monumentale 
laan. 
  
Waarom? 
Door de nieuwbouw van de basisschool is de 
deze parkeerplaats niet meer nodig.  In samen-
werking met Stichting Groendomein Wasven 
gaf dit de gemeente de gelegenheid om deze 
plek beter in te richten en de toegang tot het 
Wasven te verbeteren. 

 
Werkzaamheden 
Bij de werkzaamheden verwijderen we de huidi-
ge bestrating en komt dezelfde halfverharding 
als in de rest van de beukenlaan. Langs het pad 
worden stammen aangebracht als afscheiding 
en begeleiding van het pad. Tot slot zal de beu-
kenlaan worden aangevuld met nieuwe beuken 
en onderbeplanting. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd in samenwerking met Groendo-
mein Wasven en basisschool de Boog.  

 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  
U kunt mij bereiken op tel: (040) 238 67 18 of 
email: e.van.rosmalen@eindhoven.nl 
Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en don-
derdag. 

 
Ellen van Rosmalen,  
Beheerder 
 
 
 
 

 

DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 
 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de 
opvang van dieren, met uitzondering van hon-
den 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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Drie op een rij 
Natuurlijk kent u de gro-
te bonte specht wel. Het 
is de algemeenste specht 
in Tongelre. Eind januari 
vlogen er 2 twee koppels 
in het Wasven gebied en 
waren al volop, door de 
hoge temperaturen, ach-
ter elkaar aan het jagen. 
Hier en daar werd al een 
beetje geroffeld. In het 
achterbos zag ik die zelf-
de ochtend een andere 
specht. Hij was zo groot 
als een mus. Ik weet dat 
deze soort in dit gebied 
steeds meer voorkomt en 
hoor hem regelmatig. 
Maar nu zag ik hem van 
dichtbij. Mooi! Het is de 
kleine bonte specht. Een 
prachtig spechtje wat 
snel beweegt tussen de 
takken, zoekend tussen 
de schors naar insecten, 
want dat doen spechten.  
 

Diezelfde middag, ik 
overstekend in de Java-
laan, weer een specht. 
Geen grote, geen kleine, 
maar een middelste bonte 
specht. Qua grote er tus-
sen in dus. Die had ik zelf 
nog niet gezien in onze 
omgeving. De onderkant 
van deze specht is opval-
lend door de roze kleur. 
 

Dat is nou leuk, drie soor-
ten van de bonte specht 
op èèn dag. Daar word ik 
nou blij van. Spechten 
zijn gek op dode bomen. 
Daar hakken ze een nest-
holte in uit en zoeken er 
hun voedsel. Laten we hopen dat er van de zeld-
zamere soorten, de kleine en middelste bonte 
specht, wat meer nageslacht opgroeit. Want dan 
wordt de kans dat U deze vogels ziet ook groter. 
Kijk naar ze uit. Op internet kunt u trouwens ook 
de geluiden beluisteren van alle 3 de soorten. 
 

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek      

Door Kees van Grevenbroek 

Grote bonte specht 

middelste bonte specht 

kleine bonte specht 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuintip van februari: zomerbollen planten 

Door Jeroen Soontiëns 
 
Bij bloembollen denk je al snel aan tulpen of narcissen. 
Naast deze lentebloeiers zijn er ook bloembollen die je 
juist in het voorjaar plant en in de zomer bloeien. Deze 
'zomerbollen' komen vaak oorspronkelijk uit tropische 
landen en geven een kleurrijk en exotisch tintje aan de 
zomertuin. Juist als de bloei van de meeste tuinplanten 
over het hoogtepunt heen is, geven zomerbollen nog 
volop kleur aan de tuin. En nog een voordeel is dat je al 
vanaf maart de eerste zomerbollen in de grond kunt zet-
ten of binnen kunt opkweken. Heerlijk om al met de zo-
mer bezig te zijn. 
 
Zomerbollen top 5: 
Crocosmia: deze plant, ook wel montbretia genoemd, 
heeft een prachtige bloemvorm in de kleur geel/oranje 
of rood. De zwaardvormige bladeren zijn mooi te combi-
neren in de border en de plant is goed winterhard mits 
de grond afwatert. 
 
Dahlia: dit is de meest veelzijdige zomerbol die er is. De 
dahlia is er in allerlei kleurvarianten, in lage en hoge 
soorten en in zeer verschillende bloemvormen. Naast de 
hele grote bloemen zijn er ook eigentijdse kleinbloemige 
dahlia’s. Een ideale snijbloem! 
 
Begonia: de begonia’s uit knol zijn erg dankbare zomer-
bollen. De bloemen komen eindeloos tot ver in de herfst 
tevoorschijn. De planten kunnen binnen worden opge-
kweekt en zijn prima te gebruiken voor schaduwplekken. 
 
Canna: bloemriet is een forse plant met geel tot rode 
bloemen. De bladeren lijken op de bananenplant en kun-
nen een prachtige rode tekening hebben. Ze zijn ge-
schikt als potplant en in de border.  
 
Tip: Plant een aantal extra zomerbollen, zodat je deze 
fraaie zomerbloeiers ook uit eigen zomertuin kunt pluk-
ken voor een prachtig zomerboeket! 
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Van 1959 naar 2014: De Boodschapper en 
zijn boodschap. 
 

door Wim van de Wiel 
 

Enkele weken geleden heb ik afscheid moeten nemen 
van een vriend. Vanaf ons zestiende zijn we samen op 
kostschool-seminarie opgetrokken voor de opleiding 
tot priester-missionaris. Tijdens de dagen van het af-
scheid kwamen veel vragen bij mij op zoals, wie en 
wat boeide ons, wie waren de personen die ons inspi-
reerden? 
 
1959: Het was de tijd dat bis-
schop Bekkers via de TV 
standpunten naar voren bracht 
over gezin, geweten en eigen 
verantwoordelijkheid. De tijd 
van de theoloog Schillebeekx. 
De tijd dat Pater van Kilsdonk 
als pastor van de Amsterdam-
se studentenkerk van zich 
deed spreken en jong en oud 
de liederen van de priester/
dichter Huub Oosterhuis zong 
op beatmuziek. Paus Johannes 
de drieëntwintigste zette ramen open, liet een frisse 
wind waaien en nodigde ons tijdens het concilie uit 
om de kerk bij de tijd te brengen: agiornamento. Sa-
men, priesters bisschoppen en leken als Gods volk 
onderweg. 
 
Wie ons in die dagen vooral boeide was de persoon 
van Jezus. Wij gingen terug naar de basis, naar de 

oorsprong: zijn manier van leven, zijn woorden, zijn 
wijze van omgaan met de mensen. Dit alles zoals be-
schreven in de verhalen van het evangelie. Centraal 
stond de boodschap die één op één samenviel met de 
boodschapper. Jezus was de bron voor zingeving van 
ons leven en werken als mens en als toekomstig mis-
sionaris: Een man die vanuit regels en geboden pre-
dikt, maar ook een man die in bepaalde situaties het 
geweten van de mens boven de wet durft te stellen. 
Een man die in het geval van de overspelige vrouw 
durft te zeggen: “Heeft niemand u veroordeeld, ook ik 
veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer.” Jezus 
geeft ruimte voor een nieuwe start. 
Jezus zit aan tafel met de uitgestotenen, melaatsen, 
zondaars en tollenaars. Hij deelt het brood met hen èn 
met ieder die aan tafel zit. Hij is de man, die verstoten 
en gekruisigd, leven en hoop geeft over de dood heen. 
 

De laatste decennia zie ik steeds meer een afstand 
groeien tussen de instituties en het voelen en denken 
van de mensen. Boodschap en boodschapper volgen 
gescheiden wegen. De gevestigde orde trekt zich te-
rug als in een bastion, terwijl velen zich niet meer on-
dersteund voelen in hun levensvragen of inzich-
ten.Personen maken hun eigen keuzes en gaan meer 
en meer zingeving zoeken in een groep waar zij zich 
thuis voelen. 
 

Nu, in de huidige tijd zie ik in ons Tongelre personen 
terugkijken naar het verleden. Sommigen kijken met 
weemoed terug en missen de duidelijke richtlijnen en 
eenvormigheid. Anderen hebben afscheid genomen 
van wat zij “volgzaamheid” noemen en leven vol op-
timisme vanuit nieuw verworven inzichten en gevoe-
lens. 

Info met betrekking tot  Kerkberichten: 
 
Overzicht diensten: 
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur 
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat , 1ste en 3e zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met kapelaan 
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 

de maand om 19.00 uur met dominee. 
 

Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Mar-
tinuskerk). 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is 
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig 
praatje. 
• Op dinsdag- en vrijdagochtend is Kapelaan P. Gee-

len aanwezig. 

• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 
Kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 

 
Overledenen: 
• Frans Pruijmboom,  68 jaar 
• Tini Verstappen - van den Bosch,  93 jaar 
• Sjaak Schenkelaars,  86 jaar 
• Jo Mesters,  59 jaar 

Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:  
040-2811324 
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
 
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:   
040-2110467 (Parochiecentrum St.Joris) 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl 

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

MOMENTEN MET  

 ,  ziel ziel ziel ziel EN   . 
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Bij beide groepen zie ik mensen die zelfstandig of 
met anderen hun geweten gescherpt en getoetst heb-
ben en zo hun levensvisie gestalte durven geven. 
 
Kijk ik naar liturgie en vieren, dan blijven sommigen 
zich aangetrokken voelen tot de meer traditionele 
vormen. Anderen zijn uit gekomen bij een pastor bij 
wie men zich thuis voelt, bij oecumenische vieringen, 
bij geloofs- en begijnhofgesprekken, of bij vieringen 
in kleine kring. Bij velen, ongeacht hun geloofsach-
tergrond, hoor ik vaak de naam van Paus Franciscus 
vallen. Juist zoals bij Franciscus van Assisi en bij Je-
zus van Nazareth, vallen bij deze paus de boodschap 
en de boodschapper in één persoon samen. Deze man 
is eenvoud, heeft aandacht voor de misstanden in 
kerk en wereld. Hij heeft oog voor de zwakkeren en 
gaat binnen de RK-kerk scharnierpunten (zoals ge-
lijkwaardigheid van man en vrouw, aids in Afrika, 
homoseksualiteit en euthanasie) niet uit de weg. 

Tegen de regels en uitspraken van voorgangers in, 
durft hij te zeggen: “Daar moeten we nog eens goed 
over nadenken en praten.”   
 
Ik zie boven alles gebeuren dat de huidige mens gaat 
voor geloofwaardigheid. Je hart en je handen moeten 
doen, wat je met de mond vertelt: Dan zijn de bood-
schapper en de boodschap ÉÉN. 

NIEUWE BEDRIJVIGHEID OP SECTIE CNIEUWE BEDRIJVIGHEID OP SECTIE CNIEUWE BEDRIJVIGHEID OP SECTIE C   

CASA BELEZA 
 

Vrijdag 10 januari is op Daalakkersweg 2 (sectie 
C) cadeauwinkel Casa Beleza en schoonheidssalon 
Beleza geopend. Een cadeauwinkel in woondecora-
tie waar u leuke en betaalbare accessoires en ca-
deautjes kunt vinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend aan de winkel zit de schoonheidssalon 
waar u terecht kunt voor gelaat en lichaamsbehan-
delingen en voor begeleiding met afvallen. 

Openingstijden winkel: 
woensdag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur 
(www.casa-beleza.nl) 
Schoonheidssalon op afspraak.  
(www.beleza-eindhoven.nl) 
 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
of kunt u bellen met Anja van Dinter 0651748986. 
 
BLOEMENDALWOL 
 

Bloemendalwol.nl heeft sinds ruim drie maanden 
haar deuren geopend. Sindsdien hebben al heel 
wat brei- en haak liefhebbers hun weg naar de 
Daalakkersweg 2 kunnen vinden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het oude kantoorpand van Stork/Nolte heeft 
Corine Bloemendal een gezellige winkel ingericht 
met een ruim assortiment aan brei- en haakga-
rens, accessoires, patroonboeken en workshops. 
Tevens is er elke donderdagavond breiclub; ge-
woon voor de gezelligheid of om elkaar, met de 
diverse brei- of haaktechnieken, verder te helpen. 

10 
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Ontmoetingskerkgemeente    
Meerkollaan 3,  
Eindhoven. 
www.pkn-eindhoven.nl/ontmoetingskerk 
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 
Twitter: ProtestantEindhoven 
 
Van carnaval tot Pasen organiseren we onder het thema “Zoek 
de stilte” verschillende activiteiten die ons helpen in die 40dagen 
op weg naar Pasen stil te staan bij de weg die Jezus ging en bij 
mensen die vandaag  lijden. Er zijn twee SoSoSo-maaltijden, 
soberheid, soep en solidariteit, een avond over Fair trade en 
textiel en een film over Brazilië. We zamelen extra geld in voor partners in Brazilië die opkomen voor de 
inheemse bevolking. In de kerkdiensten ondersteunen symbolische bloemschikkingen deze weg naar 
Pasen. Kom gerust eens kijken en proef de sfeer. 
 
Kerkdiensten 
zondag 23 februari 10.00 uur dominee Speelman 
zondag  2 maart  10.00 uur dominee Boekenstijn 
zondag 9 maart  10.00 uur dominee Speelman 
zondag 16 maart 10.00 uur dominee Grosheide 
zondag 23 maart  10.00 uur dominee Grosheide 
Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e zon-
dag van de maand is er voor tieners een aparte jeugdkerk. 

Thema-avonden Bijbelverhalen en kunst 
27 februari en 27 maart om 20.00 uur o.l.v. dominee Tineke Boekensteijn en de kunstenaar Leo Stein-
hauzer stilstaan bij de combinatie kunstgeschiedenis en bijbelverhalen. 
De bijeenkomsten zijn gratis, opgave en informatie bij dominee Boekenstein, tel. 040-8420006 
 
SoSoSo-maaltijden (Soep- soberheid-solidariteit) 

Op 5 en 26 maart van 18.00 tot 19.30 uur is er een sobere maaltijd met soep, brood en fruit. Op 5 
maart, aswoendag wordt dit afgesloten met een verbrandingsritueel. Iedereen neemt eigen bord en be-
stek mee en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Na aftrek van de kosten, wordt de opbrengst 
gebruikt voor de partner COMIN in Brazilië. Opgave kan tot dinsdag voorafgaande aan de maaltijd bij 
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl  
 
Modeshow en lezing over fairtrade en textiel 
Op 5 maart 2013 bent u van harte welkom op een modeshow van SARI  met fairfashion mode voorjaar 
2014. Aansluitend is er een lezing van drs. Wouke Oprel. Zij zal ons vertellen over de achtergronden 
van de kledingindustrie, over verbetering van de werkomstandigheden en de lonen van textielarbeiders 
en de relatie met onze kapitalistische samenleving. En wat is de rol van de consument? De branden in 
de textielfabriek in Bangladesh staan nog op ons netvlies. Op deze avond wordt stil gestaan bij de eco-
nomische realiteit en de gewenste waarden van een “eerlijke” samenleving. 
De avond begint om 19.45 uur met inloop en de modeshow. De toegang is gratis. 
 
Reizende bioscoop 
De filmmaker Mendel Hardeman komt met zijn film De zee van pelgrim Antonio naar Eindhoven. De film 
vertelt het verhaal van pelgrim Antonio die een vrijstaat stichtte. Duizenden indianen en landarbeiders 
komen bijeen in een samenleving gebaseerd op solidariteit. Maar hun stad werd door het leger met de 
grond gelijkgemaakt. Jaren later kregen deze woorden ineens een onverwachte betekenis.  
Voor meer informatie kijk op www.antoniofilm.com 
De film begint om 19.45 uur. 
 

NB.  
Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten plaats in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 te Eindho-
ven. 
Voor actuele informatie, kijk op de hierboven genoemde sociale media. 
 
Contactpersoon 
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl  

11 
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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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⌚ 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.  
 
 
Op vrijdag 31 januari verraste onze penningmeester 
Hellen, de vrijwilligers die op het wekelijkse koffie-
uurtje kwamen, met een zelf gebakken taart. 

Zoekt u telefonisch contact met  
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen  

9.00 en 12.00 uur! 
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K.V. DE TONGELREEPERS  
 

Beste carnavalsvrienden, 
 
Hierbij ons carnavalsprogramma voor het seizoen 2013-2014 
 
Carnaval Openingsbal   Zaterdagavond  01 maart  2014 
Carnaval Kindermiddag   Zondagmiddag  02 maart  2014 
Carnaval Reepersbal   Zondagavond  02 maart 2014 
Carnaval Volhoudersbal   Maandagavond  03 maart  2014 
Carnaval Apres-Ski voor iedereen Dinsdagmiddag  04 maart  2014 
Carnaval Afsluitingsbal   Dinsdagavond  04 maart  2014 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het bestuur, 
Marion & Berry Smulders 

14 

RESIDENTIE: 
De Merckthoeve 
Oude Urkhovenseweg 2-4 
5641 JB  Eindhoven 

NXT Genera
on wint de FIRST® LEGO® League “Jaarbeurs 

Utrecht” Champion’s Award 2de plaats  
 
Het NXT Generation team van Stichting Groendomein Wasven komt uit Eindhoven en bestaat uit acht 
kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. De kinderen komen wekelijks bij elkaar in de Wasvenboerde-
rij en hebben allemaal gemeen dat ze dol zijn op techniek en van een uitdaging houden. Zaterdag 25 
januari jongstleden streden zij samen met de 50 beste teams uit de Benelux om de felbegeerde Cham-
pion’s Award en konden zich daarbij kwalificeren voor één van de internationale toernooien. De Cham-
pion’s Award is de prijs voor het team dat op alle onderdelen het beste heeft gepresteerd. De prestatie 
van de robot tijdens de wedstrijden, de techniek achter de robot, het uitgevoerde onderzoek en de pre-
sentatie hiervan bij de onderzoeksjury en het teamwork op de dag 
zelf. Dit alles wordt meegenomen in de beoordeling. 
Tijdens de regiofinale in Eindhoven wist NXT Generation al de Cham-
pion’s Award en de robot prestatieprijs te winnen. Wat ze niet had-
den verwacht, was een plek in de TOP 3 van de Benelux finale. Aan 
de Benelux finale mogen namelijk alleen de beste teams van Neder-
land, België en Luxemburg deelnemen, dus het niveau ligt zeer hoog. 
Het winnen van de Champions Award 2e plaats is een geweldige 
prestatie waar het team heel erg trots op is. 

OPTREDEN OMA’S AAN DOPTREDEN OMA’S AAN DOPTREDEN OMA’S AAN DE TOPE TOPE TOP   
 

We verwelkomen de lente met een lied.  
 

Op vrijdagavond 4 april treedt voor u op het dames-
koor Oma’s aan de Top met een lenteconcert in  

’t Oude Raadhuis aan ’t Hofke 15. 
 

Zang op hoog niveau en toch  
GRATIS TOEGANG.  

 
   Het optreden van het koor duurt  
    van 19.00 tot 21.00 uur.  
    De zaal is open vanaf  

   18.30 uur.  

 
 
 
 
RECTIFICATIE 
 

In het maandblad van  
oktober is een fout vermeld. 
  
Op 11 november had het  
St. Martinusgilde 5 jubilarissen: Wim van 
Rooy 65 jaar lid, Ralph van de Voort 25 jaar 
lid en Remco, Jeroen en Ruud Schrurs 25 jaar 
lid. Ruud Schrurs staat vermeld als Ruud 
Swinkels wat niet juist is.  
 

St. Martinusgilde Tongelre 
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FOTOCLUB ’T KARREGAT OP ZOEK 
NAAR OUD-LEDEN 

 

Fotoclub ’t Karregat bestaat in 2014 40 jaar 
en dat wordt het hele jaar gevierd.  
 
In de afgelopen 40 jaar zijn er 134 mensen 
lid geweest. Van 40 van deze mensen heb-
ben we hun emailadres. We zijn op zoek naar 
de resterende 94. Wij willen hen uitnodigen 
zich aan te melden om in november 2014 
mee te exposeren met onze tentoonstelling.  
 

De mensen kunnen zich aanmelden op foto-
clubkarregat@gmail.com. 

MDMDMD---CAFÉCAFÉCAFÉ   
   

MD-café houdt 25 februari weer de maandelijk-
se bijeenkomst voor mensen met de oogaandoe-
ning MaculaDegeneratie. Deze middag komt 
Iris Huys de ProDigi demonstreren die zowel 
als desktop en als tablet gebruikt kan worden. 
De ProDigi kan de tekst voorlezen en tegelijk 
haarscherp weergeven. 
 
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, 
Struyckenstraat 10, Eindhoven (Strijp).  
Tijd: van 14.00-16.00 uur.  
Meer informatie: tel. 040 2520650. 

GEMEENTERAADSVERKIEZGEMEENTERAADSVERKIEZGEMEENTERAADSVERKIEZINGEN INGEN INGEN 
19 19 19 MAART MAART MAART    

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanstaande woensdag 19 maart zijn er weer ge-
meenteraadsverkiezingen in Eindhoven. Eens in de 
4 jaar mag u zich uitspreken over de koers van de 
gemeente Eindhoven. Naast de lokale afdelingen 
van de landelijke partijen, doen er vaak ook zelf-
standige lokale partijen mee. Welke politieke voor-
keur u ook heeft, gaat u vooral stemmen! Eindho-
ven heeft helaas de laagste opkomst van heel Ne-
derland, terwijl het juist zo belangrijk is dat u zich 
laat horen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is John Hopstaken en ik ben oud leer-
ling van het Lorentz Casimir Lyceum. Geboren en 
getogen in Eindhoven, opgegroeid in Woensel 
(Rapenland) en nu weer woonachtig in Tongelre. 
Graag wil ik u vertegenwoordigen in de gemeente-
raad namens de PvdA. Sterk & Sociaal zijn voor 
mij belangrijke waarden, maar ook gelijke kansen 
voor iedereen.  
 
Breng uw stem uit op 19 maart! Maak vooral uw 
persoonlijke wensen kenbaar door de speerpunten 
van alle Eindhovense partijen naast elkaar te leg-
gen en op internet op te zoeken. Laat uw stem niet 
ongebruikt en werk mee aan een grote opkomst 
voor de Eindhovense Gemeenteraadsverkiezingen. 
De gemeenteraad is er voor alle burgers van Eind-
hoven. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  17 

Tekst onder: uit Rond ‘t Hofke 3,  1965 

Tekst boven: uit Rond ‘t Hofke 4,  mei1965 
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Op zondagmiddag is het Oude 
Raadhuis geopend voor mensen 
die behoefte hebben aan een 
praatje of graag een spelletje wil-
len spelen. De doelgroep is oude-
re echtparen of alleenstaanden. 
Er zijn altijd twee gastvrouwen/-
heren aanwezig om te zorgen 
voor de drankjes, koekjes en 
knabbeltjes. Zij verwelkomen 
nieuwelingen en zij doen ook 
mee met de spelletjes. De mees-
te bezoekers zijn in groepjes aan 
het kaarten. Er heerst een gezel-
lige, ontspannen sfeer. 
In januari 2006 is deze club op-
gericht vanuit de gedachte dat er 
mensen zijn die behoefte hebben 
aan de zondagmiddaginvulling. 
Het is gebleken dat dit een gou-
den greep is geweest, want de 
meeste mensen zijn vanaf het 
begin blijven komen. Bij navraag 
blijkt dat de aanwezigen erg blij zijn met hun we-
kelijkse uitstapje en ze kijken er steeds naar uit. 
De gastvrouwen/-heren  zouden graag zien dat er 
meer mensen naar deze zondagmiddaginloop ko-
men. Bovendien is er ook behoefte aan meerdere 
gastvrouwen/-heren. De aanwezige gastvrouwen 
vinden het een leuke taak om de gasten te ver-
wennen. Twee keer per jaar wordt er een rooster 
gemaakt. Onderling ruilen is ook altijd mogelijk. 
Eén keer per jaar gaan de vrijwilligers met elkaar 
uit eten.  

Het is voor sommige mensen moeilijk om hier voor 
de eerste keer binnen te stappen. Een idee zou 
zijn om een vriend, vriendin of familielid mee te 
nemen, zodat het wat minder spannend is om 
“over de drempel te gaan”. Bij de ingang staat een 
uitnodigend bord: “Vrije inloop op zondagmiddag 
van 13.30 uur-16.30 uur”.      
Voeg de daad bij het woord en stap het prachtig 
opgeknapte Oude Raadhuis binnen! 
 

Verslag van Ans Verheijen 

EEN BEZOEKJE AAN DE EEN BEZOEKJE AAN DE EEN BEZOEKJE AAN DE VRIJE INLOOP INVRIJE INLOOP INVRIJE INLOOP IN   ‘T OUDE RAADHUIS‘T OUDE RAADHUIS‘T OUDE RAADHUIS   
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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 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 pas-
sen. Ik woon op Donk 36. Tel.nr. 040-2908044. / 06-41119186. 
Ik ben 15 jaar en heb al ervaring met kinderen. Ik zit in klas 4 VWO 
van het van Maerlant Lyceum. 

OPROEP 
 

Hoi! Ik ben Noortje en ik ben op zoek naar een verzorg-
pony. Ik heb rijervaring en hou heel erg veel van pony's. 
Ik ben bijna 1.50. Hebt u een pony die ik af en toe mag 
verzorgen?  Of kent u iemand die een pony heeft waar ik 
misschien voor mag zorgen. Ik hoef niet per se op de 
pony te rijden en de grootte maakt niets uit.  
Heeft u interesse?  
 
Mail naar:  
nemhcolen@hotmail.com   
Of bel naar: 040-2810024 
 
Alvast bedankt! 

Hé, ga je mee koken bij ORKA?  
 
Met wie koken we? 
We zijn op zoek naar jonge mensen tussen 11 en 15 jaar die 
eenmaal per maand willen koken, onder begeleiding van Chris-
ta, Hilke, Monique, Marya, Kim en Mirjam! Per avond zullen we 
met maximaal 10 jonge koks aan de slag gaan. 
 
Voor wie koken we? 
Voor de gasten! Dat kunnen vanaf nu ook mensen zijn die 
graag een keer bij  Cook4U willen komen eten, en jij mag ze 
nog steeds uitnodigen! Iedereen kan zich inschrijven om 
mee te eten als gast via cook4u.orka@gmail.com en aange-
ven wanneer hij/ zij mee wil eten. (zie bijgevoegde planning 
hieronder) 
 
Wanneer koken we? 
Elke eerste woensdag van de maand met maximaal 10 jonge-
ren van 11 tot 15 koken bij ORKA. Dus hou deze site in de ga-
ten voor de (inschrijf)datum per kookavond. We starten om 
17.30 uur met de koks. De gasten zijn vanaf 19.00 uur van har-
te welkom in ORKA. Zodra iedereen binnen is zal de maaltijd 
geserveerd worden, dus wees op tijd. 
 
Hoe kan je meedoen? 
Elke eerste woensdag van de maand. Stuur een mailtje, tot 
uiterlijk één week voor de Cook4U  avond,  naar 
cook4u.orka@gmail.com, dan krijg je een inschrijfformulier toe-
gestuurd waarop wat gegevens gevraagd worden. 
 
Wat kost het om mee te doen? 
Elke kok betaalt €2,50 om mee te doen, daar krijg je het eten 
en drinken voor. Van de gasten wordt een bijdrage van €5,- 
gevraagd voor de maaltijd. Gasten kunnen verder zoveel drank-
jes kopen als ze willen aan de bar bij ORKA. We serveren ze 
natuurlijk aan de tafel ;) Wij hebben er zin in! Kom je mee 
(leren) koken? En weet je al voor wie je wilt gaan koken? Denk 
er maar over na, maar niet te lang, want per avond hebben we 
maar 10 plaatsen beschikbaar. 

Maand Land: Feest: Menu idee 

12-mrt-14 India 
Holi: met gekleurde 

poeders. Feest om begin 
van de lente te vieren 

Pakouda, curry 

02-apr-14 Mexico Vernal Equinox 
chicken Itza, wraps, 

tortillachips 

07-mei-14 NL Koning + Bevrijdingsdag tompouce, stampotten? 

04-jun-14 Brazilië WK koorts   

02-jul-14 USA Independance day Hamburger, friet 

06-aug-14 vakantie vakantie vakantie 

03-sep-14 Israel Rosh ha shanah 24-26/9 Falafel, humous, pita 

01-okt-14 
Spanje of 
Duitsland 

La tomatina/ oktoberfest veel tomaat, tapas 

05-nov-14   Halloween Alles met pompoen 

03-dec-14 Suriname 
Srefidensi, 25nov Onaf-

hankelijkheidsdag 
Roti, pom 
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OPTICIEN BRACKEL  
 
Ik zat goed en wel aan tafel voor een gesprek 
met Ad en Marijke Brackel, zegt Ad: "Hé er zit 
een schroefje los aan je bril, kijk hier bij de 
linker neuspad!" Verrek, dat had ik zelf nog 
geeneens gezien. "Beroepsafwijking," lachte 
Ad en nam mijn bril mee naar zijn werkbank. 
Binnen twee minuten was hij terug. Hij had er 
niet alleen een nieuwe schroef in gezet, maar 
gelijk beide neuspads vervangen door frisse 
nieuwe. "Ja, ze vergelen in de loop der tijd [ik 
heb die bril, schandalig genoeg, al bijna 13 
jaar...] en dan worden ze korrelig en breken 
op een gegeven moment af." Zeer bedankt! 
 
door Frank de Greef. 

 
 
Hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen? 
Nou, dat komt zo. Mijn vader begon Opticien Brac-
kel in 1961 op de Dommelstraat 25-A. Modehuis 
Brackel op de Rechtestraat was trouwens van mijn 
grootouders, de wat oudere lezers zullen zich die 
modezaak nog wel herinneren. Samen met zijn 
vrouw Francy, mijn moeder dus, hebben ze tot 
1988 in dat smalle, diepe pand aan de Dommel-

straat gezeten, pal 
onder de bioscoop die 
daar toen was. Aan 
de muziek die gere-
geld door het plafond 
dreunde, konden we 
horen welke film er 
gedraaid werd. Het 
hele complex, inclu-
sief bioscoop en onze 
opticienzaak, werd in 
1988 gesloopt om 
plaats te maken voor 

o.a. wat nu bioscoop Pathé is. Mijn vader had een 
gedeelte van zijn jeugd doorgebracht op de Koe-
koeklaan, bovendien reed de bus die van het sta-
tion naar Tongelre reed door de Dommelstraat, 
wat toen veel meer een echte winkelstraat was dan 
nu. Zodoende hadden we relatief veel klanten uit 
Tongelre, dus was het niet zo raar dat mijn vader 
daar de nieuwe zaak wilde beginnen. Mijn ouders 
hebben toen tijdelijk het pand gehuurd op de Ton-
gelresestraat 278, waar nu restaurant Hanedan zit, 
maar ze wilden een nieuw gebouw neerzetten op 
de toen open plek - waar we nu zitten. Dat heeft 
aardig wat voeten in aarde gehad want pas na vier 
jaar waren alle vergunningen rond en kon er ge-
bouwd worden. In 1993 was het gebouw klaar en 
zijn wij erin getrokken. Zes jaar later, in 1999, 
hebben Marijke en ik de zaak overgenomen, dus 
dit jaar vieren we ons eigen 15-jarig bestaan. 

 
 
Doe je daar iets aan? 
Jazeker. We gaan met een groep klanten per tou-
ringcar een bezoek brengen aan onze vaste glasle-
verancier, Hoya in Uithoorn (zie www.hoya.nl). We 
krijgen een rondleiding in de fabriek, zodat men-
sen kunnen zien hoe brillenglazen worden ge-
maakt, geslepen en gepolijst (ook de 'moeilijke' 
multifocale glazen) en hoe er allerlei speciale laag-
jes - coatings - op worden gedampt. Heel interes-
sant om eens mee te maken. Jarenlang was mine-
raal glas het aangewezen materiaal voor het ver-
vaardigen van brillenglazen, maar de consument 
stelde steeds hogere eisen. Men koos meer en 
meer voor lichtere, dunnere en meer comfortabe-
lere kunststof brillenglazen. Momenteel ontwikkelt 
en produceert men zowel minerale als kunststof 
brillenglazen. Overigens kunnen er allerlei coatings 
op worden aangebracht, zoals ontspiegeling of een 
laagje dat de glazen water- en vuilafstotend 
maakt. In combinatie met tal van veredelingstech-

Ad Brackel 

Oude pand aan de Dommelstraat 

Nieuwe pand aan de Tongelresestraat 
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nieken is het mogelijk geworden om voor elke le-
vensstijl het perfecte glas beschikbaar te hebben. 
 
Hoe houden jullie jezelf staande tussen de 
grote ketens? 
Er zijn allerlei redenen waarom mensen graag 
naar ons toekomen. In de eerste plaats vanwege 
onze kennis van zaken. We hebben allebei de vol-
ledige, vierjarige opticien-opleiding afgerond en 
daarnaast heeft Ad de opleiding gevolgd tot con-
tactlenzenspecialist. Bij de grote winkels is de 
kans groot dat je geholpen wordt door iemand die 
een interne cursus van twee maanden heeft ge-
volgd en dan net genoeg weet om het apparaat te 
bedienen waarmee de ogen worden gemeten. Wij 
noemen die grote ketens “brillenwinkels.” Zij ver-
kopen brillen, wij helpen mensen met hun ogen. 
Als wij kleine maar potentieel ernstige afwijkingen 
zien of vermoeden, verwijzen we door naar de 
oogarts. Wij nemen de tijd voor onze klanten, we 
proberen ze het beste advies te geven, ook ten 
aanzien van de keuze van de bril. We zeggen eer-
lijk wanneer een bril niet zo geschikt is, of gewoon 
niet staat, want we willen niet dat mensen later 
van anderen te horen krijgen (of niet): ”O jee, 
waar heb je die bril gekocht…?” waarmee ze in 
feite bedoelen of bij zichzelf denken: “Waar heb-
ben ze je met zo’n idiote bril de deur uit laten 
gaan!?” 
 
Is dat wat, die leesbrillen van 3 euro van 
Kruidvat, Blokker, Albert Heijn? 
Tja, als vergrootglas voldoen ze prima, maar meer 
is het ook niet: je zet met zo’n ‘leesbril’ in feite 
twee identieke vergrootglazen op je neus. Op de 
lange duur, als je de leesbril veel nodig hebt, is 
het verstandig om een leesbril aan te schaffen die 
op jouw specifieke sterkte geslepen is. Die goed-
kope leesbrillen kennen alleen maar hele en halve 
sterktes. Als je links +2 nodig hebt en rechts 
+1,25 kun je met een leesbril van +1,5  weliswaar 
een stuk beter lezen, maar je zult begrijpen dat 
dat niet echt goed is voor je ogen. Daarnaast zijn 
die goedkope leesbrillen ook wat allerlei andere 
aspecten betreft standaard, zoals bijv. de afstand 
tussen je ogen. Ook moet je je realiseren dat bij 
veel mensen de neus niet precies midden tussen 
de ogen staat. Allemaal redenen om een goede 
leesbril op maat te laten aanmeten. Tegenwoordig 
kun je trouwens speciale bureaubrillen krijgen, ja, 
ook bij ons. Dat zijn leesbrillen waarmee je ge-
woon kunt lezen maar ook iets verder weg - naar 
je beeldscherm - kunt kijken, plus natuurlijk naar 
een leuke collega aan de andere kant van het kan-
toor! 
 

CLOWNS KADO GEPROLONGEERD 
 
‘The best of Arno Huibers’ in het gezelligste thea-
tertje van Eindhoven. Vanwege succes in de 
kerstvakantie wordt Clowns Kado 13 maal gepro-
longeerd! 
 

In Clowns Kado laat Arno vernieuwde versies zien 
van zijn meest dierbare acts uit 33 jaar clownerie 
van internationale klasse ! 
  

Spel en muziek, Arno Huibers en Paul van der 
Heijden.  Verdere informatie, recensies en een 
korte video-impressie vindt u 
op www.arnohuibers.n 
 
Data in Arno’s Theater,  
Kalverstraat 11, Eindhoven:  
januari: 26 / februari: 22, 23 / maart: 22, 23, 29, 
30 / april: 26, 27, / mei: 17, 18, 24, 25.  Alle za-
terdagen om 20.00 uur en zondagen om 15.00 
uur.  
 

Reserveren (noodzakelijk!): 
via info@arnohuibers.nl of via 040-2816483.  
 

Entree kinderen 4 t/m 14 jaar € 8,- en volwasse-
nen t/m 112 jaar € 14,- incl. koffie/thee vooraf en 
kinderen clownsneus toe. 
 

Voor lezers van rond het Hofke:  
tegen inlevering van dit artikel krijgt u voor 1 per-
soon € 2,- reductie op de entreeprijs bij een da-
tum naar keuze. 

Opticien Brackel 
Tongelresestraat 201 
5613 DG Eindhoven  

040-2445593  
www.opticienbrackel.nl 
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Vanaf 8 januari 2014 zijn wij �jdelijk verhuisd 

naar de Par�tuurlaan 99. 
Kijkochtend 

 

openbare basisschool 

’t Karregat 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op de �jdelijke 

loca�e, een kop koffie te drinken of een gesprek te voeren  

met de leerkrachten. 

 

woensdag 

12 maart 2014 

09.00 – 12.00 uur 
 

Tijdelijk adres: 

Par�tuurlaan 99 

5642 ST Eindhoven 

tel. 040 – 2810326 

www.bs-karregat.nl 
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ORKA ONTVANGT ORKA ONTVANGT ORKA ONTVANGT ORKA ONTVANGT 

VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE VAN GEMEENTE 

WAARDERINGSWAARDERINGSWAARDERINGSWAARDERINGS----

SUBSIDIESUBSIDIESUBSIDIESUBSIDIE    

  
Dinsdagavond 21 januari heeft ORKA van wethou-
der Yasin Torunoglu een waarderingssubsidie van 
€ 1000,00 ontvangen. 
  
De reden voor deze waardering is dat ORKA in 
korte tijd een succesvol activiteitencentrum voor 
Geestenberg / Muschberg en 't Hofke heeft opge-
zet. Uitzonderlijk is dat zij een grote groep vrijwil-
ligers heeft van verschillende leeftijden, waaron-
der dus ook jongeren. Positiviteit, eigen- en sa-
menkracht straalt van ORKA af. Voor de buurten 
is dit een aanwinst en een verbindende factor. 

BULLDOG BUDDIESBULLDOG BUDDIESBULLDOG BUDDIESBULLDOG BUDDIES    

 
Hou jij van darten en veel gezelligheid? Wacht 
dan niet langer en kom bij de 
“The Bulldog Buddies” 
 
Wij zijn de jongste jeugddart-
groep en darten elke 2e en 4e 
vrijdagavond van de maand in 
activiteitencentrum ORKA. 
(Broekakkerseweg 1) 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 14 jaar die het leuk vinden om 
ons team te komen versterken. 
 
Heb jij zin om een potje met ons te komen dar-
ten. Ben jij klaar voor een uitdaging? 
Vragen? Neem dan contact op met John van 
Soerland: 
telnr. 06-21395184 of 
Marion Cornelissen: e-mail:  
m.cornelissen01@onsneteindhoven.nl 

 

 

ZEROPARTY 
 

Ben je in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar en heb je 
zin in een Party? Kom dan naar onze Zeroparty 
 
Vrijdag 4 april 
Tot zero: Chill, meet 
en disco! Vrijdag 7 
maart is er geen 
ZEROPARTY ivm car-
navalsvakantie 
 
Voor vragen of informatie 
betreffende bovenstaan-
de activiteiten kun je ook 
een mail sturen naar:  
info@orkacentrum.nl 

  

 

 

 

KIDSDANCE ANJOY  
 
KUN JIJ OOK NIET STIL STAAN ALS JE MUZIEK 
HOORT?! 
 
Danslessen bij activiteitencentrum ORKA 
 
Vanaf 6 februari ben ik gestart met Dans & Gym  
voor peuters. Dit vindt plaats op donderdagoch-
tend van 10:00 – 10:45 uur.   
 
Anjoy vindt: iedereen die wil dansen moet kunnen 
dansen! Daarom ben ik blij met mijn samenwer-
king met ORKA.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Anne Berkers. 
 
 
ANJOY 
...in sport en dans 
0648975817 
www.anjoy.nu 
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Made In Tongelre 
 
Er is veel geschreven en gepubliceerd over 
Vincent van Gogh’s leven. Maar er zijn nog 
wetenswaardigheden, die U, als lezers van 
Rond ‘t Hofke, beslist moet weten. 
 
Tijdens struintochten door de Tongelrese natuur, 
heeft Vincent van Gogh, toen hij de molen op Coll 
had gezien beslist gedacht: Dit wil ik op het doek 
zetten. En dat heeft hij gedaan en hoe. Hij schreef 
in een brief aan zijn schildersvriend Anthon van 
Rappart het volgende:  
Sedert uw vertrek heb ik gewerkt aan een water-

molen. Die waar ik naar vroeg in dat herbergje aan 

het station. ‘t is dito geval als de twee andere wa-

termolens, die we zamen bezochten doch met twee 

roode daken en dat men vlak van voren ziet- met 

populieren erom heen. Zal in de herfst superbe 

zijn.  

 
De ontmoeting was bij het station Nuenen/
Tongelre (1866-1938). 

 

De molen is waarschijnlijk geschilderd vanuit de 
tuin van Huys te Coll. Zeg nou zelf. Dat ziet er toch 
mooi uit. 
 
Geschilderd vanuit de tuin?  
In de veertiende eeuw was er een hofstede ge-
naamd: Molenstat, waartoe de watermolen, toen-
malige molenaarswoning "Huys te Coll", en een 
huis met een hof behoorden. Die laatste twee be-
staan niet meer. Het huidige Huys te Coll, zo blijkt 

uit de muurankers, is ge-
bouwd in 1787. Rombout 
Smits was de bouwer. En 
zo`n eeuw later, werd 
door van Gogh in zijn tuin 
het schilderij gemaakt van 
de molen. Of heeft van 
Gogh aan de weg gezeten? 
Huys te Coll wordt op dit 
moment volledig gereno-
veerd.  
 
Over eeuwen gesproken 
en toeval 
De Collse watermolen 
stamt uit een heel andere 
tijd. Namelijk rond de der-
tiende eeuw. Er zijn scherven gevonden die men 
gedateerd heeft op het jaartal 1200- 1250. In een 
oud document uit 1337 wordt de molen voor het 
eerst genoemd. Van 1532 tot 1606 is de molen in 
het bezit geweest van de Familie van Greven-
broeck ook eigenaar van de heerlijkheid Mierlo. 
Dat is toevallig! Ik kan u vertellen, dat waren in 
die tijd geen schatjes, die van van Grevenbroeck. 
Geloof me, daar is hier en daar wat geschreven 
over die tijd. 
 
Schilderij als voorbeeld 
In 1680 is de molen door brand verwoest en daar-
na weer hersteld. De molen bestaat uit twee mo-
lens een oliemolen en een korenmolen. De eerste 
raakte in ca. 1920 buiten gebruik en uiteindelijk 
verdwijnt deze. In 1960 kocht de gemeente Eind-
hoven het in verval geraakte monument. Gelukkig 
kwam er een initiatief voor renovatie. Dat was in 
1975 en het mooie was: Het schilderij van Van 
Gogh werd sindsdien gebruikt als voorbeeld voor 
het herstel van de oliemolen. In 2003 is de recon-
structie en restauratie van de molen voltooid. Op 
zondag 24 augustus 2003 is de oliemolen weer of-
ficieel in gebruik genomen door de toenmalige bur-
gemeester van Eindhoven, Rein Welschen. In 2012 
is er weer gerenoveerd. Onderhoud is belangrijk 
voor dit soort gebouwen. 
 
Waar is het schilderij nu? 
Het schilderij is in 1966 geveild voor een bedrag 
van f 95.000 gulden en is in handen gekomen van 
particulier bezit. Anno 2003 hoort het in de collec-
tie Le Frak in de Verenigde Staten. Soms moet je 
durven te investeren. Het schilderij is nu natuurlijk 
onbetaalbaar geworden. Tja, als je alles van tevo-
ren zou weten ... 
 
Wilt u graag meer weten over Van Gogh en Eind-
hoven, ga dan naar de site: 
www.peternagelkerke.nl en klik op de button van 
Vincent Made in Tongelre. 
 
Kees van Grevenbroek 
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Muuranker met jaartal 
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Welke vlinder bij welke straat. 
Woont u in de Pagelaan, in de Citroenvlinderlaan, 
of in de Hagenheldlaan? Allemaal vlindernamen in 
de vlinderbuurt. Op verzoek komt er nog een vlin-
der voorbij gefladderd. 
 
Deze maand: de Maanvlinder 

 
Deze bijzondere vlinder komt voor van India tot in 
China, Japan, Indonesië en  Rusland. De soort be-
hoort tot de nachtpauwogen, ‘s nachts actief dus. 
Een prachtige bleekgroene vlinder die wel 12 cm 
groot kan zijn. Ze hebben geen monddelen en 
geen roltong. Lang rondfladderen doen deze vlin-
ders niet, ze worden maar hooguit zo`n 12 dagen 
oud. Dan is eten ook niet belangrijk. 

   
 
In die korte tijd moeten ze zich zien voort te plan-
ten. Dat is de missie! De rupsen zijn groen en 
hebben rode harige wratjes op het lijf. Het kan 
wel 3 maanden duren voordat ze volgroeid zijn 
om dan een cocon te spinnen. De waardplanten 
(voedsel-planten) zijn hazelaarsoorten, rododen-
dron, walnoot en amberboom. 
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WELKE VLINDER BIJ WELKE VLINDER BIJ WELKE VLINDER BIJ 
WELKE STRAATWELKE STRAATWELKE STRAAT???   

De maanvlinder                                                      

De rups 

IN MEMORIAM IN MEMORIAM IN MEMORIAM    
 

Broer van de Nobelen 
 
 
Begin december 
2013 bereikte ons 
het bericht dat 
Broer v.d. Nobelen 
was overleden. 
 
De St. Nicolaasver-
eniging “ St. Marti-
nus” verliest aan 
Broer een trouw en 
gewaardeerd lid. 
Hij was meer dan 
31 jaar lid van onze 
vereniging waarin 
hij zich heeft inge-
zet om daar waar 
mogelijk de vereni-
ging met zijn hulp 
of advies te onder-
steunen. Ook heeft hij als dit nodig was de 
functie op het paard ingevuld. 
 
Na de mededeling dat hij een niet te genezen 
ziekte onder de leden had is hij daar waar 
mogelijk bij de vereniging en zijn activiteiten 
betrokken gebleven. 
 
Kort voor zijn overlijden heeft hij nog bezoek 
mogen ontvangen van Sint en zijn gevolg 
wat door hem erg op prijs werd gesteld. Wij 
zullen hem als lid van onze vereniging heel 
erg missen. 
 

Wij hopen dat hij zijn welverdiende rust mag 
vinden en wensen Truus, kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte met het dragen 
van dit verlies.  
 

Het Bestuur. 

OPROEP 
 

Zondag 12 januari sleutels gevonden op  
het Ambonplein. 

Het is een bos met 3 sleutels en een hanger. 
Voor informatie/ophalen: 06 13020256  

 

GARAGEBOX te huur in 't Hofke 
(Wapendragerstraat) 

€79/mnd. Tel. 06-12257924 
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Beste lezers, 
 
Wij hebben de eer om de kookrubriek te gaan ver-
zorgen. Voor ons een uitdaging om leuke, maar 
vooral, lekkere recepten te verzorgen. Geen alle-
daagse recepten, soms simpel maar ook recepten die 
extra aandacht vragen. Voor onze lezers een uitda-
ging om deze te maken. 
 
Op- en aanmerkingen zijn uiteraard welkom. 
Veel succes. 
 
Clasine Batenburg en Jack Hanssen. 
 
Carnavalssoep 
 
Met de carnaval in aantocht hebben we een soep ge-
vonden waarmee je een goede basis legt om helemaal 
uit je bol te gaan. 
 
Ingrediënten (voor 8 personen):   
• 1 pond rundergehakt  
• 2 flinke uien 
• 1 rode paprika  

• 1 groene paprika  
• 1 gele paprika  
• 2 preien  
• 1 blik witte bonen in tomatensaus  
• 2 vlees bouillontabletten 
• 3 maggiblokjes 
• 1 pak zontomaatje van 1 liter (tomatensap) 
• water, ongeveer ½ liter 
• evt. 1 eetlepel bruine suiker 
• peper en zout  
• sambal 
 
Bereidingswijze: 
• Gehakt kruiden met peper en zout en er balletjes 

van draaien. 
• Groenten fijnsnijden. 
• Balletjes gehakt gaarbakken. 
• Groenten aanfruiten in boter. 
• In grote soeppan de tomatensap gieten en onge-

veer halve liter water, 
• de bouillon- en maggiblokken toevoegen, daarop 

de witte bonen in tomatensaus. 
• Als de groenten aangefruit zijn deze in de soep-

pan doen en dit alles nog een minuut of 10 op 
klein vuur laten staan. Door de warmte garen de 
groenten nog na. 

• Peper en zout toevoegen naar smaak en evt een 
schep bruine suiker mocht de soep  te 
zuur zijn van smaak door het tomatensap. 
• Voor het pittige voeg je een klein 
 beetje sambal toe. 
• Het lekkerst is natuurlijk als de              
 soep een dag van te voren klaarge-
 maakt is, dan kan de smaak lekker 
 doortrekken.                           
 
Serveertips: 
Lekker met warm stokbrood of harde 
broodjes. 
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Recept van de maand februari:  
carnavalssoep 

Recept : Clasine Batenburg en Jack Hanssen  

Tip van de maand: Mooie witte tanden krijgt u door een beetje zout op de tandpasta te smeren! 
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KOMT U OOK EEN KEERTJE MET 
ONS MEE “GYMMEN”? 

 
“Wij zijn een gezellige en sportieve groep senioren 
die op vrijdag van 11.45 uur tot 12.45 uur  gymt 
bij’t Hofke (BS de Boog) 

Voor de les nemen we altijd even tijd om bij te klet-
sen en koffie te drinken”. 
 

Elke week doen we verschillende bewegingsoefenin-
gen. Ook is er bijna elke week een spelvorm gericht 
op bewegen. Leuk en afwisselend. Van de deel-
nemers verwachten we bereidheid om er samen een 
gezellige les van te maken. Aan de lachspieren moet 
ook gewerkt worden!  
 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een les 
meemaken? Dan kunt u vrijblijvend en gratis een 
proefles bijwonen. Aanmelden kan via onderstaand 
telefoonnummer of e-mailadres. 
 

Met sportieve groet van de leden van de gymgroep!  
 

Ik hoop u snel te zien bij een van mijn lessen, 
 

Teddie Reurink,  
sport- en beweegdocente (voor senioren)  
 

Tel.040-2521663 voor meer informatie 
e-mail: teddie.reurink@planet.nl 

BADMINTONBADMINTONBADMINTON   
 
De Eindhovense badmintonclub Natal kan weer 
enkele nieuwe leden gebruiken. We zijn een ge-
zellige club van ongeveer 20 man/vrouw, die lek-
ker fanatiek kan spelen. Maar iedereen speelt 
dubbels of mixen met iedereen en na elke set 
wordt de samenstelling gewisseld. Wel is het be-
langrijk dat je enige speelervaring hebt, want er is 
geen training en iedereen heeft al minstens een 
paar jaar gespeeld. We spelen op donderdag-
avond in sportzaal de Toeloop (wijk Doornakkers)
van 20.30 – 22.30 uur. Kom gerust eerst een 
paar keer meespelen en zie of het je bevalt. 
 

Inlichtingen bij:  

George Coenraad  

(tel. O6 11760829,  

penningmeester) of  

Thea Koot (tel. 2908092,  

enthousiast lid). 

Fitness gym in Tongelre 
 

Er is weer plaats op de fitness-gym in de gymzaal 
van basisschool de Boog. De leden zijn actieve da-
mes van 30 tot 70 jaar. Op gezellige muziek oefenen 
we alle spiergroepen waarna we weer ontspannen 
met ’n spel.  
 

Tijd: maandagavond van 17.30 tot 18.30 uur.  
 

Kom vrijblijvend een keer (of 2) meedoen.  
 

Meer informatie: Thea Koot, T 2908092. 

Vitalis Berckelhof activiteiten  
  
Weekmarkt 
Iedere maandag van 10.00 tot 11.30 is er een gezellig 
weekmarkt in Vitalis Berckelhof. Kom gerust eens een 
kijkje nemen op Generaal Cronjestraat 3 Eindhoven. 
Informatie en aanmelden kan bij 
s.van.aggel@vitalisgroep.nl telnr 040-2331600 
   
Wilt u ook sporten of meer bewegen?  
U krijgt gratis begeleiding! Iedere donderdag van 15.00 - 
16.00 uur bij het gezondheidcentrum (SGE) de Akkers 
in de Fitnessruimte op Generaal Cronjestraat 1. Deelna-
me is gratis. Informatie en aanmelden kan bij 
s.van.aggel@vitalisgroep.nl telnr 040-2331600  
 
Sterke mannen kom in actie!  
Ben je sterk en fit? Wil je als vrijwilliger aan de slag voor 
de bewoners van Vitalis Berckelhof? Kom dan helpen 
om de succesvolle weekmarkt van Vitalis Berckelhof op 
te bouwen en af te breken. Zondagavond of maandag-
ochtend (9.00 uur) en maandag om 12.00 uur. Vitalis 
Berckelhof ligt aan de Generaal Cronjéstraat 3. Aanmel-
den kan bij: Wilma Maas, telefoon  040 - 233 16 00 of 
w.maas@vitalisgroep.nl 
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NIEUW LITERATUUREVENEMENT BIJ VITALIS 
IN EINDHOVEN: HET GROOT LETTERFESTIVAL 
 
Kees van Kooten, Annejet van der Zijl en Wim 
Daniëls zijn de eerste bevestigde namen voor 
het Groot Letterfestival, een nieuw literatuur-
evenement in Eindhoven dat plaatsvindt op 
zondag 13 april 2014. Vijf Vitalis zorginstel-
lingen veranderen voor één dag in literaire 
podia. Het groots opgezette festival presen-
teert zowel gevestigde schrijvers en dichters 
als jong talent. Ook staat er muziek, beelden-
de kunst en workshops op het programma. 
Het evenement is voor iedereen toegankelijk. 
 
Het Groot Letterfestival is een coproductie van de 
Eindhovense woonzorgorganisatie Vitalis WoonZorg 
Groep afdeling Kunst en Cultuur en de Literaire Sa-
lon. Zij hebben het evenement in het leven geroe-
pen omdat Eindhoven nog geen groot literatuurfes-
tival kent, terwijl daar wel behoefte aan is. In de 
aanloop van het festival gaan er verschillende pro-
jecten van start. Zo wordt er een schrijfwedstrijd 
gehouden, is er een Artist in Residence-project, 
maken dichter Jaap Robben en kunstenaar Paul 
van Osch een semi-permanent werk en gaat oud-
stadsdichter Piet van den Boom als huisdichter aan 
de slag.  
 

Het Groot Letterfestival vindt op 13 april plaats van 
14.00 tot 22.00 uur. De hoofdlocatie is Vitalis Pep-
pelrode in Eindhoven. Er zijn vier satellietlocaties: 
Vitalis Brunswijck, Vitalis Berckelhof, Vitalis Wil-
genhof en Vitalis Vonderhof.  
 

Ook is er een pendellocatie in het centrum van 
Eindhoven: bij boekhandel Polare (Van Piere + De 
Slegte) en een eetgelegenheid bij Garden Mania op 
Strijp S. Het festival wordt gehouden in samenwer-
king met Polare, Plint en GardenMania. 

Groot Letterfestival zondag 13 april 2014 
www.grootletterfestival.nl / www.vitalisgroep.nl 
Vitalis Peppelrode: Ds.Th. Fliednerstraat 5,  
5631 BM Eindhoven (Woensel)  
Vitalis Brunswijck: Gen. Bradleylaan 1,  
5623 KM Eindhoven (Woensel) 
Vitalis Berckelhof: Gen. Cronjéstraat 3,  
5642 MH Eindhoven (Tongelre) 
Vitalis Wilgenhof: Gasthuisstraat 1, Ingang 
Schalmstraat, 5614 AR Eindhoven (Stratum) 
Vitalis Vonderhof: Bernhardplaats 1,  
5616 TG Eindhoven (Strijp) 
 
BRABANTSE SCHRIJFWEDSTRIJD:  
HEBT U HET RECEPT VOOR EEN GOED LEVEN? 
 
In de aanloop naar het Groot Letterfestival, 
het nieuwe Eindhovense literatuurevenement 
dat plaatsvindt op 13 april 2014, houden Vita-
lis WoonZorg Groep en de Literaire Salon een 
schrijfwedstrijd met als thema ‘Recept voor 
een goed leven. De (on)misbare ingredi-
ënten’. Verschillen de ‘levensrecepten’ van 
ouderen van die van jongeren? En wat kun-
nen ze van elkaars ‘recepten’ leren?  
 
Iedereen mag meedoen, in alle genres: poëzie, 
proza, essay, recept, theatertekst of iets anders. 
Schrijf een tekst van maximaal 1.000 woorden en 
stuur dit voor 1 maart 2014 naar:   
recept@grootletterfestival.nl of naar Vitalis Bruns-
wijck, ter attentie van Wendy van Zon, Generaal 
Bradleylaan 1, 5623 KM Eindhoven (één tekst per 
deelnemer).   
 
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen. De 
winnaar wordt bekend gemaakt op het Groot Let-
terfestival op 13 april. Hij of zij ontvangt een boe-
kenpakket en mag, evenals de nummers twee en 
drie, voordragen op het festival. Daarnaast worden 
de beste inzendingen samengebracht in een uitga-
ve die tijdens het festival verschijnt. 

Kees van Kooten 
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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 

Oedeemtherapie & Manuele lymfedrainage 
 
Net als de bloedbaan waarin 
bloed circuleert, heeft het li-
chaam een lymfestelsel waar 
lymfe doorheen stroomt. Het 
lymfestelsel ziet er vergelijk-
baar uit met het stelsel van de 
bloedsomloop. In tegenstelling 
tot de bloedcirculatie is het 
lymfestelsel alleen een afvoe-
rend systeem. Lymfe bevat 
ongeveer dezelfde bestandde-
len als bloedplasma maar heeft 
een hogere concentratie eiwit-
ten. Als lichaamsarbeid wordt 
geleverd, neemt de concentra-
tie eiwitten in het weefsel ver-
der toe. 
 
Op het kruispunt van grote 
lymfevaten bevinden zich lym-
feknopen. De lymfeknopen 
liggen dichtbij organen en 
worden ook wel klieren ge-
noemd. De klieren filteren de 
lymfe en halen er lichaams-
vreemde stoffen uit (bacteriën, kankercellen, cel resten, 
etc.). Deze lichaamsvreemde stoffen komen daarna in de 
bloedbaan terecht doordat het lymfestelsel en de bloed-
baan met elkaar in contact staan. Via de bloedbaan wor-
den de lichaamsvreemde stoffen uitgescheiden door het 
lichaam. In de lymfeklieren worden witte bloedcellen ge-
maakt, die een belangrijke rol spelen in het afweersys-
teem van het lichaam.  
 
Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het 
weefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen 
aanvoer en afvoer van vocht. Dit uit zich in een gevoel 
van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend 
gevoel en toename van de omvang van het lichaams-
deel. 
 
Vormen van oedeem die behandeld kunnen worden door 
een fysiotherapeut - oedeemtherapeut: Lymfeoedeem 
ontstaat als er te weinig vocht uit het weefsel wordt af-
gevoerd. Dit kan komen door een verminderde afvoerca-

paciteit van het lymfesysteem of een te grote aanvoer 
van vocht. Het lymfesysteem kan dan de hoeveelheid 
niet aan.  
 
Er zijn twee soorten lymfeoedeem: 
- Primair lymfeoedeem: als er een afwijking in het lymfe-
systeem is, die al bij de geboorte aanwezig is. 
- Secundair lymfeoedeem: als het lymfesysteem door 
een andere oorzaak is beschadigd, bijvoorbeeld door een 
trauma, borst(-kanker)operatie of bestraling. 
Veneus oedeem: dit ontstaat doordat er een te hoge 
druk ontstaat in het veneuze gedeelte van de bloedsom-
loop. Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld spataderen of 
een te hoge bloeddruk. 
Lipoedeem: deze ophoping van vet en vocht in het weef-
sel is aangeboren. Door de aanwezigheid van vet wordt 
de afvoer van vocht door het lymfestelsel belemmerd. 
 
De behandeling van oedeem bestaat uit een combinatie 
van verschillende behandelmogelijkheden: 
- Manuele lymfedrainage is een therapie waarbij met 
rustige massagehandgrepen het natuurlijke pompmecha-
nisme van het lymfestelsel wordt gestimuleerd, waar-
door de transportcapaciteit van het lymfestelsel wordt 
verhoogd. 
- Specifieke oedeemhandgrepen zijn stevigere massage-
handgrepen waarmee verhardingen of littekenweefsel 
wordt behandeld. 
- Compressietherapie: om de afname in omvang zo snel 
mogelijk te realiseren zal er in de meeste gevallen ge-
zwachteld worden. Als het overschot aan vocht weg is, 
zal er meestal een therapeutische elastische kous wor-
den aangemeten om het effect van de therapie te be-
houden. 
- Bewegings- en ademhalingsoefeningen: in veel geval-
len bestaat er naast het lymfeoedeem een bewegingsbe-
perking in bijvoorbeeld een operatiegebied. Ook kunnen 
bewegingsomvang en spierkracht afgenomen zijn, mede 
door het lymfeoedeem. Door de oefeningen die u krijgt 
van uw therapeut kunt u de functie van uw ledemaat 
verbeteren. Specifieke oefeningen met betrekking tot uw 
ademhaling verbeteren de afvoer van lymfevocht. 
- Voorlichting: u wordt voorgelicht over huidverzorging, 
voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u 
zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in 
het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten. 

A. In de hals 
B. In de oksels 
C. Langs de luchtpijp 
D. Bij de longen 
E. Darmen en buikholte 
F. In de bekkenstreek 
G. In de liezen 
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Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 
in de maanden februari en maart 
 
In januari organiseerden de Lions Club Eindhoven 
en het ED de 5x5 actie. Een actie waarin de jubile-
rende Lions in totaal 5 cheques van 5.000 euro 
weggeven aan kleinschalige goede doelen. Dankzij 
uw steun hebben wij voor de nieuwe Vrije Akker 
één van deze prijzen ontvangen! De Vrije Akker is 
de akker tegenover de Wasvenboerderij (de vroe-
gere dierenweide). Sinds kort heeft het Wasven dit 
in beheer. We gaan hiervan een kleinschalige 
stadsakker maken met vlechtheggen en bloemrijke 
akkerranden. Op deze akker gaan we biologische 
groente en fruit telen. De producten worden gele-
verd aan oa. de Voedselbank. Bedankt voor uw 
stem! 

Tuinthema-avond: Ecologische voeding 
De tuinder organiseert elke maand een tuinthema-
lezing met als rode draad de moestuin die bij het 
Wasven is aangelegd. Uitgangspunt is biologisch/
ecologisch tui-
nieren. Soms 
worden er uit-
stapjes ge-
maakt naar 
aanverwante 
thema's zoals 
verwerken van 
voedsel, land-

bouw en landschapselementen. Een moestuin geeft 
natuurlijk veel groenten en soms teveel op eenzelf-
de tijd. Wat kan je allemaal met deze producten 
doen? Meer dan alleen maar koken voor bij een 
aardappel. Er zijn bijvoorbeeld ook zeer smakelijke 
broodsmeersels mee te maken. Marion Gieben, les-
geefster van Velt, komt deze avond vertellen over 
ecologische voeding en wat we met groenten op 
het brood kunnen doen. 
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op don-
derdag 20 februari in de Schop. De avond begint 
om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur. De kosten 
bedragen € 5,-. U kunt zich aanmelden via tuinde-
rij@wasven.nl 
 
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.  
Het is mogelijk 
om een kijkje te 
komen nemen 
in het Bakhuisje 
op zaterdag 22 
februari. 
Wil je het brood 
proeven? De 
producten zijn 
te koop in de 
winkel 'Tussen 
de Molens'. 
 
Film over de vos 
De vos rukt op in het stedelijk gebied. Ook bij ons 
in Tongelre wordt Reintje regelmatig gespot. Zelfs 
overdag! Op zondagmiddag 23 februari draaien 
we een documentaire over de vos, met prachtige 
filmbeelden. Hoe 
zal het verder gaan 
met die wilde bees-
ten in onze omge-
ving? Aanvang 
14.00 uur op de 
filmhooizolder van 
de Wasvenboerde-
rij. Kom je ook kij-
ken? De entree is 
gratis. 
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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 

Tuinthema-avond:  
Ecologische voeding 

20 februari, 19:00,  
de Schop 

Kijkje in het bakhuis 22 februari, Bakhuisje 

Natuurfilmmiddag:  
Over de vos 

23 februari, 14:00,  
Filmhooizolder 

Expositie: Schilderijen van 
Jan Speek 

Tot 26 februari, Overloop 

Natuurthema-jeugd: Roof-
dieren groot en klein 

28 februari, 19:00,  
de Schop 

Natuurwerkochtend voor 
jong en oud 

1 maart, 09:00, de Schop 

Natuurschilderingen:  
Arianne van Hout 

1 maart, 14:00,  
de Overloop 

Jongerennatuurgroep:  
De boom in 

9 maart, 13:30, de Schop 

Bakthema-jeugd: Komt 
een konijn bij de bakker 

12 maart, 13:30,  
de Schop 

Proefthema-avond:  
Koren op de molen 

12 maart 19.00 uur,  
gasterij In ‘t Ven 

NL Doet: wie doet er mee? 
22 maart, 9.30 uur,  
Wasvenboerderij 
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Natuurthema-
jeugd: Roofdieren 
groot en klein 
Ben jij tussen de 6 
en 11 jaar en geïn-
teresseerd in de na-
tuur? Dan zijn de 
natuurthema-
jeugdavonden echt 
iets voor jou! We houden ze iedere laatste vrij-
dagavond van de maand in De Schop van de Was-
venboerderij. 
Op vrijdag 28 februari gaat het over roofdieren. 
In de natuur is het een kwestie van eten en gege-
ten worden. Juist dan komen de roofdieren om de 
hoek kijken. Ken jij ze? Welke roofdieren zijn ei-
genlijk het slimst? Allemaal vragen waar we weer 
een antwoord op gaan vinden. 
We beginnen op 19.00 uur en eindigen om 21.00 
uur. Het is in de Schop en de entree is € 2,00. Het 
is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Het wordt weer 
gezellig! Tot dan. Ouders zijn altijd welkom om te 

assisteren 
 
Natuur-werkochtenden voor groot en klein 
Er is altijd van alles te 
doen in het Wasvengebied, 
maar soms ook in één van 
de andere groengebiedjes 
van Tongelre. Daarom or-
ganiseren we elke eerste 
zaterdag van de maand 
natuurwerkochtenden. Ie-
dereen, groot en klein, is 
welkom van 09:00 tot 
12:30. 
Zaterdag 1 maart gaan 
we ook weer werken in de 
natuur. Wil je meehelpen, 
dan ben je van harte welkom. Wij zorgen voor kof-
fie / 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 leerzaam ook. Boven-
dien is het gezellig om met elkaar je eigen leefom-
geving 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 deze natuurwerkochtend. Doe je ook 
mee? Meld je aan op natuurwerkgroep@wasven.nl 
 
Expositie natuurschilderingen Arianne van 
Hout 
Vanaf 1 maart exposeert 
Arianne van Hout op de 
Overloop van de Was-
venboerderij. Zij schil-
dert en tekent al zo'n 35 
jaar. In die jaren heeft zij 
vele soorten lessen ge-
volgd om alle mogelijk-
heden uit te testen, zo-
wel van materialen als 
van techniek en ook on-

derwerpen. De Tilburgse Te-
kenacademie, modeltekenen 
bij Jan Kuhr, portretten, noem 
maar op: Arianne probeerde 
het uit. Op de Overloop laat ze 
nu zien hoe zij de natuur ziet 
in al haar facetten. 
De expositie opent op zater-
dag 1 maart 's middags om 
14.00 uur en loopt t/m zon-
dag 27 april. 
Tot 26 februari zijn de schilderen van Jan Speek 
nog te bewonderen. 
 
Jongerennatuurgroep: De boom in! 
Vanaf 2014 organiseert de jongerennatuurgroep 
iedere maand een buitenactiviteit voor jongeren 
vanaf 12 jaar. Bij de eerste activiteit op zondag 9 
maart gaan we 
meteen de 
hoogte in! 
We gaan met 
de boomverzor-
gers van Storix 
klimmen in de 
bomen van het 
Wasvengebied. 
Bekijk zelf de 
bomen op vo-
gelhoogte (vanaf 6 meter). Tevens gaan de boom-
verzorgers zelf aan de slag: ze controleren de bo-
men op hun gezondheid. Kijk met ze mee en luis-
ter naar hun verhalen en ervaringen. Kom je ook? 
Het wordt een hele belevenis op grote hoogte! 
We verzamelen om 13:30 bij de Schop. Kosten 
bedragen € 5,- per persoon.Wil je meer informatie 
of wil je je aanmelden, stuur dan een e-mail naar 
elsdebakker@wasven.nl 
 
Bakthemamiddag-jeugd: Komt een konijn bij 
de bakker 
Elke tweede woensdag van de maand kunnen kin-
deren onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes of 
taartjes maken. En als het lekkers de oven in gaat, 
wordt er een leuk spel georganiseerd en is er 
groene limonade. Het resultaat mag mee naar 
huis! Op woensdag 12 maart kun je weer samen 
met de bakker aan de slag in de Schop. Dit keer 
gaan we samen met bakker Ralf worteltjestaart 
bakken. Kom je ook bakken? De middag is voor 
kinderen van 6 tot 10 jaar. Jonger gaat echt niet!  
We beginnen in de Schop 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, 
vol is vol, dus vooraf 
aanmelden is wense-
lijk: stuur een mail-
tje naar: 
winkel@wasven.nl of 
bel 040-7870708. 
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Proefthema-avond: Koren op de molen 
Iedereen kent de 
Collse Watermo-
len, geschilderd 
door Vincent van 
Gogh in 1884. 
Maar wist je dat de 
molen iedere za-
terdag in bedrijf is 
en je er het lek-
kerste meel kunt 
krijgen? Vakkundige molenaars malen er iedere 
week het gezonde spelt voor de bakkers van de 
Wasvenboerderij. Die maken er op hun beurt weer 
heerlijk speltbrood, speltkoekjes, speltworsten-
broodjes, speltspeculaas en speltvlaaien van. Tij-
dens de proefthema-avond geven de molenaars 
uitleg en laten de koks proeven wat je met spelt 
in keuken kunt doen. De proefthema-avond is op 
woensdag 12 maart om 19.00 uur in de gasterij. 
Entree € 7,50 met natuurlijk lekkere hapjes. 
Graag vooraf reserveren via gasterij@wasven.nl of 
040-7870707. 
 
NL doet: wie doet er mee? 
Zaterdag 22 maart is de landelijke vrijwilligersdag 
onder de noemer NL Doet. Ook in het Wasven zijn 
er volop werkzaamheden voor aanpakkers. Zo 
gaan we de beukenlaan en de vrije akker inrichten 
met vlechtheggen, fruitbomen planten, schappen 
maken in het groenhuis voor gereedschap en de 
boel schilderen. Ook vrijwilligers die willen hebben 
met de catering zijn welkom. We beginnen om 
half 10 met een kop koffie en eindigen om half 
drie met een feestelijke 
opening mét drankje op 
de vrije akker. Natuur-
lijk zorgen we ook voor 
een stevige lunch. Aan-
melden kan via de site 
van NL doet of via com-
municatie@Wasven.nl. 
We hopen op lekker 
werkweer en Brabantse 
gezelligheid. 
 
Facebook en Twitter 
Op onze website, Facebook en Twitter vind je het 
meest actuele nieuws rondom het Wasven. Als je 
altijd op de hoogte wilt blijven volg ons dan via 
Facebook of Twitter. Scan de QR code of ga naar 
www.wasven.nl en meld je aan. Zo mis je niets. 
 
 

 

BUURTPREVENTIE TEAMBUURTPREVENTIE TEAMBUURTPREVENTIE TEAM   
 

Hallo, ik ben Hans Muskens en ik woon in de Gees-
tenberg waar ik lid ben van het Buurtpreventie team. 
Ik probeer op mijn manier mensen te helpen waar ik 
kan en ben samen met een buurtgenoot een manier 
gaan ontwikkelen om mensen te waarschuwen als er 
een buur in de problemen komt. Het gaat als volgt, 
we maken bordjes - voor maandag: M, dinsdag: D 
enzovoort. Deze plaatsen alleenstaanden of ouderen 
‘s morgens voor hun raam zodat iedereen die voorbij 
komt kan zien of hij of zij uit bed is. Blijkt nou dat er 
op maandag nog steeds de Z van zondag staat , dan 
is er iets goed mis. Waarschijnlijk ziek, gewond of 
zelfs overleden. Dan kan er direct actie worden on-
dernomen. Het hoeft niet altijd verkeerd te gaan, 
maar je kunt dan toch even aanbellen om te vragen 
hoe het gaat.  

De bordjes kunnen zelf gemaakt worden maar ze 
kunnen ook op scholen, hobbywerkplaats of bij de 
gemeente worden gemaakt. Misschien is het belang-
rijk om ook een kleur per dag af te spreken. Er be-
staan landelijke kleuren voor een week: Maandag is 
groen, dinsdag is geel, woensdag is rood, donderdag 
is blauw, vrijdag is oranje, zaterdag is zwart en zon-
dag is wit. 
 

Dan kun je de dag ook  aan de kleur herkennen als je 
niet meer zo goed kunt lezen. Dit moeten we samen 
afspreken bijvoorbeeld: met Buurtpreventie, Bemid-
deling of Maatschappelijk Werk of misschien zelfs 
met huisartsen. Ik kijk er naar uit om samen met jul-
lie iets voor de maatschappij te betekenen zodat het 
niet meer voorkomt dat mensen dagen in huis liggen 
zonder dat iemand het merkt. 
Zie ook het artikel in het Eindhovens Dagblad van 
maandag 20 januari 2014. 
 

Hans Muskens 
Strijlant 16, 5641 PT  EINDHOVEN 
Tel.nr. 0622817501 - 0402811033. 
j.muskens@on.nl 
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Oplossing van vorige maand is:  
 Rintje Ritsma 
    
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Mevrouw van Gils 
 Kaartmakersring 125 
      
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@gmal.com) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 maart  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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K E N W IJ S J E K S P B O V E N B E E N 

O T J S E B P O T I E A L P I N I S T E 

P N K S C H E R M M E E S T E R K L B M 

E A S A A M A T I E D S O T Z R W IJ O E 

R K W P A A R D E N D O K T E R A K E S 

D IJ IJ R W H D E A U T A T A N I L B T E 

R Z K K S E R A J S T J C A U E V R E O 

U T R S L D G E D T G E E L W W I O P L 

K E A B G N I N E K E R R A A P S N R B 

K H A P I E I N O W H E I D C V B T E M 

E A D P G E B L A D E R D V H A A I E N 

R O P E R A K O O R C G E I T E A C K R 

IJ O N O K T T L U C H T R E I Z I G E R 

T R A A K D R O O W T N A S G O R D E N 

AASJE 
ALPINISTE 
ANTWOORDKAART 
BEMIDDELBAAR 
BETEUTERDHEID 
BLOESEMEN 
BOETEPREEK 
BOVENBEEN 
CAVALCADE 
DINAR 
DIRECT 
DONGE 
EINDSTOOT 
GEBLADERD 
GEHECHT 

GEWEERHAAKT 
GORDEN 
HAAIEN 
HETZIJ 
IDEETJE 
IJSKAR 
INGAANDE 
KAPOK 
KATTENBAK 
KENWIJSJE 
KERKWAARTS 
KIESKAUWSTER 
KOEMARKT 
KOPERDRUKKERIJ 
LUCHTREIZIGER 

OPERABEL 
OPERAKOOR 
PAARDENDOKTER 
PASTEIVORM 
RIJKSGEBOUW 
SCHERMMEESTER 
SLIJKBRON 
SPAARREKENING 
SPRINTJE 
STERK 
TAALADVIES 
TAPGAT 
TOPPING 
WALVISBAAI 
WELKOM 

WIJKRAAD 
ZENUWACHTIG 
ZIJKANT 
 

De overgebleven letters vormen een NEDERLANDS NUTSBEDRIJF 


