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 Als u dit leest is het ongeveer 20 augustus. De wereld- 

- kampioenschappen hockey en voetbal zijn voorbij en 

 ook de vakantie is verleden tijd. De hockeydames 

 waren tot en met de finale succesvol, jammer dat de 

 heren dat niet konden waar maken. En wat het WK 

 voetbal betreft, na de zinderende eerste wedstrijd, was 

 heel Nederland in de ban van deze populaire sport. 

 Tijdens iedere wedstrijd die daarna volgde, was het stil op 

straat, iedereen zat aan de buis gekluisterd. Zouden we het redden? 

Helaas bij de halve finale tegen Argentinië moesten we het loodje 

leggen. Maar het heeft ons wel heel wat gezellige en spannende uur-

tjes bezorgd.  

Helaas volgden daarna heel andere spannende uren die meer op een 

nachtmerrie leken. Wij verloren 196 landgenoten bij een vliegramp 

in Oekraïne. Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Het was 

weer stil op straat……………. Het hele land leefde mee met de nabe-

staanden. 

En nu weer aan het werk. 

 

Zoals u ziet is onze werkgroep ook weer begonnen. Hier gaat alles 

weer zijn gangetje. Naast ons gewone maandelijkse werk, zitten wij 

ook nog midden in ons jubileumjaar. Tot nu toe zijn de festiviteiten 

perfect verlopen. Het concert was bijzonder geslaagd en wij krijgen 

veel positieve reacties op de foto’s die ‘Rond ’t Hofke’ in onze wijk 

geplaatst heeft. Maar ons jubileumjaar is, zoals wij al zeiden, nog 

niet voorbij. De feestcommissie gaat ongetwijfeld nog voor een goe-

de afsluiting van dit bijzondere jaar zorgen. Dat is hen wel toever-

trouwd, want zoals u intussen wel weet is er nog een verrassing voor 

onze jeugd gepland. We zijn hen niet vergeten. Arno Huibers is 

hiervoor uitgenodigd. Deze bekende clown en acteur heeft in de 

Kalverstraat op nummer 11 zijn theater. ‘Het gezelligste theatertje 

van Eindhoven’ zo lees je op zijn website. Vanaf 1984 heeft Arno 

diverse eigen theaterproducties gemaakt. Met een van die 

theatervoorstellingen komt hij onze jeugd een gezellige middag 

bezorgen, alhoewel, jeugd?  

Voor een goede kindervoorstelling geldt hetzelfde als voor een goed 

kinderboek, het moet ook voor volwassenen interessant zijn. En Arno 

is wel zo’n theaterman dat zijn 

producties ongetwijfeld aan die eis 

voldoen. Op 14 september komt hij 

dus met zijn voorstelling ‘De reizende 

clownswagen’ voor de jeugd maar ook 

voor de volwassenen. U bent daarvoor 

uitgenodigd. Meer informatie over dit 

gebeuren vindt u op pag 11.  

Wij wensen u nu al een hele gezellige 

en vrolijke middag toe! 

Arno Huibers 
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De Wisselpen is deze maand geschreven door John 

van Soerland. 

 

Tongelre Oh Tongelre! 
 

 
John en Rex. 

 
Een pakkendere titel had Tonny niet voor een van zijn 
boeken kunnen kiezen. Ik betrap me er vaak op dat ik 

me, dwalend door Tongelre, gelukkig prijs dat ik hier 
woon, hier leef en vooral hier geniet. Ben eerlijk, waar 
elders woon je in de stad, maar ademt je omgeving 
‘dorp’ uit! Voor mij is er dan ook nog de wetenschap dat 
voor mij, mijn vader en mijn opa hier gewoond, geleefd 
en genoten hebben! Ik zal er op mijn beurt dan ook alles 
aan doen om dit gevoel over te brengen op mijn kin-

deren, immers zij zijn de toekomst van ons dorp. Uit-
drukkend in muzikale termen: Guus heeft Brabant ge-
schreven toen hij samen met Wim Sonneveld ergens in 
Tongelre een mooi tuinpad met hoge bomen ontdekte! 
 
Hoe het begon 

Laat ik me even voorstellen, John van Soerland, zoon 
van Jan van Soerland en Gitje Steur, kleinzoon van 
Claas en Truike van Soerland. Claas was een van de 
laatste veldwachters van het zelfstandige dorp Tongelre. 
Hij heeft de overgang meegemaakt naar het Eindho-
vense politiekorps. De opa aan de andere kant, Wilhel-

mus Steur, was aanzegger in Tongelre. Twee zonen zijn 
in de voetsporen van Claas getreden; Piet en Nico zijn 
ook politieagent geworden en ook de volgende generatie 
bracht politieagenten voort, waaronder mijn zus Ans. Je 

kunt dus stellen dat het beroep van politieagent de fami-
lie van Soerland in de genen zit. Mijn vader was postbo-
de. De standaardvraag die ik dan ook altijd kreeg bij het 

horen van mijn naam was: “Bende gij dur inne van de 
plisieagent?” Mijn standaard antwoord was dan ook al-
tijd: “Neeje, ginne van de plisie, maar de klenste van de 
Jan, de postbooje.” 
Na het overlijden van opa ging Truike samen met Tante 
Riek op ’t Hofke wonen en, zoals gebruikelijk was in die 

tijd, trouwden een aantal kinderen in bij oma. Ook mijn 
vader en moeder hebben de eerste jaren van hun huwe-
lijk op ’t Hofke gewoond waar mijn broer en zus geboren 
zijn. Nummer 58 schuin tegenover 83 waar we nu wo-
nen. De eerste verhuizing was naar de Kalverstraat en 
vervolgens naar de Bloemfonteinstraat waar ik geboren 
ben. 

 
Geniet van het leven 
Na mijn schooltijd kwam ik er al snel achter dat politie-
agent niet voor mij weggelegd was en ben ik aan een 
bloemrijke carrière begonnen als: militair, verpleger, 
kroegbaas, horecaportier, internationaal standbouwer en 

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. 

Claas van Soerland, veldwachter van Tongelre. 
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heb ik het welzijnswerk ontdekt waar met name het jon-
gerenwerk mij erg boeide. Als bedrijfsleider van Dyna-
mo, later als facilitair coördinator van de Lumensgroep 
en nu als facilitair manager van Welzijn Best Oirschot, 

ben ik tot op heden facilitair Welzijnsman gebleven, 
maar ik ben nog steeds op zoek naar nieuwe uitdagin-
gen en heb geen vast punt op de horizon. In mijn vrije 
tijd rijd ik met veel plezier motor, gooi ik graag een pijl-
tje in het dartbord, geniet van ons huisje in de Luxem-
burgse Ardennen, mag ik graag een biertje drinken met 
mijn vrienden en ben ik vaak in de Beukenlaan te vinden 

met onze hond Rex. Kortom ik geniet van het leven! 
 

 
Motorrijden, een van mijn hobbies. 
 
Ons plekje in de Luxemburgse Ardennen is voor mij een 
tankstation. Zoals een auto moet ook een mens van tijd 

tot tijd bijtanken en dat doe ik in Merkholz. Merkholz is 
een klein gehucht onder de rook van Kautenbach in de 
Luxemburgse Ardennen. Hier staat boven op een bult 
een huisje, ‘Key of Life’ gedoopt, ooit gebouwd als ja-
gershut, opgetrokken uit boomstammen. De naaste bu-
ren wonen een kilometer verderop. Het huisje is niet 

aangesloten op elektra, niet op het waternet, niet op 
gas. Alles wat we nodig hebben om te leven wordt zelf 
opgewekt; het huisje is volledig zelfvoorzienend. Alles 
draait op zonne-energie, het water komt uit de bodem 
en is bijna net zo lekker als Spa water, stookhout komt 
uit de bossen en we koken op flessengas. Het bier wordt 
gekoeld in een sparing in de grond waar de temperatuur 

zomer en winter aangenaam is. Telkens opnieuw wordt 
er iets uitgedacht om zaken functioneler, maar vooral 
basaler te maken. Het huisje heeft een geweldige veran-
da met een uitzicht over een vallei, een enorme open 
haard en wordt overschaduwd door een eik die honder-
den jaren oud is. Stel je je eens voor zittend op deze 
veranda, koud pilsje in de hand, knetterend haardvuur, 

blik op oneindig, puur genietend, dan begrijp je de die-

pere bedoeling van energie bijtanken en waarom het 
huis ‘de sleutel van het leven’ heet! 
 

 
De ‘Key of Live’ in de sneeuw. 

 
Mijn kleurrijke arbeidsverleden heeft ervoor gezorgd dat 
ik veel, heel veel heb geleerd over het leven en vooral 
mijn jaren in de standbouw hebben me kennis doen ma-
ken met andere landen, andere culturen. Een standbou-
wer is een beetje een zwerver, vaak onderweg, onrustig, 
altijd benieuwd naar datgene wat er achter de horizon 

ligt. Misschien is dat ook de reden dat ik op enig mo-
ment een voorliefde voor het camperleven heb gekre-
gen; de vrijheid, het zwerven, de onverwachte ontmoe-
tingen. Dit jaar gaat de vakantie richting Spanje en zoals 
ieder jaar hoop ik dat ik niemand tegenkom die mij 
vriendelijk vraagt om naar een weegbrug te gaan want 

geloof me ons campertje zit aardig vol: 5 volwassenen, 
2 grote honden, fietsen, kano's op het dak en de nodige 
proviand zorgen samen voor een indrukwekkend ge-
wicht!  
Om de cirkel rond te maken kochten Marja, mijn part-
ner, en ik een mooi huisje op ’t Hofke. We kochten het 
huis van Lienneke Verberne. Dit huis had een praktijk-

ruimte en was uitermate geschikt om de praktijk van 
Marja te vestigen. Marja is Cesartherapeute en had toen 
praktijk aan huis. Op enig moment dienden de 3 J’s zich 
aan, wij werden de gelukkige ouders van de tweeling 
Jaimy en Jessy, even later gevolgd door Joey. Geloof me 
we hebben goed over de voorletters nagedacht; we heb-
ben de kinderen een tweede naam meegegeven om pro-

blemen te voorkomen. Met onze kinderen woont er een 
vierde generatie van Soerland op ’t Hofke, schuin tegen-
over het huis waar mijn broer en zus geboren zijn, onze 
poort mondt uit in een gangetje waar ook ome Piet vroe-
ger woonde! De cirkel is rond! 
 

Vrijwilliger zijn en Orka 
Dan sta je midden in de Tongelrese samenleving en al 
snel komen de vragen om een handje te helpen, voor de 
buurt of op school iets te doen, een feestje te organise-
ren, de beukenlaan mee te redden en voordat je het 
weet ben je actief buurtbewoner, ben je vrijwilliger. 
Langzaamaan groeide het besef dat een samenleving 

niet kan zonder vrijwilligers, dat als je de buurt een 
warm hart toedraagt, je je ook moet inzetten voor je 
buurt. Dat vrijwilligers het cement van de samenleving 
zijn! Je krijgt er geen cent voor maar het maakt je rijk 
op een onbetaalbare manier!  
Via ’t Oude Raadhuis kregen we met een aantal andere 
collega-vrijwilligers de kans om in ‘het blauwe gebouw-

tje’, de toenmalige Dependance een aantal kinderactivi-
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teiten op te zetten, o.a. jeugddartclub The Bulldog Bud-
dies heeft hier het licht gezien. Iedereen herinnert zich 
nog wel de prachtige verlichting en het warme vuur van 
de Kerst-Inn. Helaas was het einde van de noodunits in 

zicht en waren we bang dat hiermee ook het einde zou 
komen aan de jeugdactiviteiten.  Niets was minder waar, 
na intensieve en soms zware onderhandelingen met de 
gemeente konden wij onder de vlag van ’t Oude Raad-
huis het voormalige kinderdagverblijf Minoes huren. We 
hebben een oproep gedaan en zijn met een grote, maar 
vooral enthousiaste groep vrijwilligers aan de slag ge-

gaan. Toen we het pand de eerste keer van binnen zagen 
moesten we wel even slikken; bezocht door koperdieven, 
gebruikt als opslag, lek en vies! Maar als het je lukte om 
door deze chaos heen te kijken dan zag je een prachtig 
pand met ongekende mogelijkheden. We zijn gestart en 
we hebben 't in een tijdsbestek van 6 weken voor elkaar 

gekregen om het huidige Orka te realiseren. Er waren 
momenten dat we met een dag- en avondploeg werkten 
en aan het eind van de rit, we hadden een deadline, wa-
ren er zelfs ‘s nachts mensen in het pand actief. Denk nu 
niet dat de handjes uit louter vaklieden bestonden, nee, 
iedereen droeg zijn steentje bij. Iedereen heeft ergens 
een kwaliteit in zich, van jong tot oud en met volledige 

inzet. Door deze inzet konden we een jaar geleden onze 
deuren openen: Orka was een feit, een veilig en gezellig 
thuis voor veel wijkbewoners. Een levensloophuis waar 
jeugd, tweede jeugd en ja zelfs derde jeugd naast elkaar 
hun ding konden doen. Een activiteitencentrum voor, 
door en met de bewoners. Ons aantal vrijwilligers is in-
middels uitgegroeid tot een 50-tal en er blijven aanmel-

dingen binnenkomen. Op 8 juni hebben wij ons eenjarig 
bestaan gevierd en het is mooi om te concluderen dat 
bijna alle vrijwilligers die zich een jaar gelden aanmeld-
den als vrijwilliger, nu nog in de een of andere vorm bin-
nen Orka actief zijn. Ook de exploitatie bleef niet achter, 
we krijgen veel aanvragen voor reserveringen op alle 

gebieden: sport, vergaderingen, kookcursussen etc. zo-
dat we nu een jaar na opening kunnen stellen dat het 
gebouw een vullingspercentage van 70% heeft, we de 
financiële targets gehaald hebben en dat we veel te vaak 
‘nee’ moeten verkopen. En dit willen we niet! Een mooi 
sociaal maatschappelijk initiatief niet kunnen plaatsen is 
vloeken in de kerk en is ‘not done’! Dus zijn wij weer op 

zoek gegaan naar uitbreiding, wij willen graag verruiming 
van onze mogelijkheden om meer initiatieven onder te 
kunnen brengen, minder nee te moeten verkopen. We 
hopen dit gevonden te hebben in de Avondroodstraat, de 
voormalige ‘locatie A’. Ik hoop dat als deze uitgave van 
Rond ‘t Hofke op uw deurmat valt, wij deze locatie ver-
worven hebben, maar nu hebben we slechts één zeker-

heid: het pand is uitermate geschikt voor ons en we heb-
ben de eerste keus om het pand te verwerven. Toch wil 
ik via deze weg een oproep doen:  we willen per se niet 
aan de organisatie van Orka tornen, we willen Orka 
graag als rolmodel zien voor een tweede locatie. Dus de 
organisatie die we hier gaan opzetten bestaat voor 90% 

uit nieuwe mensen, onze coördinatoren zullen het be-
staande model uitrollen over de nieuwe locatie dus zijn 
we weer opzoek naar handen. We hebben uw hulp nodig 
om ook deze locatie op te starten en uit te laten groeien 
tot een activiteitencentrum in uw buurt. Meld u aan als 
vrijwilliger voor Locatie A en wij gaan ons best doen alle 
aanvragen een plaats te geven. 

 
Ik vond het een mooi gegeven om over het verleden, het 
heden en de toekomst van Tongelre te kunnen schrijven 
en wil graag de wisselpen doorgeven aan Marti de Greef. 

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 moment vast 

kunnen leggen, denk je dan. 

Als je dan toch toevallig een camera bij de hand 

hebt, laat je natuurlijk het resultaat, de gemaakte 

foto’s, graag aan familie en vrienden zien. 

En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen Tongel-

rese natuurfoto naar ons toe te sturen en te delen 

met buurtbewoners. 

Stuur de foto naar: rondhethofke@gmail.com onder 

vermelding van ‘bijzonder natuurmoment’.  

Als de foto bijzonder genoeg is zullen wij deze in het 

wijkblad plaatsen zodat alle wijkbewoners kunnen 

meegenieten en zien hoe mooi en bijzonder onze 

Tongelrese natuur is.  

 

Enkele voorwaarden: 

• de foto moet in Tongelre gemaakt zijn; 

• de plek moet vermeld worden; 

• de foto mag niet groter dan 10mb zijn.  

 

Laten we hopen dat uw foto’s veel bijzondere natuur-

momenten opleveren.  

 

Er zijn er afgelopen maand al 2 dood gereden op de 

Eisenhowerlaan, maar deze kon ik toch onverwacht 

op de foto zetten.  

Reintje, een jonge vos in het Wasvengebied. 

`s Ochtends om 9.15 uur zat hij wat te dromen ach-
ter het struikgewas. Toen ik het geluid maakte van 

een dier in nood, spitste het vosje zijn oren. 

 

Kees van Grevenbroek  
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Tuintip voor augustus:  
Een bloemenweide in de tuin 

 
Door Jeroen Soontiëns 

 

Geniet u ook zo van de weelderige bloemenmeng-

sels die steeds meer in bermen en langs akkers te 

zien zijn? De laatste jaren worden steeds vaker 

plekken op deze manier ‘opgevrolijkt’. Deze trend 

is een gevolg van de behoefte naar een meer na-

tuurlijke omgeving dicht bij huis. Bloemenweides 

zijn niet alleen erg mooi om te zien, maar zij heb-

ben ook een ecologische functie. Ze dragen bij aan 

het voedsel voor bijen en andere insecten, vogels 

en kleine zoogdieren. Wellicht ook een idee voor 

uw tuin?  

 

De meest eenvoudige bloemenweide is natuurlijk 

een gazon met een aantal bloeiende planten erin. 

Dit kunnen madeliefjes zijn, paardenbloemen 

(maar die zijn de meeste mensen liever kwijt) of 

ereprijs. Madeliefjes kunt u overplanten van ie-

mand die ze al in zijn gazon heeft. Zo’n gazon 

heeft net wat extra’s; het is alleen de kunst om er 

niet teveel bloeiende planten in te krijgen. Dit doet 

u door op tijd te bemesten met een organische 

meststof, een keer in het voorjaar en nogmaals in 

de zomer.  

 

U kunt ook een bloemenweide inzaaien. Dat kan 

met eenjarige bloemensoorten, zoals klaprozen en 

korenbloemen. Er bestaan kant-en-klare mengsels 

met tot wel 20 verschillende soorten. Dit levert in 

het eerste jaar direct een kleurrijk resultaat op; 

een goede oplossing voor bijvoorbeeld een tuin bij 

een nieuwbouwwoning. Hoge eenjarige bloemen 

zijn geschikt om naar hartenlust uit te plukken. 

Laat u wat bloemen staan, dan zaaien veel soorten 

zich vanzelf uit en heeft u er volgend jaar nog een 

keer plezier van.  

Een meerjarig bloemenmengsel vergt een andere 

aanpak. Dit levert het eerste jaar na zaaien weinig 

bloemen op, omdat de plantensoorten zich eerst 

moeten vestigen. Bovendien kan dit mengsel beter 

direct in het eerste jaar enkele malen worden af-

gemaaid. Dit gaat ten koste van de bloemen, maar 

het zorgt ervoor dat de planten maximaal licht op 

de bodem krijgen. Dit levert een goede basis voor 

een jarenlange bloei.  

 

Zorg ervoor dat de grond los en onkruidvrij is 

voordat u gaat zaaien. Een bloemenweide hoeft u 

niet te bemesten; de meeste soorten groeien 

graag op schrale grond.  

 

 

DAHLIACLUB  

ST. MARTINUS 
Opgericht 1935 

 

 

 

 

Dahliaclub St. Martinus verzorgt dit jaar weer op-

nieuw een prachtige dahliashow in de Merckthoeve  

aan de oude Urkhovenseweg 4. Wij nodigen u allen 

uit om van deze show te komen genieten. 

 

Dit jaar is het thema oude tijd – nieuwe tijd. 

 

Wanneer? 

Zaterdag 20 september van 17.00 tot 20.00 uur en 

zondag 21 september van 11.00 tot 17.00 uur. 

 

Ook is er weer een gezellige loterij, de trekking is 

op zondag 21 september om 16.30 uur op de 

show. 

De lotjes zullen worden verkocht á € 0,25. U 

steunt daarmee onze club. 

 

Op 5 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur zetten 

wij de poorten van onze tuin open voor iedereen 

die graag een bloemetje komt halen.  

Locatie Loostraat 1 Tongelre . 

 

Wij zien u graag op onze show op 20 en 21 sep-

tember en op onze open dag op 5 oktober. 

 

Tot dan. 

 

 

 

 

 

 

 

Dahlia Pastoor van Amstel. Foto: Dahliaclub St. Martinus 
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DE MOOISTE DAHLIA’S OOK IN UW VAAS 

Wilt u ook 5 bossen prachtige dahlia’s bewon-

deren in uw eigen vaas bij u thuis? 

Of een geweldige indruk maken bij uw familie of 

vrienden met een mooie bos dahlia’s? 

Dat kan nu door donateur te worden van  

Dahliaclub St.Martinus. 

 

U kunt onze club steunen door een donateurskaart te 

kopen á € 12.50. Tot en met september zijn wij elke 

maandagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur in de 

tuin aan de Loostraat aanwezig.   
Als dank voor uw steun kunt u 5 keer een bos dah-

lia’s bij onze tuin ophalen. Daarna kunt u weer een 

nieuwe kaart kopen waarvoor u weer 5 bossen dah-

lia’s krijgt. 

 

Alle dahlia’s worden door onszelf en met de meeste 

zorg gekweekt. 

 

Kom gerust langs om donateur te worden. Wij note-

ren uw gegevens en u kunt uw kaart meteen mee 

naar huis nemen. U kunt uw bos bloemen komen af-

halen zodra de dahlia’s in bloei staan. Wij hopen dat 

u ook veel plezier zult beleven aan onze bloemen. 

 

Namens de leden van Dahliaclub St.-Martinus. 

 

BIJENCLUB DEELT 5000E POT HONING UIT 
Kees van Grevenbroek neemt het 5000ste potje 

honing van de Bijenclub van het Lorentz Casimir 
Lyceum in ontvangst. 

Door de droogte tot begin mei en de lage tempera-

turen in de weken daarna heeft het langer geduurd 

dan verwacht, maar op donderdag 26 juni was het 

eindelijk zo ver: 

Leden van de Bijenclub van het Lorentz Casimir Lyce-

um oogstten in de Schop bij de Wasvenboerderij het 
5000ste potje honing sinds de oprichting van de club. 

De Bijenclub werd als vrijdagmiddagclub in 1982 op-

gericht door biologiedocent Joep Thurlings en zal, on-

danks zijn pensionering worden voortgezet. 

Foto’s van de oogst zijn te bekijken op  

http://wasven.zonerama.com/Album/323400 

 

In 1992 werd het 1000ste potje aangeboden aan Rein 

Welschen, burgemeester van Eindhoven. 

In 2000 werden 50 potjes honing (rond de oogst van 

het 2500ste potje) aangeboden aan mw M. van Dissel-

van Riemsdijk voor het Rode Kruis. 

In 2005 werd het 3000ste potje aangeboden aan oud-

rector Pierre Poldervaart. 

Tijdens de plenaire vergadering op het LCL werd op 

11 juli jl. het 5000ste potje aangeboden aan Kees van 

Grevenbroek, die door zijn uitstekende inzet er voor 

zorgt (o.a. fruitbomen planten, bloemenvelden inzaai-

en) dat de Wasvenbijen voldoende nectar en stuif-

meel kunnen verzamelen. 

Dahlia Adbridge Taffy.  Foto: Dahliaclub St. Martinus Leden van de Bijenclub 

Kees van Grevenbroek (r) ontvangt het 5000e potje honing. 

Dahlia Marie Posa. Foto: Dahliaclub St. Martinus 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  11 

In het kader van ons gouden jubileum 

een voorstelling voor jong en oud 
door Arno Huibers. 

 

Bij slecht weer wordt de voorstelling gehouden in 

‘t Oude Raadhuis. 

 

Deze voorstelling: ‘De reizende clownswagen’ 

is geschikt voor jong en oud.  

 

Aanvangstijd 14.30 uur. 

De toegang is gratis. 

U heeft het een paar maanden geleden al in 

uw agenda genoteerd: 
 

zondag 14 september biedt Rond ‘t Hofke 

u een voorstelling van Arno Huibers aan  

voor boerderij ’t Hofke 13. 

Meer informatie over deze 

fantastische artiest vindt u op  

de website van Arno Huibers: 

www.arnohuibers.nl. 

Foto: Vincent van den Hoogen  
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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 wan-
delen: 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 wijkcentrum. 
 
 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. 

GRATIS PROEFLES DANS! 

Vrijdagochtend 29 augustus houdt de seniorendans-
groep een open les! U bent om 11.00 uur van harte 

welkom een dansje mee te doen of een kijkje te nemen. 
Dans mee met de seniorendansgroep van 't Hofke! Al 
enkele jaren danst een groep dames van 60+ in 't Oude 
Raadhuis. De dansles wordt gehouden op vrijdagoch-
tend van 11.00-12.15 uur.  
Er is plek voor nieuwe cursisten! Dansen is goed voor 
de conditie! Het is een gezellige groep.  

De lessen worden gegeven door een gediplomeerde 
dansdocente. 
Tijdens de les houden we een korte pauze voor een 
kopje koffie of thee. 
 
Informatie en opgave: Anne Rietmeijer, 06-49832158. 
www.seniorendanseindhoven.nl 

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 bijv. vragen over wo-
nen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen 
van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, 
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsin-

stantie, energieleverancier, of andere brieven of 
formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege 
een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal die 
gebruikt wordt. 
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen 
u uit wat er in de brief staat en indien nodig kun-

nen 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 Raadhuis bij wie u 
terecht kunt met uw vragen. Op dit uur zijn we ook 
telefonisch bereikbaar:  
040-2811737. 
 
Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt u ook 

altijd een afspraak maken via bovenstaand 
telefoonnummer. 
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ZUIDZORG WIJKVERPLEEGKUNDIGEN  

SPREEKUUR 
“De samenwerking in de buurt is enorm sterk” 
 
De werkplek van ZuidZorg is bij de mensen thuis. 

Om met eigen ogen te ervaren wat voor fantas-
tisch werk onze mensen doen, zouden wij het 
liefst de voordeuren van al onze cliënten openen. 
Zo zou iedereen kunnen ervaren met hoeveel pas-
sie en respect onze mensen anderen helpen om 
gewoon thuis te kunnen blijven wonen. Omdat dit 

natuurlijk niet gaat, organiseren wij inloopspreek-
uren in de buurt en komen onze wijkverpleegkun-
digen graag naar de mensen toe, het hele jaar 
door! Anita de Putter is één van die verpleegkundi-
gen. Met veel passie vertelt zij over haar werk.  

“Natuurlijk heb ik mijn vaste verpleegkundige taken bij 
de mensen thuis, maar ik vertrek nooit zonder mezelf de 

vraag te stellen of de cliënt de dag ook goed doorkomt 
als ik weer weg ben. Zit hij wel lekker in zijn vel? Heeft 
hij naast zorg ook praktische ondersteuning nodig? Red-
den de overige huisgenoten het nog? Bij twijfel, gaan we 
om de tafel. Soms is het probleem al opgelost met een 
paar kleine praktische tips, soms is er meer nodig. Waar 
mijn kennis ophoudt, schakel ik die van anderen in. De 

samenwerking met de andere hulpverleners in de buurt 
is enorm sterk. De huisarts, de apotheker, de fysiothera-
peut, maar ook de wijkagent, de pastoor en vrijwilligers: 
we kennen elkaar persoonlijk, hebben regelmatig over-
leg en weten elkaar altijd te vinden.  
Gelukkig weten de wijkbewoners ons zelf ook steeds be-

ter te vinden. Raadplegen ze ons met kleine en grote 
vragen over hun gezondheid. Of de gezondheid van een 
naaste. Deze mantelzorgers verdienen onze speciale 

aandacht. Tegen hen zeg ik altijd: Doe je voordeel met 
ons, je hoeft het allemaal niet alleen uit te vinden. Maar 
niet iedereen vindt om hulp vragen makkelijk. Door in-
loopspreekuren te organiseren in gemeenschapshuizen 

of op andere locaties waar veel wijkbewoners komen, 
proberen we het contact zo laagdrempelig mogelijk te 
maken. Wij hebben de koffie klaar en nemen de tijd. Zie 
ons als een extra paar ogen en oren. Samen vinden we 
zeker een oplossing die bij u past!” 
 
Kijk op www.zuidzorg.nl voor inloopspreekuren bij u in 

de buurt of bel 040 – 2 308 408 voor een persoonlijk 
bezoek van uw wijkverpleegkundige. 

 

’T OUDE RAADHUIS ORGANISEERT: 

Grote quizavond op 17 oktober 2014:  

welk team wordt MeesterBrein Tongelre 2014 

n neemt de titel over van de winnaar in 2013 

KROMMENBREIN? 

 

’t Oude Raadhuis daagt wederom alle volwassen 

inwoners van Tongelre uit een gooi te doen naar de 

titel MeesterBreinTongelre 2014 tijdens onze 

grote quiz op vrijdagavond 17 oktober.  

Zoals gebruikelijk wordt de quiz gespeeld met 10 

teams bestaande uit maximaal 6 vrienden of 

buurtgenoten vanaf 18 jaar. Het winnende team 

wordt verwend met champagne en de wisselbeker en 

mag zich trots MeesterBrein Tongelre 2014 noemen.  

 

Supporters zijn van harte welkom, de bar is open. 

Aanvang 20.00 uur. 

 

Kom op, stel snel uw team samen en geef er een 

leuke naam aan! U kunt een team inschrijven tot 8 

oktober door een mailtje te sturen naar 

frankaheesterbeek@gmail.com met de namen van de 

teamleden. Om de onkosten van koffie en knabbeltjes 

bij de borrel te dekken, willen wij een bijdrage vragen 
van 1 euro per deelnemer.  

 
Slimmer dan de buren?  

Grijp uw kans en doe mee! 
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Vlnr: de verpleegkundigen van het spreekuur; Marloes Bult,  
Will Ummenthun, Anita de Putter. 

Tijdens onze inloopspreekuren hebben wij de koffie 

voor u klaar staan. U kunt vrijblijvend bij ons bin-

nenlopen als u vragen heeft voor uzelf, uw familie of 

bekenden over indicaties, informatie over zorg of 

mantelzorgondersteuning. 

 

U ben van harte welkom: 

 

Iedere maandag tussen 11.30 en 12.30 uur 

‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 15, Eindhoven  
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MADE IN TONGELRE 
 

Vincent van Gogh en de fiets of wandelroute in 

Tongelre 1883- 1885 

 

In de periode dat Vincent van Gogh in Nuenen 

woonde, bezocht hij ook Tongelre. Hij heeft er ver-

schillende tekeningen en schilderijen van gemaakt. 

Hij struinde er graag in de natuur, want hij was 

ook een natuurliefhebber. Vincent vond het ook 

interessant hoe keuterboertjes zich dagelijks met 

hun werkzaamheden bezig hielden. 

 

Kees van Grevenbroek heeft een route gemaakt in 

de vorm van een klein kleurrijk foldertje, dat u 

naar de plekken brengt waar Van Gogh het Tongel-

re van eind 19e eeuw heeft vastgelegd . 

Het boekje is te verkrijgen voor € 2,00 bij de Gas-

terij van het Groendomein Wasven, waar tevens 

de start is van de fiets-/wandelroute. 

De lengte is ongeveer 9 kilometer. 

Op sommige plaatsen in de route, ziet u als aan-

duiding het logo zoals bovenaan dit artikel. 

 

Bij de boerderij van het Wasven hangt aan De 

Schop (schuur) een plaquette die aangeboden is 

door de stichting Van Gogh 2013 getiteld: Mastbo-

men in het ven.  

Het is een tekening gemaakt door Van Gogh van 

een groot ven, dat in de Tongelrese bosjes lag.  

Er was maar één groot ven in Tongelre in die tijd 

en dat moet wel het Wasven zijn geweest. 

Er is ook een impressie te zien op You Tube, die 

gemaakt is door Jos Lammers en zonen. 

U kunt het filmpje vinden onder de titel: “van gogh 

in tongelre”. 

In het filmpje staat een foutje, maar welk? 

Kunt u het vinden? Laat het ons weten en stuur uw 

oplossing naar: 

keesvangrevenbroek@wasven.nl.  

 

Uit de juiste oplossingen wordt een prijswinnaar 

getrokken. Insturen kan tot 20 september. 

 

Voor meer Vincent van Gogh en Eindhoven, 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 
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Snoei uw haag zo, dat hij boven smaller is dan 

onder. Het onderste deel krijgt dan voldoende 

licht. Dit geldt ook voor buxusperkjes. 
Het kleine routeboekje. 

Mastbomen in het ven. 
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ZILVEREN KRACHT IS OP ZOEK NAAR U 
 

Het project Zilveren Kracht is een initiatief 

van de gemeente Eindhoven en wordt vanuit 

OVO (Stichting Overlegorganisaties voor Ou-

deren in Eindhoven) georganiseerd. Bij het 

project wordt nauw samengewerkt met di-

verse organisaties ( Zonnebloem, Rode Kruis, 

Vitalis, Lunetzorg, OVAA, WIJ-Eindhoven, 

Vrijwilligerspunt, Lumens in de buurt) in Ton-

gelre.  

Het doel is om samen een beweging op gang te 

brengen voor senioren. Zilveren Kracht staat voor 

vitaal ouder worden. Vitaal ouder worden kan door 

een goede combinatie van voeding, beweging en 

maatschappelijke betrokkenheid. Bij maatschappe-

lijke betrokkenheid is het onderhouden van con-

tacten erg belangrijk. Dit kan door in de wijk sa-

men activiteiten te ondernemen en/of door het 

doen van vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is ont-

zettend dankbaar en nuttig werk. Bij de senioren 

zit veel kennis en zij hebben veel talenten die zij 

kunnen en willen inzetten voor de wijk en /of an-

dere bewoners. Voor anderen is dat van grote be-

tekenis.  

 

Ook tijdens de zomer zit de projectgroep Zilveren 

Kracht niet stil. Na het succes van twee pittige 

Koffiemeetings in de Toeloop en in De Ronde zijn 

we bezig met het organiseren van een 3e koffie-

meeting. Deze koffiemeeting zal plaats vinden in 

de wijken Hofke /Geestenberg en staat gepland 

voor eind september. In een volgende editie volgt 

hierover meer informatie. 

 

Daarnaast worden er initiatieven ondernomen door 

wijkbewoners om het idee van ZorgSamen in wij-

ken van Tongelre van de grond te krijgen. Over 

ZorgSamen is tijdens de koffiemeeting in De Ron-

de een presentatie verzorgd. Dit heeft voor veel 

positieve reacties gezorgd. ZorgSamen betekent 

dat bewoners meer  voor elkaar zorgen, hierbij is 

geen sprake van veel geregel. Het is doen. Deze 

initiatieven in Tongelre wil de projectgroep Zilve-

renkracht  versterken. En daarvoor zijn we op zoek 

naar nieuwe zilverenkrachten. 

We hebben twee simpele vragen:  

1. Wat kunt u anderen bieden?  

2.  Waar heeft u behoefte aan? Vraag en aan-

bod willen we zo samen brengen voor een 

levendige wijk. Doe mee, zet je eigen kwali-

teiten/talenten in en reken op hulp waar dat 

nodig is. 

 

Eveneens zijn we binnen de projectgroep nog op 

zoek naar wijkbewoners die onze werkgroep zou-

den willen versterken. Meedoen, samendoen, ge-

bruik maken van elkaars kwaliteiten en de krach-

ten bundelen. 

Ben of wil je maatschappelijk betrokken zijn en je 

inzetten voor de senioren in de wijk Tongelre. 

Meld je dan aan bij OVO: 

telefoon 040 – 257.38.32 of via mail: 

info@ovoeindhoven.nl. Doen. 

 

 

DE KREAKIDS IN ‘T OUDE RAADHUIS  

ZIJN ER WEER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke derde woensdag van de maand knutselen kin-

deren van 5 tot en met 10 jaar op de bovenverdie-

ping van ‘t Oude Raadhuis. 

Na de zomervakantie beginnen we weer op woens-

dag 17 september van 14.00 tot 15.30 uur. 

 

Heb je zin om ook eens te komen knutselen, dan 

ben je van harte welkom. Meld je wel even aan, 

want de ervaring leert dat er veel kinderen komen 

op de eerste kreakidsmiddag van het schooljaar. 

Vol is vol en dat is bij 30 kinderen. 

 

Je betaalt € 1,50 per keer en je bent verzekerd 

van een leuke en creatieve middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen die afgelopen jaar al mee geknutseld 

hebben krijgen begin september nog bericht van 

ons. 

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar 

oodbrans@onsneteindhoven.nl o.v.v. naam, adres, 

telefoonnummer en leeftijd. 

Tip: Trek kleren aan die vuil mogen worden! 

 

Tot ziens 

Het kreakidsteam 

Verrassende creativiteit komt in de kinderen naar 
boven... 

Harley, een van de trouwe Kreakids. 
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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 5 september 
 

Tot zero: Chill, meet en disco! 
 

 

 

 

Woensdag 3 september 

 Gezellig koken voor anderen. 
 11 t/m 15 jaar (per avond 10 koks) 

 € 2,50 per keer incl. eten en drinken voor de koks 

 Lekker uit eten (Gasten) € 5,00  
 Opgeven als kok of gast kan via  cook4u.orka@gmail.com 
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orka 
 

 Gezellig met vriendinnen iets leuks doen. 

 Wekelijks andere activiteit zoals: 
* High Tea 

* Film kijken 

* Nagels lakken 

* Beauty dagje  

 Leeftijd: tussen 10-15 jaar 

 Kosten € 1,00 

Vind je het leuk om te DARTEN 

elke 2e en 4e vrijdag van de 

maand? 

 

Voor iedereen van 8 tot 14 jaar. 

 

€ 2,50 per keer incl. drankje. 

mailto:cook4u.orka@gmail.com
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Op “ zaterdag 13 septem-

ber” gaan we in ORKA weer terug in de tijd, 

terug naar 't Vinyl! Iedereen is welkom op onze 

Vinylparties. 

 

Wie is de LP vergeten, wie genoot niet van Thank 

God it's Friday en Saterday night fever. De gewel-

dige sound van Motown, de opzwepende muziek 

van Grease, we gaan het weer opnieuw beleven in 

ORKA. De platenspelers komen weer uit de kast en 

iedere bezoeker die een verzoekje heeft kan dit 

indienen of zelf de LP of de single meenemen. 

 

Dus plateauzolen, soulbroeken en glitterblousen uit 

de kast en op naar luisteren naar de muziek uit de 

70ties en 80ties tijdens de Vinylparties!  

De deuren gaan weer om 20.00 uur open. 

 

There's no cure for the ORKA Saturday-night fever! 

 

 

DOORSTART BAKSKE DOEN 

 

In Geestenberg was tot voor kort een klein buurt-

huis actief, waarvan de activiteiten zijn gestopt. Op 

verzoek van een aantal bezoekers gaat ‘Bakske 

Doen’ als activiteit verder in Orka.  

We beginnen met een koffietafel op donderdag 

avond van 19.30 – 22.00 uur, waarbij ook een 

spelletje gespeeld kan worden. We richten ons nu 

op een breder publiek. 

 

Nieuwe bezoekers zijn welkom. Neem voor meer 

informatie contact op met Koos Boer op  

040-2814088 of loop op donderdagavond gewoon 

even binnen. 
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AL VANAF 17 MAART 2014 IN TONGELRE  

 

PROFESSIONELE DIENSTVERLENING AAN HUIS: 
 

Carent dichtbij thuis 
 

Wij zorgen voor adequate bemiddeling van particuliere dienstverlening aan huis (schoonmaken, 

boodschappen doen, wassen / strijken, oppassen enz.). Zowel hulpvrager als hulpverlener kunnen 

bij ons terecht. 

 

Heeft u (tijdelijk) hulp nodig omdat u het zelf niet meer kunt of omdat de situatie daarom vraagt: 

wij zorgen dat u die hulp krijgt, afgestemd op uw wensen. 

 

Wilt u graag hulp verlenen aan andere mensen in uw omgeving, kunt u het extra geld goed ge-

bruiken, laat het ons weten en wij bemiddelen voor u. 

De hulpverlening kan vaak plaatsvinden onder de overheidsregeling: ‘dienstverlening aan huis’. 

 

Wijkcoördinator voor Carent in Tongelre is Ria Leermakers. 

 

Voor vragen, aanmelding zowel als hulpverlener  als voor gewenste hulp kunt u bij haar terecht. 

Telefoon: 06-81705546 of email: ria.leermakers@carent.nu  

Extra informatie vindt u op de website van Carent: www.carent.nu 

 

Carent, uw hulpvraag, onze uitdaging! 

Advertentie 

mailto:ria.leermakers@carent.nu
http://www.carent.nu
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Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 

in de maanden augustus en september 

Duurzaam en biologisch eten en drinken kan heer-

lijk bij het Wasven. Voortaan zijn we ook één van 

de afhaalpunten van biologische producten uit de 

directe omgeving van Eindhoven. Kijk op onze site 

voor meer info. Misschien kent u het dinerconcept 

van de Gasterij al: het Wekelijks Wisselend Was-

venmenu. Elke week bedenken de koks aan de 

hand van de producten die het seizoen ons levert 

nieuwe gerechten. Daarbij spelen ze nog meer in 

op lokale specialiteiten en wat de natuur ons te 

bieden heeft, gebruikmakend van verse streekpro-

ducten, veelal biologisch en uit eigen tuinderij. Het 

actuele www-menu wordt iedere week geplaatst op 

onze site en Facebook. Graag tot ziens bij het 

Wasven! 

 

Natuurthema-avond-jeugd: Insecten 

Insecten: ze zitten op de raarste plaatsen en ze 

zijn soms mooi van lelijkheid. Ga je ze mee zoeken 

en daarna bekijken in een loeppot of onder de mi-

croscoop? Als je zelf een netje hebt, moet je dat 

zeker meebrengen! Wij hebben zoekkaarten om de 

verschillende insecten te herkennen.  

 
Kom je ook? Het wordt weer gezellig en leerzaam! 

We starten om 19:00 uur en eindigen om 21.00 

uur in de schuur van de Boerderij. De entree is 

€ 2,00 en het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 

 

Verse broden uit het bakhuis 

Een bakhuisje iets van vroeger? Inderdaad, maar 

het bakhuisje van het Wasven doet het nog ge-

woon hoor! 

Op zaterdag 30 augustus wordt het Bakhuisje op-

gewarmd om er verse broden te bakken met het 

deeg van bakkerij Tussen de Molens.  

Het is mogelijk om een kijkje te komen nemen 

vanaf 10.00 uur. 

 
Wil je het resultaat proeven? De producten zijn te 

koop in de winkel. Vanaf 13.00 uur zijn de eerste 

broden klaar. 

 

Effe naar ’t Wasven 

Tijdens de laatste zomerse zondagmiddagen van 

de maanden juni, juli en augustus is Groendomein 

Wasven het podium voor een bijzondere samen-

werking tussen de Effenaar en Wasven. Er wordt 

gezorgd voor fijne muziek en lekker eten en drin-
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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 Wasvenboerderij: Celebeslaan 30 
 5641 AG Eindhoven 

  
 

Expositie Mens & Natuur Nog tot en met 31 au-

gustus 

Natuurthema-avond 

Jeugd: Insecten 

29 augustus, 19.00 uur 

De Schop 

Vers brood uit het Bak-

huisje 

30 augustus, 10.00 uur 

Bakhuisje (vanaf 13.00 

uur verkoop) 

Effe naar ’t Wasven 31 augustus, 13.00 - 

18.00 uur Rondom de 

Plataan 

Cursus Streekbieren: 

Smaak makers 

2 september, 19.00 uur 

Gasterij 

Opening Expo Waterrijk 6 september, 14.00 uur 

Overloop 

Pure Food Event: Met 

zorg bereid 

27 & 28 september 

12.00 - 17.00 uur Rond-

om de boerderij 

mailto:gasterij@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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ken. Kom langs voor een muzikale picknick in het 

groen!  

 

De laatste editie van Effenaar 't Wasven is op  

31 augustus. Bells of Youth, Jeroen Kant en James 

Wood brengen dan hun zomerse klanken ten ge-

hore. 

Effe naar ’t Wasven is van 13.00 tot 18.00 uur 

rondom de Plataan, de toegang is gratis. 

 

Cursus streekbieren, aflevering 3: ‘Smaak 

makers’ 

Er komen steeds meer brouwerijen bij in de regio 

met lekkere en vernieuwende bieren. Vandaar dat 

de Gasterij iedere drie maanden nieuwe streekbie-

ren op de kaart plaatst en ieder kwartaal een le-

zing met proeverij (of andersom?) rondom één 

van de aspecten van streekbieren organiseert. In 

deze aflevering ligt het accent op bijzondere ingre-

diënten die smaak aan het bier geven. Van biolo-

gisch tot fair trade en van spelt tot banaan. Dat 

wordt proeven en genieten op dinsdag 2 septem-

ber van 19.00 – 21.00 uur. Entree € 7,50. Aan-

melden kan via gasterij@wasven.nl of 040-

7870707. Vol is vol. 

 

Expositie: Waterrijk 

Waterrijk is de titel van de expositie op de Over-

loop van de Wasvenboerderij van Edith van Oos-

terwijk. Te zien zijn fotowerken (analoog) en wer-

ken op populieren triplex platen, die op één of an-

dere manier te maken hebben met water. Vloei-

end, diepte, weerspiegelend en in bevroren toe-

stand. Sporen van vogelpootjes getrokken in het 

ijzige wateroppervlak van de Dommel, de meeuw 

na zijn laatste vlucht rustend in de hand. 

Edith van Oosterwijk maakt beeldend werk in 

houtskooltekeningen, schilderwerken, plastieken 

en portretten. Daarnaast is zij ook docente bij 

amateurclubs (bijv. Potlood en Penseel) en Volks-

universiteiten. Ook presenteert zij een gedichten-

bundel. 

De expositie is te zien tijdens openingstijden van 

de Gasterij van 6 september tot en met 26 okto-

ber. 

 

Pure Food Event: Met zorg bereid 

Hoe wordt ons voedsel geproduceerd en door wie? 

Tijdens het Pure Food Event kom je alles te weten 

over voedsel dat met zorg is bereid.  

Het zit wel goed met de natuurlijke leefomgeving 

bij het biologisch boeren. En dat proef je! Van zilte 

groente en weiderunderen tot duurzame frisdrank 

en wijnen zonder pesticiden. Verantwoord boeren 

is een hele zorg (minder) door de inzet van men-

sen met een verstandelijke beperking, demente-

renden of ex-verslaafden die hun leven op de 

boerderij weer op de rit zetten. 

 

Kom genieten tijdens het Pure Food Event en ont-

dek deze bijzondere verhalen achter heerlijke pro-

ducten. 

Het Event is op 27 en 28 september van 12.00 tot 

17.00 uur, de entree is gratis. 

 

Facebook en Twitter 

De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn 

op moment van uitgave. Op de website 

www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en 

twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook 

digitaal verspreid. 

 
 
 

TE KOOP 

€259.000 K.K. 

Wolvendijk 140 

5641AT Eindhoven 

Perceel  257m2               Inhoud  435m3 

www.funda.nl 
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid 

van Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en 

een informatieve kerkelijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 , ziel EN . 

PAROCHIE SINT JORIS 

 

Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de  

Martinuskerk:  

telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.  

Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467 

(Parochiecentrum St.Joris). 

Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 

Website: www.parochiesintjoris.nl 

 

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 vrijdagochtend is 

kapelaan P. Geelen aanwezig. 

Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 

Kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-

zellige babbel. 

 

Overzicht diensten 

 

Familieberichten: 

  

Gedoopt:  

Jantje van Wanrooij 

Lente van de Meulengraaf  

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 

 

Kerkdiensten op zondag: 
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 jeugd-
kerk.  

 
Connect: Samen naar de film Mandela  
Op vrijdag 22 augustus gaan we samen naar de buiten-
film Mandela bij het Natlab. Wil je meer weten, bekijk 
de website van Connect of neem contact op met  Her-
ma van der Veen, tel. 06-19995644 of  
E: hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl.  
 

Thema-avonden over Bijbelverhalen en kunst “Verder 
kijken dan je neus lang is” 
Op 17 september, 29 oktober en 19 november 2014 in 

de Adventskerk, Camphuysenstraat 4. 
o.l.v. dominee Tineke Boekenstijn en de kunstenaar Leo 
Steinhauzer stilstaan bij de combinatie kunstgeschiede-
nis en Bijbelverhalen. 
De bijkomsten zijn gratis, opgave en informatie bij do-
minee Boekenstijn, tel. 040-8420006 
Twee gespreksavonden: Ontmoetingen met Jezus  

Op 25 september in de Ontmoetingskerk en op 30 okto-
ber in de Adventskerk. De avonden duren van 20.00 tot 
22.00 uur en staan onder leiding van ds. Elbert Gros-
heide. 
Opgeven bij ds. Elbert Grosheide per e-mail: elbert-
grosheide@pkn-eindhoven.nl (Dit e-mailadres is be-
schermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om 

het te kunnen zien.) of per telefoon 040-8435380.  
 
NB. Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten 
plaats in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 te Eindho-
ven. Voor actuele informatie, kijk op de hierboven ge-
noemde sociale media. 

Contactpersoon: Hannie Luiten, tel. 040-2123501  
E: gfjluiten@hetnet.nl. 

24 augustus 10.00 uur dominee Speelman 

31 augustus 10.00 uur dominee Boekenstijn 

7 september 10.00 uur Gezamenlijke Start-

zondag in de Adventskerk, 

Camphuysenstraat 4, Ontmoe-

tingskerk gesloten 

14 septem-

ber 

10.00 uur dominee Speelman 

21 septem-

ber 

10.00 uur dominee Grosheide 

en diakonaal werker Martin 

Mensink 

http://www.pkn-eindhoven.nl/connect-nieuws
mailto:hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl
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IK GA OP REIS EN NEEM MEE: 

TOON 
door Wim van de Wiel 

 

Ik wil u meenemen naar ‘n paar da-

gen weg of naar een stil moment 

thuis. Graag pak ik dan even `n 

boek van Toon of luister ik naar zijn 

liedjes, conférences of parodieën. 

Toon observeert mensen met een 

open blik, ziet kleine markante de-

tails en prikt gauw door schone 

schijn heen. Hij durft door te drin-

gen naar gevoelige lagen en kan 

met een onverwachte opmerking, 

met zijn pretoogjes of door een 

clowneske grap zijn publiek op ’t andere frisse 

been zetten. Kortom Toon laat, zonder personen te 

kwetsen, ‘n andere kant van de werkelijkheid zien 

op `n speelse en ontspannen manier. 

Nee, ik wil geen ode brengen aan Toon, maar wel 

mag ik aanstippen hoe het hem telkens weer lukt 

emoties los te maken en deze te verwoorden op 

een uitnodigende toon. 

Daarbij brengt Toon mij in onze wereld van func-

tionaliteit en vluchtige beslissingen naar een dieper 

gevoel. In duizenden entrees of toiletten hangt 

Toon z’n ‘Vriend’, een treffende binnenkomer voor 

echte vrienden: 

 

Je hebt iemand nodig, 

stil en oprecht, 

die als het erop aan komt 

voor je bidt of voor je vecht. 

Pas als je iemand hebt, 

die met je lacht en met je grient, 

dan pas kun je zeggen; 

‘k heb een vriend. 

 

Binnen zijn eenvoud in woordkeus is Toon in staat 

tot de kern van een persoon of situatie door te 

dringen, tot de essentie van waaruit je een heel 

leven of levensvisie op kunt bouwen. In ‘Terugblik’ 

kijkt hij naar de prediker Jezus, die temidden van 

de vissers zit: 

 

Hij had het over ‘ander leven’ 

over vergeten en vergeven 

over elkaar de hand toe steken 

en over samen brood te breken 

Hij zei gewoon: gij zult niet doden 

en daarmee hield hij `t voor gezien 

Hij had geen boeken vol geboden 

hij had er in totaal slechts tien 

….. Altijd nog is er heimwee 

naar die ene man van toen  

 

Met een iets langer gedicht – Toon gebruikt liever 

de naam ‘versje’ – wil ik besluiten. Hierin ontdek ik 

Toon zijn gevoelens en de wederzijdse liefde van 

Toon en zijn ‘Rietje’. Misschien bespeur ik hierin 

een doel van deze rubriek  MET HART, ZIEL EN 

HANDEN: Een leven lang samen mo-

gen zijn, een leven lang er voor el-

kaar mogen zijn. 

 

Liefde 

We waren jong en onervaren 

nog allebei zo groen als gras 

`k zie nog de linten in haar haren 

de appels in d’r touwtjestas 

we fietsten samen door de duinen 

we dachten allebei aan niets 

ik dacht niet eens: zou het wat wor-

den 

het gekke was – het wàs al iets 

Het was een dag van weinig woor-

den 

we fietsten samen door de zon 

’t was of het allemaal zo hoorde 

of alles net op tijd begon 

van jonge liefdes die beginnen 

kun je wat zingen in een lied 

maar ’n wonder kun je niet verzinnen 

en zonder wonder gaat het niet 

Er kwamen wolken aangedreven 

we bleven samen overal 

zij was erbij mijn hele leven 

op de top of in het dal 

het lijkt zo kort een handvol jaren 

’t is net alsof het gist’ren was 

’k zie nog de linten in haar haren 

de appels in d’r touwtjestas 

Het lieve leven was geen sprookje 

en ik faalde keer op keer 

als ik dacht nu ga ik winnen 

ging ik voor tien tellen neer 

als ik de keren op zou noemen 

dat ik mij zelf weer vond door haar 

we deelden niet alleen de bloemen 

maar ook de tranen met elkaar 
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Tijdens de zomermaanden staan de deuren 

naar ons zonnige terras van Vitalis Berckelhof 

open. U bent welkom om gezellig samen te 

zijn, een maaltijd te gebruiken, boeken te le-

nen in de bibliotheek, sportief en creatief be-

zig te zijn en om andere mensen te ontmoe-

ten.  Kom gerust eens binnen lopen! 

 

Voor de zomermaanden staan er weer veel interes-

sante activiteiten op het programma.  Op 29 au-

gustus staat er een fietstocht op het progamma. 

We doen verschillende mooie plekjes van Eindho-

ven aan en gaan gezellig ergens op de koffie. 

 

Vitalis viert ‘Eindhoven 70 jaar vrijheid’. Op 28- 29 

en 30 augustus zal de mobiele tentoonstelling Her-

inner(de) vrijheid  voor de ingang van Vitalis Berc-

kelhof staan. De tentoonstelling bestaat uit  ver-

plaatsbare huisjes. In elk huisje zal een onderdeel 

belicht worden van de bezetting en bevrijding. 

 

Iedere maandag van 10.00 tot 11.30uur is er een 

weekmarkt in de hal van Vitalis Berckelhof. En de-

ze is uitgebreid met Bakker Kuijpers en Toko Se-

nang. 

 

Op 5 september zal er voor de 2e keer een 2e 

handsboekenverkoop worden gehouden. Van 10.00 

tot 16.00 uur bent u welkom om tussen de boeken 

te komen snuffelen. 

Van 18 tm 26 oktober zal Vitalis Berckelhof  in het 

teken staan van de Dutch Design week. 

Neem alvast eens een kijkje op de Site van DDW: 

www.ddw.nl of kijk eens op de Facebook pagina 

van Vitalis Berceklhof Ankerpunt voor de wijk. 

 

Wekelijkse activiteiten 
 

maandag 

- weekmarkt (gratis)  van 10.00 – 11.30 uur 

- dansen & bewegen op muziek (1 strip) 

    van 14.30 – 15.15 uur 

- gezelschapsavond (1 strip)   

 van 19.00 – 21.00 uur 

̵  

dinsdag 

- kienen (prijzen) (1 strip) van 19.15 – 21.15 uur 

 

woensdag 

- creatieve club (1 strip)  van 10.30 – 12.00 uur 

- koersballen (1 strip) van 14.30 – 16.30 uur 

- sjoelen (1 strip) van 19.00 – 21.00 uur 

 

vrijdag 

- stuivertjes kienen (1 strip) 

 van 14.30 – 16.30 uur 

- handwerkclub (gratis) van 14.00 - 16.00 uur 

 

zondag 

- kaarten (gratis) van 14.30 – 16.30 uur 

 

Maandelijkse activiteiten 
 

augustus 

29 aug Fietstocht - Op bezoek bij... (1 strip) 

  van 14.00 - 16.30 uur 

 

28-29-30 aug Tentoonstelling Herinner (de) 

vrijheid (gratis) van 11.00 - 16.00 uur 

 

5 sept Tweedehands Boekenmarkt (gratis) 

 van 10.00 – 16.00 uur 

 

 

OPROEP 
 

70 jaar vrouw in de marine 

 

Op 31 oktober 1944 werd de eerste vrouwelijke 

militair in de voornamelijk mannelijke marine toe-

gelaten. 

De ‘MARVA’ mochten niet varen, alleen walfuncties 

waren voor hen weggelegd. 

 

In het kader van het handvest van de Verenigde 

Naties op 31 maart 1953 in New York werd een 

verdrag gesloten betreffende de politieke rechten 

van de vrouw. Op 28 oktober 1971 trad deze wet 

in werking. De vrouwelijke militair werd toen volle-

dig geïntegreerd.  

 

De vereniging van ex- en actief dienende vrouwe-

lijke militairen organiseert op 31 oktober 2014 

haar vijf- jaarlijkse reünie.  

Deze vindt plaats in ‘De Witte Raaf’ op het Nieuwe 

Haven terrein in Den Helder. 

 

De gelegenheid om uw oud-collega’s van boord en 

uit de kazerne weer te ontmoeten. 

 

Meldt u aan op de site 

www.ex-actkm.nl 

www.reunie.ex-actkm.nl 
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Ankerpunt voor de wijk Berckelhof 

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH  Eindhoven 

Wilt u deelnemen aan 

activiteiten? Koop uw 

‘strippenkaart’ bij de 

receptie. 

http://www.ddw.nl/
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Nieuws van de wijkagenten John en Raymond 

 

Vele van u hebben intussen genoten van een ho-

pelijk mooie warme vakantie of mogen hier nog 

van gaan genieten. De vakantie is en was ook te 

merken in de wijken. Er hebben zich bijna geen 

woninginbraken e.d. voorgedaan. Ondanks het feit 

dat er momenteel weinig woninginbraken plaats-

vinden in onze wijk toch nog enkele kleine tips om 

de kans te verkleinen.   

 

Mocht u nog met vakantie gaan dan nog wat kleine 

tips: 

 

̵ Meld uw vakantie niet op Social Media zoals 

Twitter en Facebook. Ook personen met minder 

goede bedoelingen lezen mee. 

̵ Meld op uw voicemail niet dat u met vakantie 

bent. 

̵ Spreek af met uw buren of familie/vrienden dat 

zij de gordijnen van uw woning openen en slui-

ten en de post voor u opruimen. 

 

Meer tips en adviezen kunt u vinden op 

www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html. 

 

Verkeersveiligheid 

Tijdens de schoolmaanden heeft John geregeld 

overleg met de scholen in zijn wijk. In het laatste 

overleg spraken de docenten van basisschool De 

Boog hun zorg uit over de verkeersveiligheid van 

de schoolgaande kinderen. Bij aanvang en na af-

loop van de school zorgden enthousiaste vrijwil-

ligers dat de schoolkinderen bij 't Hofke veilig kon-

den oversteken. Zo konden de schoolgaande kin-

deren veilig naar school / huis door een drukke 

verkeerssituatie. Voor het komende schooljaar zijn 

er echter te weinig vrijwilligers om deze veilige 

oversteek te verzorgen. Een zorgelijke situatie. De 

school is derhalve dringend op zoek naar vrijwil-

ligers. Bij interesse / vragen kunt u contact opne-

men met basisschool De Boog.  

 

Leefbaarheidteam 't Hofke 

Intussen is het leefbaarheidteam van de wijk en-

thousiast gestart. Men heeft intussen tweemaal 

overleg gehad en daaruit zijn mooie ideeën en ini-

atieven naar voren gekomen. De deelnemers zijn 

momenteel bezig met de verdere opzet van het 

leefbaarheidteam en de eerste voorzichtige uitwer-

king van enkele initiatieven. Het leefbaarheidteam 

zal in een van de volgend edities van 't Hofke zich-

zelf voorstellen. Mocht u zelf willen meepraten 

over veiligheid en leefbaarheid in uw wijk dan bent 

u van harte welke bij het navolgende overleg. Dit 

zal plaatsvinden op donderdag 4 september 2014 

vanaf 19.30.uur. Het overleg vindt plaats in ‘t Ou-

de Raadhuis. 

 

Buurtpreventie Koudenhoven 

Na het succesvol volgen van een cursus is een 

groep van ongeveer 35 vrijwilligers gestart met 

buurtpreventie Koudenhoven. Zij houden meerdere 

malen per dag toezicht in de wijk en melden ver-

dachte situaties direct aan de politie. Dit toezicht 

door bewoners leidt duidelijk zichtbaar tot een be-

tere veiligheid in de wijk. De buurtpreventie in de 

wijk is herkenbaar aan de gele hesjes. Sinds de 

start van de buurtpreventie hebben zich geen wo-

ninginbraken / vernielingen e.d. meer voorgedaan 

in Koudenhoven. Kortom een zeer mooie en goede 

start!! 

 

Buurtpreventie Geestenberg/Muschberg 

In de wijken Geestenberg/Muschberg heeft het 

Buurtpreventieteam zich in juli beziggehouden met 

het project ‘Voetjes’ en een wijkschouw. Er waren 

er meer gepland, maar op sommige dagen gooiden 

de stortbuien roet in het eten. 

 

Facebook 

Ondanks dat de papieren versie van de 

‘Nieuwsbrief’ is verdwenen kunt u digitaal alles vol-

gen via Facebook en wel onder ‘Nieuwsbrief Gees-

tenberg’. U leest hier veel nieuws en er zijn mooie 

foto's van onder andere de verbouwing van 't Kar-

regat.  

 

Spreekuur / contact wijkagent 

In verband met de vakantie zal het spreekuur in 

augustus en september geen doorgang vinden. 

 

Wilt u contact met de wijkagent? U kunt ons berei-

ken via: 

 

John van Hoppe, wijkagent 't Hofke, Koudenhoven, 

de Karpen 

0900-8844 of via e-mail:  

john.van.hoppe@brabant-zo.politie.nl 

Twitter: @brigadierHofke 

 

Raymond Vermeer, wijkagent Urkhoven 

0900-8844 of via e-mail  

Raymond.vermeer@brabant-zo.politie.nl 

Twitter: @brigadierEHVgmu 

 

Natuurlijk kunt u via deze manieren ook reageren 

op dit artikel.  

 

 

Een fijne en veilige vakantie !!!  

Info van uw wijkagenten 
 John van Hoppe en Raymond Vermeer 
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Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen 

 

Gegratineerde varkensfilet met camembert 

voor 4 personen 

 

Een heerlijk en eenvoudig gerecht dat snel 

klaar is en waarmee je scoort bij je gasten.  
 

Bereidingstijd +/- 60 minuten 

 

Ingrediënten: 
 4-5 bosuitjes 

 4 tomaten 

 4 varkensfiletlapjes (+/- 125 gr.) 

 2 el olie 

 1/2 baguette 

 150 gr. Camembert 

 evt. (zoete) paprika 

 
Bereiding: 
 Was de bosuitjes en snijd ze in grote stuk-

ken. 

 Was de tomaten en snijd ze in schijfjes. 

 Dep het vlees droog met keukenpapier.** 

 Bak ze gedurende 3-4 minuten per kant in de 

olie. 

 Breng op smaak met peper en zout en neem 

ze uit de pan.  

 Bak de bosuitjes gedurende 1-2 minuten on-

der regelmatig roeren in het braadvet. 

 Snijd de baguette in 8 plakjes. Snijd ook de 

camembert in plakjes. 

 

 Verdeel de baguette in 4 ovenschaaltjes (of 

een grote schaal) 

 Beleg de baguette met de filetlapjes, de to-

 maatjes, de bosuitjes en de camembert. 

 Strooi er wat paprikapoeder overheen. 

 

 Gratineer het geheel 10-12 min in een voor-

verwarmde oven. 

 Elektrisch 225 graden - hete lucht 200 gra-

 den - gas stand 4. 

 

 Serveer er een bladsalade bij. 

**Dep het vlees voor het bakken goed droog. Het 

vlees blijft dan malser. 

 

Eet smakelijk. 

Clasine en Jack 

 

Gegratineerde varkensfilet met camembert. 

Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 

babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!  

Serina Shugufa 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 15 jaar, en heb al ervaring met kinderen. 

Ik zit in 4 VWO 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 
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De AVOM,  

het eerste lustrum 
 

Even voorstellen. 

De AVOM is een Bourgondisch Ton-

gelres gezelschap bestaande uit ne-

gen leden die maandelijks bijeen-

komen om te filosoferen, te debat-

teren, en vooral te consumeren. 

Vijf jaar geleden bleek er onder een 

groep levensgenieters de behoefte 

te bestaan aan een rustige gelegen-

heid om eens ongestoord over voet-

bal te kunnen bomen, een biertje te 

drinken en over alle schone dingen 

van het leven te kunnen praten. Na 

het idee kwam de realisatie en de 

AVOM zag het levenslicht. Een van 

de voorwaarden was dat de leden 

een dwarsdoorsnede van de maat-

schappij zouden vertegenwoordigen. 

Aangezien het geen zin heeft om 

met louter gelijkgestemden een 

boom op te zetten heeft de AVOM 

een divers ledenbestand. Deze di-

versiteit zorgt voor een gekleurde 

benadering van een actuele maat-

schappelijke issues. Een andere voorwaarde was 

dat de leden een Bourgondische inslag moesten 

hebben, echte levensgenieters die elkaar steunen 

met een lach en een traan! Ieder nieuw te werven 

lid moest een volgende kandidaat uit eigen kring 

voordragen, wat de diversiteit ten goede kwam. 

Vervolgens ging de ballotagecommissie aan het 

werk en werd een kandidaat op discrete wijze al 

dan niet als lid ingeschreven. 

 

De negenkoppige AVOM is inmiddels voor velen 

een bekend begrip geworden, maar doet toch bij 

menigeen de vraag rijzen wat de naam nu eigenlijk 

betekent.  

 

De A staat voor onze exclusieve AVONDEN 

De V betekent simpelweg  VOOR 

De O is belangrijk voor onze signatuur  

 ONBEGREPEN 

De M ook belangrijk, zegt iets over de 

 MANNEN 

 

Er is nog een ongecontroleerde poging geweest om 

de AVOV op te richten maar helaas was dit initia-

tief geen lang leven beschoren. Er was geen diep-

gang, men miste de essentie maar de poging was 

prijzenswaardig! 

 

Na een eerste start in de onvolprezen Lawrence 

Pub op de Tongelresestraat staat onze Stammtisch 

nu in Cafe Schafrath in Nuenen. Dit vanwege een 

kleine Kultur Austausch tussen de Tongelrese dele-

gatie en het enige lid dat geëmigreerd is naar Nue-

nen (hij fietst nog vaak langs ’t Hofke naar z’n 

werk). De klantenkring van dit café past naadloos 

in onze filosofie. Van jong naar oud, welgesteld, 

welbespraakt, eerste leg, tweede leg, van de leg! 

Kortom: een breed publiek waar iedereen zich 

thuis voelt en waar de uitbaters, John en Simone, 

zorgen voor een geweldig leuke ambiance. Eige-

naar John wil als het rustig is ook graag aanschui-

ven en blijkt ook een filosoof en levensgenieter te 

zijn. Hij zou naadloos kunnen aansluiten bij de 

Avom! Maar helaas: de inschrijving is inmiddels 

gesloten. 

 

Eén keer per jaar gaan we op bezinningsweekend, 

richting de Luxemburgse Ardennen. Hier kunnen 

we bij een mooi kampvuur of tijdens een wande-

ling door de prachtige natuur, tijdens een moun-

tainbiketocht of een cultureel uitstapje, ervaringen 

uitwisselen. Standaard gaat er een tap mee, een 

lekker fustje Jupiler (u weet wel; alleen voor man-

nen) en een uitgebreide barbecue. 

 

Op de foto ziet u de AVOM bezetting. 

Op naar het volgende lustrum en namens de AVOM 

een levensgenietende groet van: 

 

John van Soerland 
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Je ziet ze steeds vaker in onze Tongelrese omge-

ving, met of zonder kind. Ooievaars! 

 

Vanuit het dierenrijk Europa in Nuenen, komen 

deze grote vogels fourageren op de Tongelrese 

akkers en graslanden. 

Vooral als het gras net is gemaaid kruipt er veel 

lekkers rond. Kikkers, muizen, grote insecten en 

wormen. Ze worden alle gegeten door de 

ooievaars, die het maaien snel in de gaten hebben. 

 

De ooievaar is ongeveer een meter groot en heeft 

een spanwijdte van twee meter. Hij is zwart en wit 

gekleurd en heeft een rode snavel en rode poten. 

Het leuke is, dat ze gewoon in de achtertuin van 

Tongelre rondstruinen.  

Ooit was de ooievaar met uitsterven bedreigd, 

maar door bescherming wordt deze vogel 

langzamerhand algemener. 

 

De foto hieronder is gemaakt in de Loovelden door 

Annie Rovers. Je kleinkind zo te mogen 

fotograferen is toch zeer bijzonder. 

Bij de Wasvenboerderij hebben we met kinderen 

tijdens een natuurthema-avond een ooievaarsnest 

gemaakt, gevlochten van wilgentenen. 

Dat nest staat inmiddels op de paal in het weiland. 

Wie weet zal hier ooit een koppel ooievaars 

neerstrijken en zo niet, dan hebben we toch een 

mooi verhaal te vertellen. 

 

Ga er eens kijken zou ik zeggen. Want er is nog 

meer moois te zien in het Wasvengebied. 

 

Met groengroet,  

Kees van Grevenbroek 
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Een ooievaar in volle vlucht. 

Het vlechten van het nest.  

Nest op de paal. 
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De komende zes maanden laten wij u in deze 

nieuwe rubriek de plekjes in Oud-Tongelre 

zien van vóór 1920, die nu nog bestaan. Deze 

maand het patronaatsgebouw aan de Tongel-

resestraat. 

2014. Deze drie bomen – het waren er ooit vijf - 

markeren nu de ingang naar Beauregard.  

In het verleden stonden de bomen voor de 

openbare jongens- en meisjesschool, later het 

patronaatsgebouw. In 1910 werd de meisjesschool 

bij de zusters in het klooster ondergebracht. De 

jongens vertrokken in 1921 naar een nieuwe 

school in de Hofstraat. 

De voormalige openbare jongens- en 

meisjesschool. Vanaf 1921 werd het leeggekomen 

schoolgebouw benut als patronaat, een 

onderkomen voor de diverse verenigingen in 

Tongelre. Op deze foto uit de jaren zeventig is er 

onder andere een garagebedrijf gevestigd. 

 

 

Hier is het patronaatsgebouw gesloopt. Wat nog 

rest zijn de vijf bomen. Links drukkerij Gema van 

de Gebroeders Maasakkers. 

 

TONGELRE NOG AN TOE 

 

Wie nóg meer van Tongelre wil weten wordt 

gedurende het jubileumjaar 2014 door het 

wijkblad Rond ´t Hofke in de gelegenheid gesteld 

om het historisch fotoboek ‘Tongelre nog an toe’ 

aan te schaffen voor de exclusieve prijs van  

€ 19,64 (het oprichtingsjaar van het wijkblad). U 

kunt dit boek bestellen door een e-mail te sturen 

naar rondhethofke@gmail.com   

of roodenboom@hetnet.nl door of te bellen naar  

06-2299 6018. 
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Ingang van Beauregard. 

Voormalige openbare jongens– en meisjesschool. 

Drukkerij Gema met de 5 bomen. 

Fotoboek ‘Tongelre nog an toe’. 
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Beste wijkbewoners, 

 

Op donderdag 12 juni heeft basisschool ’t Karregat 

bezoek gehad van theatergroep Hilaria uit Den 

Haag. Theatergroep Hilaria is een feest voor jong 

en oud.  

Basisschool ’t Karregat heeft er buiten op het 

schoolplein van mogen genieten, met een heerlijk 

zonnetje erbij. 

In 1986 begonnen Rob en Rob voor de grap met 

korte straatacts onder de naam 'Gebakken Eieren'. 

In 1987 wonnen ze de 'Mooi weer spelen' in Delft. 

Sinds 1990 zijn ze fulltime werkzaam in theaters, 

scholen en op festivals. 

De voorstellingen van Hilaria zijn heel visueel, 

hebben weinig tekst maar veel humor en duren 

ongeveer een uur. Hilaria speelde onder andere op 

de foolsfestivals 'Humorologie' (Belgie), 

'Moers' (Duitsland) en 'Juste pour rire' (Montreal, 

Canada). 

 

 
 

De kinderen vonden het geweldig en hebben 

ontzettend genoten. Het was een heel afwisselende 

show met spannende trucs. Zo werden de 

stoelpoten onder de stoel van meester Wim uit 

gezaagd, maar hij bleef gewoon zweven. Ze wilden 

een tapijt laten vliegen met een fluit, maar in 

plaats daarvan begon de man op het podium 

ineens te zweven. Toen kwam er een enorme slang 

tevoorschijn die een leerling mee in de kist trok en 

als klap op de vuurpijl hebben ze een leerling laten 

verdwijnen!! Gelukkig werd die wel weer terug 

getoverd. 

 

De kinderen van basisschool ’t Karregat wil-

len theatergroep Hilaria heel erg bedanken!! 
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Enkeldistorsie 

Een van de meest voorkomende letsels aan de enkel 

is de enkeldistorsie, in de volksmond ook bekend als 

verstuiking of verzwikking. Als de voet omslaat, kun-

nen de gewrichtsbanden rond het enkelgewricht uit-

rekken of scheuren. Dit noemt men een distorsie. 

Meestal zwikt de voet naar binnen en zakt men door 

de enkel naar buiten waarbij de buitenzijde van de 

gewrichtsbanden beschadigd wordt. Dit wordt een 

inversietrauma genoemd. In de wat minder voorko-

mende gevallen gebeurt dit andersom; de voet zwikt 

dan naar buiten en de enkel zakt naar binnen. Dit 

heet een eversietrauma. 
 

Symptomen 

Het moment van beschadigen gaat in alle gevallen 

gepaard met plotselinge pijn. Deze pijn kan erg 

scherp zijn, maar zal na een paar minuten minder 

worden. Meestal zit de pijn aan de buitenkant, soms 

ook aan de binnenkant. De enkel zal een paar dagen 

na de verzwikking nog moeilijk te belasten zijn. Daar-

bij kan de enkel nog opzwellen, warm aanvoelen en 

blauw worden. In sommige gevallen wordt de be-

weeglijkheid van de enkel groter doordat de remmen-

de gewrichtbanden dus beschadigd zijn. 

Oorzaak 

De functie van de enkelbanden is stabiliteit bieden 

aan de voet. Het houdt de botten bij elkaar en remt 

te grote bewegingen. In een menselijke voet zitten 
maar liefst 107 van deze gewrichtsbandjes, die sa-

men met de 19 verschillende spieren en pezen er 

voor zorgen dat we kunnen staan, lopen, rennen etc. 

Bij daadwerkelijke schade aan een van die bandjes 

kan het zijn dat de beweeglijkheid in de enkel ver-

groot is. Dit komt doordat de bandjes de beweging 

niet meer remmen. Dit kan er dan weer voor zorgen 

dat mensen keer op keer door de enkel blijven gaan, 

mede doordat het gewricht ‘instabiel’ is geworden. 

Spieren kunnen deels de functie van de gewrichts-

banden overnemen. De zogenaamde stabiliteitstrai-

ning begint pas als er geen ontstekingsverschijnselen 

meer zijn; warmte, zwelling, roodheid en/of pijn. Ook 

moeten de algemene dagelijkse activiteiten weer zo 

goed als hervat zijn.  

 

Beloop 

Tot 3 dagen na de verzwikking is het advies vooral 

rust, 2 maal daags koelen met een coldpack en er 
voor zorgen dat de enkel omhoog ligt. Na 3 dagen 

kan voorzichtig de enkel weer belast worden, eventu-

eel met behulp van een kruk. Na 10 dagen kunnen 

voorzichtig de algemene dagelijkse activiteiten hervat 

worden. Na 11 dagen moet u weer normaal kunnen 

lopen. Na 21 dagen moeten de zwelling en de pijn zo 

goed als weg zijn en kan er begonnen worden met 

oefeningen. Mocht u het niet vertrouwen, neem dan 

contact op met de fysiotherapeut of huisarts. 

 

Stabiliteitstraining 

Er zijn een aantal oefeningen voor spieren die een 

enkel weer stabieler kunnen maken. Een heel een-

voudige is op de tenen en hakken staan. Probeer 

eens 2 keer per dag (bijvoorbeeld tijdens het tanden-

poetsen) een minuut op de tenen te staan en een mi-

nuut op de hak te staan. Uiteraard met zo min moge-

lijk steun van handen.  

Een andere eenvoudige oefening is door op de bin-

nenkant en  buitenkant van de voet te lopen voor een 

aantal meters/minuten.   

Lopen op los zand is voor veel mensen erg vermoei-

end, doordat de stabiliserende spieren in onze geas-

falteerde wereld vaak onderontwikkeld zijn. Het lopen 

op losliggend zand bevordert echter de stabiliteit tij-

dens het lopen. Wees er wel op bedacht dat dit erg 

veel energie vraagt van de spieren, dus oefen met 

mate. Een aantal minuten per dag is al voldoende. 
 

Mochten deze oefeningen niet helpen of wilt u dit toch 

onder supervisie uitvoeren, dan kan de fysiotherapeut 

u hierbij helpen. Deze kan u advies en begeleiding 

geven voor een zo spoedig mogelijk herstel.    
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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  
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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 september 2014 in het be-
zit 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: 
 

‘Lowlands’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Annie Nelissen 
Suurhofflaan 16 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke. 
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GELIJKZIJDIG 

GRADENBOOG 
INTEGREREN 
LIMIET 
MEETKUNDE 
MODUS 
OMTREK 
OPLOSSING 

OPPERVLAKTE 
PARABOOL 
POSITIEF 
QUOTIENT 
REEKS 
SCHUIN 

SPIEGELING 

SPIRAAL 
STEREOMETRIE 
STIP 
STRAAL 
SUBSTITUEREN 
SYMBOOL 
SYMMETRIE 

TANGENS 
UITKOMST 
VERGELIJKING 
VIERKANT 
VIJFHOEK 

De overgebleven letters vormen een WOORD. 

V N I L E E I R T M B L R T S 

IJ G N E G S Y M E Y O O A T N 

F S K R E I P M M S T L A O A 

H O E E M G S E O E A E N S K 

G N I R T N R T R R N G I E R 

L T E G S I E E I E T S V Q G 

D K IJ G M K E K A R I T O U O 

IJ Z L E O IJ S S A I E E N B O 

P U I T K L U B L P N D L V R 

O S I P O E G S T S T A A E E 

E I T L D E R M I T G R K T P 

F S N O N V E K E U E E L O P 

I T I S U K T E R T R E I M I 

P H U S G O D E M M O N P A E 

N C S I N M U S L O O B A R T 


