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‘Social Media’ is tegenwoordig een veel gebruikt begrip. 
Wijkbewoners die al wat langer meegaan, zijn er niet 
mee opgegroeid, terwijl de jeugd van nu er alles van 
weet en er constant mee bezig is. Zij hebben het spelen-
derwijs geleerd en weten als geen ander hoe ermee om 
te gaan. Als je het op latere leeftijd moet leren, kost het 

best wat inspanning om er vertrouwd mee te raken. En dat laat-
ste is wel belangrijk, tenminste als je bij de tijd wilt blijven. 
 
E-mail, twitter, sms, facebook, whatsapp, allemaal middelen om 
contacten te maken en te onderhouden. Als we daarbij dan ook 
nog gebruik maken van een iPad, of een tablet en de tv, dan 
kunnen we de hele wereld bij ons binnenhalen en zijn we van 
heel het wereldgebeuren op de hoogte. De tv draagt met beeld 
en geluid van actuele situaties, dichtbij en ver weg, een aardig 
steentje daaraan bij. Helaas komen op die manier niet de vrolijk-
ste beelden bij u in de huiskamer. Maarten van Rossum noemde 
de tv daarom ‘de treurbuis’! Als je dan tijdens de vakantie niet 
over zo’n treurbuis beschikt, ziet de wereld er plots heel anders 
uit. Misschien zouden we wat vaker zonder tv moeten leven of 
ons wat  meer op het goede nieuws moeten concentreren. Zo 
hoorden wij een maand geleden een nieuwslezer zeggen: “In een 
zomer met heel veel slecht nieuws moeten we het goede nieuws 
koesteren.”  
 

En wat was dat goede nieuws: de  
economie zit in de lift. Een goed be-
richt voor de zakenlui en het geeft 
ook de werklozen weer hoop. Zo zijn 
er soms lichtpuntjes die de burger 
weer moed geven. Een ander positief 
bericht, waar u ongetwijfeld ook van 
hebt genoten, was de geboorte van 
de pandadrieling in China, drie ge-

zonde kleine veelbelovende reuzenpanda’s, die uitgroeien tot van 
die mooie zwart-witte knuffelberen. 
Laten we hopen dat de komende 
maanden meer goede berichten 
tot ons komen en dat daardoor de 
wereld er weer wat zonniger uit 
gaat zien.  
 

Veel leesplezier. 
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Voordat ik u mijn Tongelrese geschiedenis ga ver-
tellen, wil ik me eerst even voorstellen.  

Ik ben Marti de Greef, woonachtig op ’t Hofke 111, 
en van beroep beeldhouwer. Jongste van 4 kin-
deren, 2 broers en 1 zus. Mijn vader is Marinus de 
Greef en mijn moeder Stien der Kinderen. 
 
Ik ben geboren in 1951 op ’t Hofke 111, waar ook 
onze kinderen, Steffie in 1983 en Nikki in 1986, 
geboren zijn. Ook mijn vader is er geboren en mijn 

opa heeft er gewoond. Onze dochters werken bei-
den in de zorg, Steffie is verzorgende IG bij de-
menterenden in een verpleegtehuis en Nikki is so-
ciaal pedagogisch begeleidster bij de GGzE. 
 
Voor zover Tonny v.d. Boomen het op het gemeen-
te archief heeft na kunnen trekken, stond ons huis-
je er al in 1850. Volgens mijn vader zat er een ge-
velsteen naast de voordeur waarop vermeld stond 
”Burgemeester van Tongelre”. Volgens de overle-
vering had deze burgervader al een duobaan van 
burgemeester en schoolmeester. De gevelsteen is 
tijdens de verbouwing in 1951 verloren gegaan. 
Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht op de 
Martinusschool, waarvan ik me meester Ketelaars 
het meest herinner. Daarna de Ignatiusmulo en 
LTS schilderen.  
 
Toen is er een gat gevallen in mijn Tongelrese ge-
schiedenis omdat ik in de muziek belandde, ik 
speel piano. Mijn medemuzikanten kwamen uit 
Strijp en Woensel en zodoende verdween ik een 
groot aantal jaren uit Tongelre. We speelden bv. 
op het eerste popfestival van Eindhoven op het 
terrein van de Technische Hogeschool met de band 
Chakin Chill. Later speelde ik in de band Outfit 
waarmee we 2 singles maakten, geproduceerd 
door Ilja Gort, jaja de later bekende wijnboer die 
in Frankrijk woont. De 1ste single belandde nog op 
de 11e plaats van de tipparade zoals dat toen heet-
te. Een van de hoogtepunten was een optreden in 
het voorprogramma van de Guys en Dolls in het 
Concertgebouw in Amsterdam. Verder speelden we 
veel in België en Duitsland voor met name Ameri-
kaanse en Engelse militairen. 
 
Tevens ging ik ”op kamers” zoals dat heette en be-
landde ik op de Hoogstraat waar ik jaren heb ge-
woond. Mijn interesse voor kunst is er altijd ge-
weest, mede doordat mijn ouders “echte” schilde-
rijen aan de muur hadden hangen, en geen repro-
ducties. 
 
Ik ben mijn creatieve loopbaan begonnen bij Krien 
de Git als decorateur. Via hem kwam ik in contact 
met de reclameafdeling van de Etos, toen geves-
tigd in de Keldermanstraat, vlakbij Philips Neder-
land. Ik heb er met veel plezier 6 jaar gewerkt en 
heel veel geleerd. In de tijd dat ik op de Hoogstraat 
woonde ben ik naar de academie gegaan van 1969 
t/m 1971 waar ik al heel gauw koos voor het 
beeldhouwersvak. Daarna brak er een woelige tijd 
aan als muzikant/reclameschilder en heb zo jaren 
lang de kost verdiend. 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 

Marti de Greef 

Marti aan het werk in zijn atelier 
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In 1977 ontmoette ik mijn huidige vrouw Christien 
Schermeij en na een jaartje in een appartement in 
Woensel te hebben gewoond, kochten wij in 1979 
mijn ouderlijk huis op ’t Hofke. Toen onze kinderen 
wat groter waren is Christien als drogist bij de Etos 
op de Tongelresestraat gaan werken. We houden al-
lebei van reizen. Onze 1ste reis was in 1978 naar 
Egypte waar toen nog weinig toeristen naar toe gin-
gen. Later volgden o.a. reizen naar Amerika, Rus-
land, Turkije, Indonesië, Honduras, Borneo, Noorwe-
gen. Tegenwoordig reizen wij graag met onze cam-
per door Europa. 

In 1978 werd mijn interesse gewekt voor het vak 
bronsgieten van kunstwerken via een film over de 
firma Eysbouts te Asten, een klokkengieterij waar 
ook een afdeling kunstgietwerk gevestigd was. Ik 
heb daar 22 jaar in deeltijd gewerkt. Ik ben daar in 
contact gekomen met het werk van beroemde beeld-
houwers zoals Albert Termote en George Minne, 
maar ook met hedendaagse kunstenaars zoals Shin-
kichi Tajiri. Daarna ben ik gaan werken bij Bronsgie-
terij Boerekamps in Nederweert, waar ik 13 jaar heb 
gewerkt. Naast het werk in gieterijen heb ik niet stil-
gezeten wat betreft mijn eigen carrière, ik exposeer 
in heel Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en 
Spanje. Mijn werk is aangekocht door gemeentes, 
overheid, particulieren en musea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ik heb verschillende grote opdrachten uitgevoerd 
o.a. voor Het Depot in Wageningen. Het Depot be-
zoeken is een aanrader voor iedereen die de beeld-
houwkunst een warm hart toedraagt. 
www.hetdepot.nl 
 

Met mijn 50ste verjaardag werd mij een overzichts-
tentoonstelling aangeboden in het toenmalige Muse-
um Kempenland Eindhoven door conservator/
directeur Peter Thoben. Tevens werd door Het Depot 
een monografie over mijn werk uitgebracht die tij-
dens de opening werd gepresenteerd. Mijn eerste 
atelier dat ik in 1980 heb laten bouwen, begon in de 
loop van de jaren toch een beetje te klein te worden. 
Toen deed zich de mogelijkheid voor om de voorma-
lige stomerij van Theo en Ria van Boxtel te kopen. In 
2005 hebben wij het gekocht en er een 2e atelier ge-
bouwd. 
 

Ik werk in brons, lood, cortenstaal en aluminium. De 
reden dat ik altijd in deeltijd heb gewerkt is dat ik 
aan niemand verantwoording hoef af te leggen, want 
ik creëer. Ik heb nooit concessies hoeven doen om 
de commercie te behagen. Als mensen meer van mij 
of mijn werk willen weten, dan kan iedereen een 
kijkje komen nemen van 21 september t/m 7 de-
cember in Museum Jan Heestershuis te Schijndel. 
www.museumjanheestershuis.nl  
 

Ook dit jaar doe ik weer het eerste weekend van ok-
tober, dus 4 en 5 oktober, mee met de atelierroute 
van Eindhoven en omgeving op ’t Hofke 111. 
www.atelierroute.dse.nl  U bent van harte welkom !! 
 

Ik wil graag besluiten met de gevleugelde woorden 
van een van mijn galeristen, namelijk:  
“Een huis zonder kunst is een huis zonder ziel”. 
 

Ik geef de Wisselpen door aan Anton Koenraads. 
 

www.martidegreef.nl  

Bronsgieterij  

Marti werkend aan het beeld Skyline 

Beeld Driehoeksverhouding bij het Depot 
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Een handje helpen 
Soms moet je de natuur een handje helpen. Dit 
kun je bijvoorbeeld doen door het ophangen van 
nestkastjes of insectenhotelletjes, meer struiken, 
of weer een heg planten in je tuin. Of een heg in 
het landschap, zoals wij doen bij de natuurwerk-
groep van het Wasven. Dit om meer vogels be-
scherming en nestgelegenheid te bieden. Je kunt, 
als je de mogelijkheid hebt, een rommelhoekje in 
je tuin creëren met wat snoeihout of een stapel-
muurtje maken. Allemaal zaken om de natuur in 
je eigen omgeving een handje te helpen.  
 
Creëer een visplek 
Ik kreeg een tijdje geleden het berichtje van een 
wijkbewoner, dat hij vroeg in de ochtend een ijs-
vogeltje had gezien in de Lorentz - vijver aan de 
Celebeslaan. Begin vorige maand herkende ik zijn 
geluid vlak bij de vijver. Mooi! Daar vloog hij wel 
vier rondjes om de vijver en ging zitten aan de 
oever. Vanaf de oever kan een ijsvogeltje niet zo 
gemakkelijk vissen. Loek Ketelaars, een natuurfil-
mer uit Tongelre, heeft wel eens verteld dat hij 
takken in het water stak om de ijsvogel een plek 
te geven om te vissen. Zo kon hij zijn ijsvogels 
filmen. Dat idee was ik natuurlijk niet vergeten. 
Op drie plaatsen had ik lange takken  in de grond 

gestoken om te kijken of ik hiermee een visplek 
voor deze ijsvogel kon maken. De takken weer-
spiegelden in het water, dus dat moest zo wel 
goed zijn. De volgende dag was het raak. Die och-
tend hoorde ik weer het fluitend geluid van deze 
blauwe verschijning. En daar zat ie dan, op mijn 
tak. Hij vloog op en landde op de andere tak. En 
zo had hij in korte tijd alle drie de visplekken ge-
vonden. Met een verrekijker was dat allemaal 
goed te volgen. Het in het water duiken gaat ont-
zettend snel. Drie seconden en hij zit weer op de 
tak, met een visje in zijn lange snavel. 
 
En nu dan de foto 
Nu is het nog een kunst voor mij, als natuurlief-
hebber zonder professionele camera, een plaatje 
te maken van de ijsvogel op één van mijn takken. 
Vanaf de straat is het dan toch gelukt, eigenlijk 
met gemak, al zeg ik het zelf. 
 
De natuur een handje helpen is toch hartstikke 
leuk! En je krijgt er zoveel voor terug. Mocht je 
ook een foto willen maken, dan moet je er maar 
eens gaan kijken. Wie weet lukt het jou ook. 
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 

Door Kees van Grevenbroek 
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Info van uw wijkagenten 
John van Hoppe en Raymond Vermeer 
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Bijzonderheden: 
 
In de afgelopen maand (14 juli t/m 14augustus) 
vonden er in het gebied van wijkagent John vier 
diefstallen uit woningen plaats door middel van 
braak. Inmiddels zullen de meeste bewoners al-
weer terug zijn van vakantie.  
 
Ook na uw vakantie is het zaak alert te blijven met 
het afsluiten van de woning. Het nachtslot erop 
maakt de kans op inbraak een stuk kleiner. Nu de 
zon weer wat sneller ondergaat is het goed om uw 
verlichting via tijdschakelaars aan te laten gaan. 
Die kunnen er voor zorgen dat de woning bewoond 
lijkt. 
 
Meer tips en adviezen kunt u vinden op: 
www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.html 
 
Zorg: 
Op 14 augustus heeft Raymond in 't Hofke een 
dakloze jongeman in een woning aangehouden die 
er een gewoonte van maakt bij oudere, hulpbe-
hoevende mensen in te trekken en hen op kosten 
te jagen. Hij moest nog een gevangenisstraf uitzit-
ten en zal een tijdje weg zijn. 
 
Maakt u zich zorgen om (regelmatig) bezoek van 
een buur of om de gezondheid van uw buur? We 
zouden het fijn vinden als u een seintje geeft aan 
de wijkagent. We zullen meldingen discreet behan-
delen.  
 
Buurtpreventie Geestenberg/Muschberg 
In de wijken Geestenberg/Muschberg zal het 
Buurtpreventieteam zich in september bezighou-
den met het project "Voetjes" en de wijkschouw. 
We kijken naar onvolkomenheden aan verkeers-
borden en dergelijke. 
 
In oktober gaat het Buurtpreventieteam weer het 
project "Tijdschakelaar" doen. De bedoeling hier-
van is te kijken of een woning bewoond lijkt als 
het schemerig/donker gaat worden. Het aantal in-
braken loopt in deze periode altijd op en uiteinde-
lijk proberen we met dit project te bereiken dat 
het aantal woninginbraken gaat afnemen. 
 
 

Facebook 
Nieuwsbrief Geestenberg vindt u niet meer in de 
brievenbus maar u kunt digitaal alles volgen via 
Facebook en wel onder "Nieuwsbrief Geestenberg". 
U leest hier veel nieuws en er zijn mooie foto's van 
onder andere de verbouwing van 't Karregat.  
 
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.  
 
 
 

VLOOIENMARKT EN OPEN DAG VLOOIENMARKT EN OPEN DAG VLOOIENMARKT EN OPEN DAG 
BIJ SCOUTING DOORNAKKERSBIJ SCOUTING DOORNAKKERSBIJ SCOUTING DOORNAKKERS   

  

 
Zondag 5 oktober a.s. gaan de poortdeuren weer  
open bij Scouting Doornakkers aan de Urkhovense-
weg 27 in Tongelre. Vanaf 11 uur gaat de vlooien-
markt van start. Tussen 11 en 12 uur geldt voor de  
vlooienmarkt een toegangsprijs van 1 euro. Na 12 
uur is de toegang gratis. Heel wat leden en vrijwil-
ligers steken weer de handen uit de mouwen om er  
iets moois van te maken en te zorgen voor een goed 
aanbod aan spullen.  
   
Tijdens de open dag, die om 12 uur begint, zijn kin-
deren en jongeren van 5 t/m 23 jaar van harte wel-
kom. Zij kunnen meedoen aan de activiteiten die de  
verschillende speltakken georganiseerd hebben. Na-
tuurlijk zijn ook de ouder(s)/verzorger(s) van harte  
welkom om van dichtbij te ervaren wat Scouting 
Doornakkers uw kin-
deren allemaal te 
bieden heeft. 
 
Er is dus genoeg te 
beleven die dag! U 
komt toch ook naar 
de vlooienmarkt en/
of de open dag op 
zondag 5 oktober? 
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EEN WERELD VAN VREUGDE,  
EEN WERELD VAN PIJN 
 
Door Wim van de Wiel 
 
Half juli pakken we onze spullen bijeen om op kraamvisite 
te gaan naar onze kleinzoon in Noorwegen. Vol enthousi-
asme vertrekken we: “Wim, er is een vliegtuig met onge-
veer 300 passagiers neergehaald boven Oekraïne, vlucht 
MH17”. Een schok gaat door me heen. 
Denemarken, een landschap als ’t land van de Hobbits 
glijdt aan ons voorbij, de boottocht over een strakke zee 
naar Kristiansand geeft rust. We rijden door Noorwegen, 
waar mogelijk mijden we tunnels en nemen we de oude 
wegen over smalle bergpassen, we genieten van de  rust 
en vergezichten. Daarna sluiten we weer aan bij het voort-
kabbelende verkeer op de tweebaanswegen en nemen we 
de tijd om de staafkerk in Røldal te bewonderen. 

Na drie dagen reizen is de ontmoeting met onze zoon, 
schoondochter en kleinzoon emotioneel: grote heldere 
ogen, de trekjes van zijn gezicht, de kleur van de dons-
haartjes èn twee trotse ouders vol zorg voor elkaar en 
voor hun kostbare schat. 
De daaropvolgende dagen worden we geboeid door de 
sfeer van het land, door de wijdsheid en de omslotenheid 
van het landschap. De verrassende uitzichten vanaf de 

bergen over de fjorden ademen ruimte en nodigen uit tot 
rust: tijd om elkaar te ontmoeten. 
 
We lezen geen krant en kijken geen t.v., slechts een enkel 
sms’je met het thuisfront. Daardoor kijken we via internet 
naar het indringende pleidooi in de VN van minister Tim-
mermans. We schrikken op. Maar wij leven in een andere 
sfeer, in een ander land. 
 
Twee weken later ligt 
een stapel kranten op 
ons te wachten en trek-
ken alle nieuwszenders 
onze aandacht: heftige 
foto’s en krantenkop-
pen. Ik wordt meege-
sleept door een lange 
stoet van rouwauto’s 
en door de beschrijvin-
gen over weggerukte 
gezinnen en dierbare 
familieleden. De daad 
van terreur of van ver-
gissing maakt de woe-
de alleen maar groter 
en het verdriet schrij-
nender. 

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. 

 
Uitvaart: 
9 augustus uitvaart van Robert-Jan Lomans 81 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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“Waarom?” en ”Hoe heeft dit kunnen gebeuren?” 
Hoe kun je bij zo’n ingrijpende gebeurtenis omgaan met je 
eigen gevoelens en met de emoties van anderen? Verlies 
zonder afscheid, verdriet en machteloosheid, wrok en 
weerzin trekken diepe sporen. Zonder meer is het ter ver-
antwoording roepen van de schuldigen rechtvaardig, maar 
wat dan nog. Wat heb je, naast medeleven en erkenning 
van lijden en pijn, aan een som geld als genoegdoening, 
wanneer het gemis van een dierbare je het hele leven bij 
zal blijven? 
Bij een ramp als MH17 of bij persoonlijk verdriet, bij rouw 
of pijn is het goed te ervaren, dat zovelen met je mee wil-
len voelen, in alle geledingen van de samenleving, bij re-
geringsleiders, op scholen, bij verenigingen, in de buurt en 
bovenal in je eigen familie. 
Maar toch blijft ieder van ons zitten met zijn eigen per-
soonlijke gemis, pijn en verdriet.  

Ik hoop dat je niet alleen zult staan, dat je  
juist nu door een ander gesteund wordt en  
dat je je begrepen weet en voelt. Ik wens  
je toe dat je de kans krijgt en neemt om  
over gemis, verdriet en vreugde te praten,  
vandaag, deze dag, iedere dag opnieuw. Ik  
hoop dat jij verdriet, pijn en ook vreugde –  
veraf of heel nabij gevoeld – een plek kunt  
geven in jouw rugzak van het leven.  
Misschien kun je dan deze pijn of vreugde,  
deze herinnering voor de rest van je leven mee dragen.  
Je mag weten dat je verbonden bent en blijft met levenden 
en doden. 
 
Twee werelden, van vreugde en intimiteit, van verdriet, 
pijn en nabij-zijn. Onze wereld waarin we er voor elkaar 
mogen zijn. 
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BURENDAG IN DE DOORNTUIN 
 
Ook dit jaar vieren we op 27 september a.s. weer Burendag. Omdat er erg veel werk te doen is en we handen 
tekort komen, organiseren we geen activiteiten maar vragen we dit jaar om veel extra hulp in de tuin. 
 
We hebben nog wat stukken die on-
voldoende beplant zijn en dus veel 
onkruid aantrekken. Die stukken gaan 
we beplanten en andere stukken ver-
der onderhouden. Omdat de nieuwe 
planten echt in één dag de grond in 
moeten, hebben we je hulp hard no-
dig. Verder zou het heel fijn zijn als 
we voor de winter het onkruid weg 
hebben, zodat we ook dit jaar weer 
voldaan de winter in kunnen. 
 
We beginnen om 10.30 uur en werken 
tot 15.00 uur. Wij zouden het heel erg 
fijn vinden als je zou komen helpen. 
In dat geval zou het fijn zijn als je (als 
je die hebt) een hark, schoffel en krui-
wagen mee zou willen brengen. We 
hebben er wel, maar wellicht niet ge-
noeg voor iedereen. Voor broodjes, 
koffie, thee en iets lekkers wordt ge-
zorgd. 
 
Samen werken in de tuin is toch altijd 
weer heel erg leuk. De Doorntuin is 
gelegen vlakbij het nieuwe complex 
van voetbalvereniging RKVV Ton-
gelre.  
 
De tuin heeft geen adres, maar voor 
meer informatie kunt u kijken op  
www.doorntuin.nl. 
 
Hartelijke groeten en alvast erg  
bedankt voor je hulp! 
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ONTMOETINGSKERKGEMEEONTMOETINGSKERKGEMEEONTMOETINGSKERKGEMEENTENTENTE            
 

 
Meerkollaan 3, Eindhoven. 
www.pkn-eindhoven.nl/ontmoetingskerk 
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 
Twitter: ProtestantEindhoven 
 

 
 
Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
zondag  21 september:  10.00 uur diaconaal werker Martin Mensink en dominee Elbert Grosheide 
    aandacht voor de internationale Vredesweek 
zondag  28 september:  10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn 
zondag 5 oktober: 10.00 uur dominee Petra Speelman 
zondag 12 oktober:  10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn 
zondag 19 oktober: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide, een dienst rond kunst-poëzie en muziek  
    met aandacht voor het Avondmaal in literatuur, kunst en muziek. 
 

Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e zondag 
van de maand is er voor tieners een aparte dienst. 
 
Connect: het netwerk voor 20-50 

Connect, het netwerk 20-50 in Eindhoven-Zuid, organiseert activiteiten voor de leeftijdsgroep 
20 tot 50 jaar. Samen eten, een film bekijken of naar een museum. 
Dit najaar komen er een paar avonden over basisvragen rond het geloof, ‘Back to Basics’.  Ook 
komt er weer een avond over geloofsopvoeding van jonge kinderen of van tieners. 
Als je zelf ideeën hebt, laat het weten, je bent van harte welkom. 
Wil je meer weten, bekijk de website van Connect of neem contact op met  Herma 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 29 oktober en 19 november 2014 in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4, waar o.l.v. dominee Tineke 
Boekenstijn en de kunstenaar Leo Steinhauzer wordt stilgestaan bij de combinatie kunstgeschiedenis en bij-
belverhalen. De bijeenkomsten zijn gratis, opgave en informatie bij dominee Boekenstijn, tel. 040-8420006. 
 
Twee gespreksavonden: Ontmoetingen met Jezus 
Kijken en luisteren naar de ontmoetingen met Jezus en zijn tijdgenoten? Hoe komen in die ontmoetingen de 
waarden van het menselijk bestaan en het Godsbeeld in beeld? Op 25 september in de Ontmoetingskerk en 
op 30 oktober in de Adventskerk. De avonden duren van 20.00 tot 22.00 uur en staan onder leiding van ds. 
Elbert Grosheide. Opgeven bij ds. Elbert Grosheide (dit e-mailadres is beschermd 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 of in de Ad-
ventskerk, Camphuysenstraat 4 te Eindhoven. Voor actuele informatie, kijk op de nieuwskolom van 
www.pkn-eindhoven.nl of andere hierboven genoemde sociale media. 
 
Contactpersoon 
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl 
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Ontmoetingskerk  
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Bijzondere natuurmomenten in Tongelre 
 
Een rubriek in ons wijkblad, die door u gevuld wordt. 
 
Er zijn wel eens van die momenten dat je in de natuur of in je tuin iets heel bijzonders ziet. Wauw! Had 
ik nu maar een camera, dan zou ik dit moment vast kunnen leggen, denk je dan. 
Als je dan toch toevallig een camera bij de hand hebt, laat je natuurlijk het resultaat, de gemaakte fo-
to’s, graag aan familie en vrienden zien. En nu is er dan ook de mogelijkheid je eigen Tongelrese na-
tuurfoto 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 bijzon-
der onze Tongelrese natuur is. 
 
Enkele voorwaarden: 

• de foto moet in Tongelre gemaakt zijn 

• de plek moet vermeld worden 

• de foto mag niet groter zijn dan 10 mb 
 
 
De foto rechts is gemaakt door Karel Pesch bij de 
vijver tegenover het Lorentz Casimir Lyceum aan 
de Celebeslaan, op 22 juni 2014. 
 
Het betreft hier een jonge reiger (rechts) en één 
van de ouders, die de kleine leert een vis te van-
gen. Het is uiteindelijk toch een leeromgeving aan 
de Celebeslaan! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
We hebben nog een prachti-
ge foto binnengekregen. 
Loek Ketelaars stuurde ons 
deze Dommeldalse IJsvogel.  
Zie foto links. 
 
Hij heeft deze IJsvogel  vast-
gelegd aan de Kleine Dom-
mel langs de Collse Zegge. 
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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. 

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

9.00 en 12.00 uur! 

 
 

Op zondagmiddag 26 oktober 
2014 zal er weer een gezellige 

meezingmiddag worden gehouden 
in ’t Oude Raadhuis.  
Aanvang 14.00 uur  

( zaal open om 13.45 uur)  
tot ongeveer 16.30 uur. 
Toegang slechts € 1,00. 

 

Wij zoeken steeds een orkest uit, 
dat past bij uw wensen. 

 

Ben op tijd want vol is vol! 
 
 
 
 
 
 
 

’t Oude Raadhuis organiseert: 
 

Grote quizavond op  
vrijdag 17 oktober 2014. 

 
Welk team wordt  

MeesterBrein Tongelre 2014? 
 

Geef snel je team op  
(max. 6 personen) aan  

frankaheesterbeek@gmail.com. 
Er kunnen maximaal 12 teams  

meedoen! 
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ORKA 

• Vind je het leuk om een potje te DARTEN 
• Elke 2e en 4e vrijdag van de maand 
•  8 tot 14 jaar 
• € 2,50 per keer incl. drankje 

• 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 

EEN “EIGEN”TIJDS ACTIVITEITENCENTRUM 

 
Activiteitencentrum Orka 040-2827777 
Broekakkerseweg 1  info@orkacentrum.nl 
5641 PC Eindhoven  www.orkacentrum.nl 

• 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 

ZEROPARTY 

19:30 – 23:00 UUR 

BEN JE IN DE LEEFTIJD VAN 11 T/M 15 JAAR  

EN HEB JE ZIN IN EEN PARTY?  

KOM DAN NAAR ONZE ZEROPARTY 

VRIJDAG 3 OKTOBERVRIJDAG 3 OKTOBERVRIJDAG 3 OKTOBERVRIJDAG 3 OKTOBER    

Tot zero: Chill, meet en disco  
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Hallo, mijn naam is Robbert van Bussel (20 jaar) en ik heb de Krommenbeemd voor een slaapplek in Addis 
Abeba verruild. Ik zit momenteel in het laatste jaar van de opleiding Bedrijfskunde MER en ga daarvoor in de 
periode van 1 september 2014 t/m 31 januari 2015 de minor International Sustainable Development volgen. 
Voor deze minor ga ik 3,5 maand naar Ethiopië om daar aan het werk te gaan voor de goededoelenorganisatie 
Respo International. Respo International is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling en uitvoering van 
beweeg- en sportprogramma’s voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden. Met deze projecten 
heeft de organisatie als doel de persoonlijke en maatschappelijke positie van mensen met een handicap in ont-
wikkelingslanden te versterken. 
 

De slogan van de organisatie is ‘The Joy of Movement’ en duidt op het plezier dat bewegen geeft. Dat is nuttig 
en belangrijk, maar in beweging komen is ook noodzaak. Het geeft mensen met een handicap de aanzet tot be-
wegingsvrijheid, onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie en contact met de maatschappij. Respo werkt 
in de praktijk aan: 
• Werkgelegenheid voor talentvolle mensen met een handicap als sportdocent voor kinderen met een handi-

cap. 
• Extra impuls op scholen voor kinderen met een handicap op het gebied van sportonderwijs en lifeskills. 
• Organisatie van sportevenementen om kinderen een podium te bieden en aan de maatschappij te laten zien 

welk talent ze hebben. 
 

Ik ga in Addis Abeba aan het werk met de portefeuille ondernemerschap. Door de recente economische ont-
wikkelingen zijn verschillende subsidiekranen dicht gedraaid, waardoor de organisatie andere geldstromen 
moet activeren. De organisatie wil minder afhankelijk worden en is hierom hard bezig met het opzetten van 
verschillende kleine ondernemingen in Ethiopië en het sluiten van samenwerkingsverbanden met het Neder-
landse bedrijfsleven. Hiermee wordt de duurzaamheid van de projecten van Respo International gewaarborgd.  
Bent u geboeid door bovengenoemde werkzaamheden en wilt u graag uw steentje bijdragen, wacht dan niet 
langer! Voor het goed uitvoeren van mijn activiteiten in Addis Abeba moet ik een sponsorbedrag van €1000-, 
bij elkaar verzamelen. Met iedere  €89-, kan een maand lang een SPAT-trainer worden ingezet. Een SPAT-
trainer is een trainer met een handicap die door Respo is opgeleid tot sport- en speltrainer voor gehandicapte 
kinderen en volwassenen. Met een SPAT-trainer kunnen 400 gehandicapte kinderen wekelijks sporten! Dit be-
tekent dat de SPAT-trainers en gehandicapte kinderen weer een toekomst voor ogen hebben. Kortom, het ge-
doneerde geld wordt goed ingezet en het resultaat is direct zichtbaar. 
 

Wilt u graag investeren 
in de toekomst van ge-
handicapte mensen in 
Ethiopië? Maak dan een 
bedrag over op NL26 
INGB 0792 4684 06 van 
R.P. van Bussel of neem  
contact met mij op via: 
robbertvanbus-
sel@hotmail.com.  
 

Tijdens mijn verblijf in 
Ethiopië ben ik te vol-
gen via: 
www.facebook.com/
robbertnaarethiopie.  

NAAR ETHIOPIË VOOR HNAAR ETHIOPIË VOOR HNAAR ETHIOPIË VOOR HET GOEDE DOELET GOEDE DOELET GOEDE DOEL   
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Weinig kunstschilders zullen zoveel staatshoof-
den en hoogwaardigheidsbekleders geschil-
derd hebben als Peer van den Molengraft. De-
ze tot zijn 'vrinden' mogen rekenen is al hele-
maal uniek. Duizenden portretten staan op zijn 
conto en daarom wordt hij ook wel de 
'hofschilder van de 20ste eeuw' genoemd. Peer 
was vanaf 1952 woonachtig in Tongelre. 
  
Na een lang en avontuurlijk leven overleed hij 
woensdag 3 september op 91-jarige leeftijd. 
  
Peer beantwoordde totaal niet aan het stereoty-
pe beeld van een kunstschilder. Hij was een tot 
in de puntjes geklede heer die net zo goed door 
had kunnen gaan voor bankdirecteur. 
  
Zo was het ook met schilderen; zijn geschilderd portret ontstond door "je als het ware te laten meevoeren door 

het intuïtieve proces van de 'verfmuziek'. Het resultaat is een symfonie van het karakter, de geest, ziel en het 
innerlijk”, vond hij. 
  
Wie nu denkt dat Peer dus alleen portretten schilderde, vergist zich danig. Hij maakte ook bloemstillevens, 
landschappen en dorpstaferelen in zijn eigen, frisse, realistische stijl, “speciaal om mijn verftaal levend te 
houden en nog verder te perfectioneren”. 
  
Tongelre mag trots zijn op deze geweldenaar met zijn uitzonderlijk rijk,  avontuurlijk en inspirerend leven dat 
hem gebracht heeft waar hij al een halve eeuw stond. Namelijk op eenzame hoogte. 

GEACHTE BUURTBEWONERS, 
 
St. Nicolaas heeft ons te kennen gegeven dat Hij  
onze wijk weer met een bezoek komt vereren. 
 
De rondgangen zijn gepland: 
 
 
Zaterdag 22 november "de Karpendonk"en "Koudenhoven" en de wijk “Beauregard” aan de Ton-
gelresestraat 
 
Zaterdag 29 november het oude gedeelte van Tongelre rond de St. Martinus kerk. 
 
Ook kunnen wij U mededelen dat de ledencollecteurs de laatste drie weken van oktober actief zullen zijn in 
de voor U en hen bekende omgeving. De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis gehouden. 
De ledencollecteurs kunnen op uw verzoek een vergunning en hun legitimatiebewijs tonen. 
 
Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begunstigers van harte dank zeggen voor de financiële 
steun,daar zij het zijn die het ons mogelijk maken om St. Nicolaas twee zaterdagen in ons midden te heb-
ben, de kinderen zijn er blij mee!!!!! 
 
                       Met vriendelijke groeten 
                       namens het bestuur,  
 
   G.Tournoy, voorzitter. 

 SINT-NICOLAASVERENIGING
             ''STMARTINUS''

              opgericht in1951

PEER VAN DEN MOLENGRPEER VAN DEN MOLENGRPEER VAN DEN MOLENGRAFT 1922AFT 1922AFT 1922   –––   201420142014   

Peer van den Molengraft bij het portret van  
oud-kamervoorzitter Frans Joseph van Thiel 
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Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

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) 

Hulpmiddelen in MD-café 
  
Dinsdag 30 september is er weer het maande-
lijkse MD-café voor mensen met de oogaandoe-
ning MaculaDegeneratie. Deze middag komt 
Freedom Scientific Benelux een aantal hulp-
middelen demonstreren, zoals een elektronische 
handloep, loeplampen, voorleesscanner, mobie-
le telefoon en een make-up- en scheerspiegel. 
 

Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven 
(Strijp). Van 14.00-16.00 uur. De zaal is open 
vanaf 13.30 uur. 
 

Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650. 

OPROEP 
 

Al sinds medio juni zit deze zeer lieve kater in 
mijn tuin aan de Orteliusweg in Eindhoven. 
Hij is niet gecastreerd en hij is geheel grijs 
cypers gestreept en heeft geen wit in zijn 
vacht.  
 

Van wie is deze zeer aaibare kater? 

Graag bij herkenning een mailtje aan Wilja 
Bink, wcm.bink@hotmail.com. 

 

 

 
 

 

 

 
 

TE KOOP 
 

 
Wolvendijk 140 

5641AT Eindhoven 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

€259.000 K.K. 
 

Perceel  257m2               
 Inhoud  435m3 
www.funda.nl 

Advertentie  
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Er is een nieuwe rubriek in de maak, die “De bo-

men van Tongelre” gaat heten. 

 

Verschillende items gaan de revue passeren zoals:  

• Welke soort boom groeit er bij u in de straat? 

• welke bijzondere markante bomen staan er in 

Tongelre?  

• Het belang van bomen. 

 

Misschien bestaan er wel verhalen achter bepaalde 

bomen die wij niet kennen, maar leuk zijn om te 

weten.  

 

Binnenkort een rubriek om naar uit te kijken dus.  

De bomen van Tongelre in Rond `t Hofke 

20 

 

 

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 

De lindebomen voor `t Hofke 13 

 

Inboedelprobleem? 
 
 
 

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het 
leegruimen van woningen, schuren en garages. 

Bijvoorbeeld na overlijden of bij 
verhuizing. 

 
Voor meer informatie of een afspraak bel 

vrijblijvend naar: 
J. Swinkels  06-13282524 

 

 

Kermisschieten 2014                  
 
Zondag 28 september is dit jaar de eerste zondag na 
21 september, toen was het vroeger in Tongelre ker-
mis. Op deze dag vindt voor ons gilde het kermis-
schieten plaats. Vorig jaar hebben we koning ge-
schoten, en was het Mario van den Berge die de ti-
tel voor de vierde keer behaalde. Echtgenote Hanny 
schoot zich burgerkoning en zij zal dit jaar haar titel 
verdedigen. 
 
De overheid van het Sint-Catharinagilde Tongelre 
nodigt hierbij de burgerij uit om kans te maken op 
de titel burgerkoning 2014. Wie wil het proberen? 
Ik daag hen uit! De gildebroeders zelf zullen strij-
den voor de titel kermiskoning 2014. 
 
Dit alles vindt als vanouds plaats op ons Catharina-
hof aan het Wasvenpad, waar de kermis- en burger-
vogel op de puistboom geplaatst zullen worden. 
 
Het schietterrein is open vanaf één uur. U bent van 
harte welkom!!! 
 
Peter van Kuijen,  
regerend deken. 

Sint Catharinagilde  
Tongelre 

Advertentie  
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ZUIDZORG WIJKVER-
PLEEGKUNDIGEN 
SPREEKUUR 
 
Klein hoekje, groot gevaar 
 
Woont u zelfstandig? En wilt u graag zelfredzaam blijven? 
Dan is het verstandig uw kans op vallen te verkleinen. Het is 
belangrijk om daar even bij stil te staan. Veel mensen worden 
na een val of botbreuk afhankelijk van zorg. De cijfers liegen 
er niet om: jaarlijks belanden in Nederland 83.000 mensen na 
een val op de spoedeisende hulp; 43.000 mensen worden 

jaarlijks na een val opgenomen in het ziekenhuis en maar 
liefst 2.165 mensen sterven ieder jaar als gevolg van een val. 
75% van de situaties doet zich binnenshuis voor.  
 
Het risico op vallen hangt samen met drie zaken: uw voeding, 
uw gezondheid en uw woning.  
 
• Eet en drink voldoende om op kracht te blijven: We zien 

regelmatig dat mensen te weinig eten en drinken. Hier-
door gaat de conditie en de spierkracht onnodig hard 
achteruit. Een diëtist kan u hierin adviseren. Zij analyseert 
uw situatie en weet welke voedingsstoffen helpen om 
fitter te worden. Ook kan zij kijken welke invloed uw medi-
cijnen hebben op uw evenwicht en energie. Iedere dag 
koken kan soms een hele klus zijn. Wellicht kunt u enkele 
keren per week gebruikmaken van een gezonde en be-
taalbare maaltijdservice. Eet u alleen? Dan is het mis-
schien gezellig om eens ergens aan te schuiven.  

• Blijf bewegen: Spieren zijn heel belangrijk om in balans te 
blijven. Door op uw eigen niveau en in uw eigen tempo te 
bewegen, gaat u zich fitter en beter voelen. De fysiothera-
peut of oefentherapeut kan u helpen, in een cursus of 
individueel. Ook in een wandelgroepje kunt u in beweging 
blijven.  

• Laat uw woning nakijken op veiligheid: Zijn de doorgan-
gen breed genoeg, ook als u eventueel een rollator 
heeft? Is uw huis voldoende verlicht? Is de douche veilig? 
Zijn er losliggende matjes of snoeren waarover u kunt 
uitglijden of vallen? Laat u adviseren door een ergothera-
peut, het Wmo-loket van uw gemeente of de ergocoach 
van ZuidZorg. Zij kunnen ook kijken of bepaalde hulpmid-
delen het risico op vallen kunnen verkleinen, zoals dou-
chebeugels en sta-op-stoelen. 

 
Wie kan u helpen? 
De wijkverpleegkundige en ergocoach kunnen de risico’s met 
u bespreken en u adviseren welke stappen te ondernemen. 
Zij hebben veel ervaring en bruikbare tips om valrisico’s te 
helpen verminderen. Voorkomen is nog altijd beter dan gene-
zen… Onze wijkverpleegkunde kan door middel van een gra-
tis huisbezoek een valanalyse afnemen bij u thuis. U kunt 
ook rechtstreeks aankloppen bij uw fysiotherapeut of diëtist, 
of bij het Wmo-loket van uw gemeente.  
 
Kop koffie 
Heeft u een vraag voor de wijkverpleegkundige dan bent u 
van harte welkom op het gratis inloopspreekuur. De koffie 
staat iedere maandag voor u klaar tussen 11.30 – 12.30 uur 
op Het Oude Raadhuis,  't Hofke 15, Eindhoven.  
 
Bent u niet in de gelegenheid om bij ons langs te komen? 
Belt u dan gerust voor een afspraak voor een huisbezoek 
door een van onze wijkverpleegkundigen, via 040 2 308 408 
of mailt u naar wijkverpleegkundigetongelre@zuidzorg.nl. 

Tuintip van september: Zomer- en winterheide 

Door Jeroen Soontiëns 
 

Heide is een dankbare tuinplant, vandaar dat deze 
plant al tientallen jaren in onze tuinen te vinden is. Er 
zijn maar weinig struiken die vanaf de nazomer tot het 
vroege voorjaar zoveel kleur kunnen geven. Omdat er 
wordt gesproken over zomerheide en winterheide is het 
voor veel mensen niet duidelijk wat nu de verschillen 
zijn. Na het lezen van deze tuintip weet u dat in ieder 
geval wel. 

Zomer- en winterheide zijn twee heel verschillende 
plantensoorten. Van veraf lijken ze misschien op elkaar 
maar van dichtbij helemaal niet. Zomerheide, ook wel 
struikheide genoemd, heet officieel Calluna vulgaris. Dit 
is de plant die de heidevelden paars kleurt vanaf au-
gustus. De bloeitijd is augustus t/m oktober met witte, 
roze of paarse bloemen. Winterheide heet officieel Eri-
ca carnea of Erica x darleyensis. Dit is een lage struik 
die veel later bloeit dan de zomerheide. Afhankelijk van 
de soort bloeit de winterheide tussen november en 
april; er zijn vroegbloeiende en laatbloeiende soorten in 
wit, roze en paarsrood.  
 

Wat zijn de verschillen? Als eerste zoals genoemd de 
bloeitijd. Er is ook een verschil in de bloemvorm. De 
bloemetjes van zomerheide zijn klein, maar als je goed 
kijkt dan zie je dat ze uit losse bloemblaadjes bestaan. 
De bloemen van winterheide zijn buisvormig en hebben 
geen afzonderlijke bloemblaadjes. Verder zien de bla-
deren van de zomerheide eruit als schubben, terwijl 
winterheide naaldjes als bladeren heeft. 
 

Beide typen heide zijn wintergroen en laten zich goed 
snoeien. Dit is ook aan te raden om de struiken niet 
teveel te laten verhouten. De snoei vindt plaats na de 
bloei of aan het begin van het voorjaar. Allebei de 
soorten houden van zure grond. Meng daarom tuinturf 
door de grond bij het aanplanten.  
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Toen Tongelre nog Tongelre was 
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 de Sint Martinuskerk.  

DE SINT MARTINUSKERK 
 
Toen in 1886 Cornelis van Kessel in Tongelre tot 
pastoor werd benoemd, trof hij zijn 13e eeuwse 
kerk in deplorabele staat aan. In 1887 kreeg hij 
toestemming om een nieuwe kerk te bouwen in 
Gothische stijl. Als architect werd aangewezen 
Corbeij uit Maastricht met Mestrum als aannemer. 
De bouwkosten waren begroot op fl. 51.360,-. Uit-
eindelijk werd het  bedrag met 7000 gulden over-
schreden. De gemeente gaf Tongelre een subsidie 
van 5800 gulden, Van Kessel betaalde uit eigen 
middelen maar liefst fl. 20.000,- (nu, inclusief in-
flatie, €244.358,-. De rest werd door de bevolking 
opgehoest. Echter, het bedrag bleek niet toerei-
kend voor de bouw van de geplande torens. Dit 
zou eventueel later nog kunnen geschieden? 
 
Het is er nooit meer van gekomen… 

 

De huidige Sint Martinuskerk, met rechts de nieuwe pastorie uit 1917. 

De oude Sint Martinuskerk waarvan de stenen na de afbraak 
zijn gebruikt voor ´s Heerens wegen. 
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Na de bouw van nieuwe kerk bleek dat de oude 
pastorie er toch wel ver vanaf lag! Dus kwam er 
een nieuwe pastorie naast de kerk. 
 
Het oude pand werd verkocht aan August Meu-
lemans uit Lommel (B), stalhouder en paardenhan-
delaar achter het hotel-restaurant-café van zijn 
schoonouders op de Markt te Eindhoven. 
 

Omstreeks 1916 werd er een nieuw kerkhof aan-
gelegd omdat op de plek van het oude kerkhof een 
nieuwe pastorie werd gebouwd. 

 
TONGELRE NOG AN TOE 
Wie nóg meer van Tongelre wil weten wordt gedu-
rende 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 - de winkelwaarde 
is €29,90). U kunt dit boek bestellen door een e-
mail te sturen naar rondhethofke@gmail.com (of 
roodenboom@hetnet.nl) of bellen naar 06-2299 
6018. 

 

Foto boven:  
het originele bouw-
ontwerp met de hoge 
torens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto rechts:  
bouwpastoor Van 
Kessel 

De oude pastorie aan ´t Hofke 22 

Het ‘nieuwe’ Sint MartinuskerkhofHet ‘‘ 
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Onze Esta’s (jongens en meisjes van 7-11 jaar) gingen naar Loon op Zand en hadden als 
thema ‘Er was eens….reizen’. Zij beleefden allerlei dingen in de sprookjeswereld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze kabouters (meisjes van 7 tot 11 jaar) gingen naar Utrecht en hadden als thema: ‘Ghostbuster Academy’. 
Zij probeerden op allerlei manieren de spoken te verjagen. En dat kan op heel veel manieren….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zomerkampen van Scouting Doornakkers 
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De Verkenners (jongens van 11 tot 15 jaar) van Scouting Doornakkers gingen naar Luxemburg, en wel naar 
Wiltz, en hadden als thema The A-team, en dat is me een team zeg….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Rowans (de jongens van 15 t/m 18 jaar) gingen naar Londen. Ze hadden niet echt een thema (alhoewel, 
Londen is een thema op zich) , maar hebben wel veel leuke dingen gedaan in het mooie Londen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopelijk heb je nu een impressie van wat een Scoutingkamp kan inhouden. Mocht je meer informatie willen of 
een keer willen kijken of meedraaien, kom dan gerust eens langs bij Scouting Doornakkers, Urkhovenseweg 27, 
www.doornakkers.com of mail naar: info@doornakkers.com. Tot ziens! 
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Recept van de maand september:  
Geroosterde pompoen en tomaten met een salsa 

van olijven, munt en feta. 
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen  

Bijgerecht voor 4 personen,  
lunchgerecht voor 2 personen 
 
Ingrediënten: 
• Pompoen van circa anderhalve kilo 
• 400 gram cherry trostomaatjes ( aan de tros) 
• 3 rode pepers, zonder zaadjes, fijngehakt of in ringe-

tjes 
• 6 teentjes knoflook, gepeld en in heel dunne plakjes 

gesneden 
• Zout en peper 
• 5 el olijfolie, om te besprenkelen 
 
Voor de Salsa: 
• 175 gr. groene olijven zonder pit 
• blaadjes van 4 takjes munt, een paar achter houden 

voor garnering 
• 100 gr feta, verkruimeld 
• 3 el olijfolie extra virgine 
• Sap van halve citroen 
 
Bereiding: 
• Verwarm de oven voor op 190° gasstand 5 
• Snijd de pompoen in schijven, verwijder schil, pitten 

en vezels. 
• Leg de schijven in een enkele laag in een ovenschotel 

( braadslede) met wat ruimte ertussen. 
• Bestrooi met zout en peper en besprenkel met de olijf-

olie. Zorg dat ze goed bedekt zijn met de olie. 
• Zet de schaal 20 min. in de oven. 
• Snijd voor de salsa de olijven in ringetjes of hak ze 

fijn.  
• Scheur de muntblaadjes in stukken. 
• Meng het geheel in een kom samen met de feta, de 

extra virgine olijfolie en het citroensap. 
• Haal de braadslede na 20 min. uit de oven en voeg de 

tomaatjes, rode peper en knoflook toe. Roer door om 
de smaken te verdelen en de tomaten met de olie te 
bedekken. Zet de braadslede in de oven en rooster nog 
15 tot 20 minuten. 

• Lepel de salsa 
over de groente, 
garneer met extra 
muntblaadjes en 
serveer. 

 
Eet smakelijk, 
Clasine en Jack 

 

PARTICULIERE HULP 
AAN HUIS VOOR  
IEDEREEN 
 
ZOEKT U HULP AAN 
HUIS? CARENT KAN VOOR U BEMIDDELEN 
 

DENK AAN:  
− HUISHOUDELIJKE HULP 
− WASSEN, STRIJKEN, KOKEN 
− BOODSCHAPPEN DOEN  
− TUINONDERHOUD 
− OPPASSEN 
− KLEINE KARWEITJES IN EN ROND UW 

HUIS 
 

KOSTEN € 15,= PER UUR 
 
Voor informatie: wijkcoördinator Tongelre:  
Ria Leermakers, Tel. nr. 06-81705546  of  
E-mail: rialeermakers@carentbv.nl 

 

CARENT, UW HULPVRAAG,                           
ONZE UITDAGING! 

Tip van de maand: Een gloeilamp van 60 watt geeft net 
zoveel licht als een spaarlamp van 15 watt. Gewoon 
door vier delen. 

HUISWERKBEGELEIDING 
 

Steuntje in de rug nodig met 
het maken of leren van huis-
werk? 
 
Zit jij in groep 7 of 8, heb jij 
moeite met huiswerk of leren, 
en zou jij hierbij wel wat hulp 
kunnen gebruiken? 
 
Dan is dit je kans om op een leuke 
manier aan school te werken! 
 
De huiswerkbegeleiding gaat 
plaatsvinden op dinsdag en don-
derdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur in ac-
tiviteitencentrum ORKA (Broekakkerseweg 1). 
 
Interesse? Stuur een mail naar:  
activiteiten@orkacentrum.nl  
 
Kosten: € 2,- 
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Op 27 augustus vierde de afdeling Tongelre van 
de Zonnebloem feest in activiteitencentrum Or-
ka: zes van hun vrijwilligers kregen een speld of 
een oorkonde van de gemeente en/of de Zonne-
bloem. Ingewikkeld, want bij de Zonnebloem 
krijg je een speld en oorkonde bij 10 of 25 jaar, 
bij de gemeente is dat 12,5 of 25 jaar.  
 

Maar voorzitter Christ Koppelmans (van Zonne-
bloemafdeling Tongelre), wethouder Jannie Vis-
scher en Anita van Gompel / Marit Kunnen van 
het provinciale bestuur van de Zonnebloem 
zorgden er voor dat ieder de speld, penning of 
oorkonde kreeg waar ze recht op had. Speciale 
aandacht natuurlijk voor mevrouw Tiek van Rijs-
sel die de gemeentelijke oorkonde kreeg en de 
gouden Zonnebloem-speld voor 25 jaar vrijwilli-
gerswerk. 
 

En de zes dames werden natuurlijk ook van een 
mooie bos bloemen voorzien. Voor hun vrijwilli-
gerswerk, dat veelal bestaat uit het bezoeken 

van zieken en zorgen dat mensen met een licha-
melijke beperking “gewoon” mee kunnen doen 
aan allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld het bezoe-
ken van de Philipstuin en daar pannenkoeken 
eten. En af en toe ook loten verkopen (niet bij 
iedereen favoriet), kascontrolecommissie, inta-
kegesprekken houden met nieuwe gasten. Kort-
om: zonder vrijwilligers zou het niet prettig leven 
zijn in Eindhoven, aldus wethouder Jannie Vis-
scher. 
 

 
Thijs Richter 
 

ZONNEBLOEM FEESTJEZONNEBLOEM FEESTJEZONNEBLOEM FEESTJE   
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DE VRIJE AKKERDE VRIJE AKKERDE VRIJE AKKER   
 

Door Kees van Grevenbroek 
 

Het is u zeker niet ontgaan dat er de afgelopen tijd 
veranderingen gaande zijn in het Wasvengebied. 
Het dierenweitje, waar allerlei vee liep, is vrij ge-
komen. We doen, in een aantal afleveringen van 
ons wijkblad, verslag van wat er zoal op deze ak-
ker dit jaar verbouwd gaat worden en wat positie-
ve natuurontwikkelingen rond dit terrein zijn. 
 
Vreemd gewas 
De grond is in het voorjaar bewerkt en het graan 
heeft het, ondanks de voedselarme grond best 
goed gedaan voor het eerste jaar. Vooral de Evi, 
dit groeit op het gedeelte liggend aan de weg naar 
Helmond. Maar er stonden dit jaar ineens andere 
planten in het voorste deel die we niet eerder had-
den gezien en niet bewust zijn ingezaaid. Ooit ge-
hoord van Datura, de doornappel? Dit is een giftige 
plant met wit tot paarse kelkbloemen en de zwarte 
zaden zitten in een stekelige vrucht die openbarst 
als deze rijp is. 
 

De doornappel doet het goed op schrale grond en 
hoe dichter deze bij de plek staat waar de stal 
stond, hoe groter de plant groeit, wel tot bijna 2 
meter hoog. 
 
Pollen sterker dan van gras 
Maar er staat nog een vreemdganger, die behoor-
lijke allergische reacties kan veroorzaken als deze 
gaat bloeien. Dit is de uit Noord Amerika afkomsti-
ge eenjarige plant: Alsemambrosia. Deze fijnbladig 
vertakte exoot moet in het hele land bestreden 
worden want als die de overhand zou gaan krijgen 
kan het hooikoortsseizoen twee maanden langer 
worden. Daar zitten we natuurlijk niet op te wach-
ten.  
 

De plant bloeit in september en oktober en de pol-
len zijn enkele malen sterker dan gras. 
 
Maar hoe komt het hier in Europa? 
Waarschijnlijk zitten de zaden tussen het kippen- 
en vogelvoer afkomstig uit de Verenigde Staten. 
In Duitsland mag het niet meer geïmporteerd wor-
den als dit zaad ertussen zit en er zijn zelfs al lan-
den waar het verboden is als je Alsemambrosia in 
je tuin hebt staan. Dit zijn dus planten die we 
moeten bestrijden. 
 

  
Hooien als de zon schijnt 
Ondanks het slechte weer eind augustus, hebben 
we het graan op een droge dag toch kunnen oog-
sten met een combine. 
 
Wat er met de oogst gaat gebeuren, hoeveel graan 
er nu van af is gekomen en waarom een deel is 
blijven staan op de akker, leest u in het volgende 
nummer van Rond `t Hofke. 
 
 

Alsemambrosius 

Doornappel 
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DAHLIACLUB ST. MARTINUS 
Opgericht 1935 

 
 

Secretariaat: 
Rina Hobbelen 
Maanvlinderlaan15 
5641 CE EINDHOVEN 
E-mail: rina.hobbelen@onsneteindhoven.nl 

Dahliashow 
Dahliaclub St. Martinus verzorgt dit jaar opnieuw een prachtige dahliashow in de Merckthoeve aan de 
Oude Urkhovenseweg nr 4. Wij nodigen u allen uit om van deze show te komen genieten. Dit kan op  
zaterdag 20 september van 17.00 uur tot 20.00 uur en op zondag  21 september van 11.00 uur tot 
17.00 uur. 
 
Dit jaar is het thema: oude tijd – nieuwe tijd. 
 
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 à € 0,25 en u steunt daarmee tevens onze club. 
 

Open Dag 
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. 
 
Wij zien u graag op onze show 20 en 21 september en op 5 oktober op onze open dag.  
Tot dan. 
 

De mooiste dahlia’s ook in uw vaas. 
Wilt u ook 5 bossen prachtige dahlia’s bewonderen 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 dona-
teurskaart te kopen á €12,50. Elke maan-
dagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur 
zijn wij in de tuin aan de Loostraat aanwe-
zig. Als dank voor uw steun kunt u 5 keer 
een bos dahlia’s bij onze tuin ophalen. 
Daarna kunt u weer een nieuwe kaart ko-
pen waarvoor u weer 5 bossen dahlia’s 
krijgt. 
 
Alle dahlia’s worden door ons zelf en met de 
meeste zorg gekweekt. Wij zijn tot en met 
september iedere maandag van 19.00 uur 
tot 20.00 uur in de tuin aan de Loostraat 
aanwezig. 
 
Kom gerust langs om donateur te worden. 
Wij noteren uw gegevens en u kunt uw 
kaart meteen mee naar huis nemen. U kunt 
uw bos bloemen komen afhalen, 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 
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De komende weken kunt u de natuur op vele ma-
nieren beleven bij het Wasven. Al wandelend bij-
voorbeeld bij de Bomenwandeling. Of nog actiever: 
zelf de handen uit de mouwen steken bij de na-
tuurwerkochtend. U kunt ook heerlijk van de na-
tuur genieten tijdens het Pure Food Event of van 
kriebelbeestjes smullen bij de Proefthema-avond. 
Graag tot ziens bij het Wasven! 

Natuurthema-avond-jeugd: Vleermuizen 
Vrijdag 26 september gaan we buiten op zoek naar 
vleermuisjes in het Wasvengebied. Weet jij hoeveel 
soorten er zijn? En hoeveel insecten ze kunnen 
vangen in één nacht? Het zijn heel fascinerende 
zoogdiertjes met vleugels, maar zonder veren. 

 
Kom je ook? 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. 
 
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. 
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. 
 
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 27 september wordt het 
Bakhuisje opgewarmd om er verse broden te bak-
ken 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. 
 
Natuurwerkochtend 
Het is toch heerlijk om in de natuur te mogen wer-
ken. Lekker buiten waar de vogeltjes fluiten. Dat 
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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 

Expositie Waterrijk 
Nog tot en met 26 oktober op 
de Overloop 

Natuurthema-avond 
Jeugd: Vleermuizen 

26 september, 19:00 uur De 
Schop 

Pure Food Event: Met 
zorg bereid 

27 & 28 september 12 - 17 uur 
Rondom de boerderij 

Vers brood uit het Bak-
huisje 

27 september, 10:00 uur Bak-
huisje (vanaf 13:00 uur ver-
koop) 

Natuurwerkochtend 4 oktober, 09:00 uur De Schop 

Proefthema-avond: 
Kriebels! 

8 oktober, 19:00 uur Gasterij 

Bomenwandeling 12 oktober, 10:30 uur Boerderij 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  33 

doen we elke eerste zaterdag van de maand sa-
men met de leden van de natuurwerkgroep van 
het Wasven. Er worden dan allerlei werkzaamhe-
den in de natuur en rond onze boerderij verricht. 
Als je onze groep mee wilt helpen, ben je meer 
dan welkom. Het is voor groot, maar ook voor 
klein. We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 
12.30 uur. 
 

 
Samen de kwaliteit van je leefomgeving verbete-
ren geeft een goed gevoel en het is ook gezellig en 
leerzaam. Tevens zijn we elke maandagavond te 
vinden in het groen van het Wasvengebied. Ook 
dan kun je ons natuurwerkteam versterken vanaf 
19.00 uur. 
 
Proefthema-avond: Ik krijg er de kriebels 
van! 
Bij het Wasven wordt Bourgondisch èn Biologisch 
gekookt. Bij de maandelijkse lezing cq proeverij 
laat het team van de Gasterij u proeven en leggen 
ze uit wat biologisch koken betekent. Na eerdere 
succesvolle edities staan wederom eetbare insec-
ten op het menu: van krekels tot wormen en 
sprinkhanen, in soepen, salades en toetjes. Onze 
kok Tim vertelt wat je met insecten kunt doen in 
de keuken en laat heerlijke hapjes proeven. Om de 
kriebels van te krijgen, zo lekker. 
Er worden (kleine) hapjes geserveerd om te proe-
ven, het is geen avondmaaltijd. De recepten die u 
meekrijgt, nodigen uit om zelf creatief aan de slag 
te gaan. De proefthema-avond is op 8 oktober van 
19.00 tot 21.00 uur in de Gasterij.  
De entree bedraagt €7,50. Reserveren is gewenst 
via gasterij@wasven.nl of bel 040-7870707. 
 
Bomenwandeling door het Wasvengebied 
Op 12 oktober kun je meelopen om verschillende 
bomen te bekijken in het Wasvengebied. Er staan 
nogal wat soorten die al langzaam de kleur krijgen 
van de dagen die gaan korten. Ken jij ze? Kom je 
ook onder leiding van onze gids genieten van de 
bomen? 
 

We vertrekken om 10.30 uur bij de boerderij en 
we zijn terug om ongeveer 12.00 uur.  
 
De wandeling is gratis. Een vrijwillige bijdrage mag 
natuurlijk altijd. 

 
 
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. 
De expositie is te zien tijdens openingstijden van 
de Gasterij van 6 september tot en met 26 okto-
ber.  
 
Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn 
op het moment van deze uitgave. Op de website 
www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en 
twitter wordt het laatste (bijgewerkte) nieuws ook 
digitaal verspreid. 
 

 

 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  35 

Ankerpunt voor de wijk 

Berckelhof 
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH  Eindhoven Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof 

Wilt u deelnemen aan 

activiteiten? Koop uw 

‘strippenkaart’ bij de 

receptie. 

De zomermaanden zitten er weer op en we maken ons klaar voor de herfst. In Vitalis Berckel-
hof bent u altijd welkom om gezellig samen te zijn, een maaltijd te gebruiken, boeken te le-
nen in de bibliotheek, sportief en creatief bezig te zijn en om andere mensen te ontmoeten.  
Kom gerust eens binnen lopen! 
 
Social& is een evenement tijdens de DDW van 18 t/m 26 oktober met een gevarieerd aanbod 
van creatieve workshops, tentoonstellingen en lezingen op het gebied van social design in de 
wijk Doornakkers.  
Jong en oud delen kennis en kunde en maken gebruik van elkaars kwaliteiten om tot nieuwe ideeën te 
komen. In een tijd waarin burgers steeds meer zullen moeten participeren is Social& een verfrissend en 
actueel evenement. Naast elkaar zullen zowel verfijnde design projecten als lokale, creatieve initiatieven 
tentoongesteld worden. 
Met het thema Social& Wellbeing zet WoonZorg groep Vitalis Berckelhof haar deuren wagenwijd open 
om de kracht van burgerparticipatie te tonen en de positieve energie van Doornakkers te delen. We no-
digen u uit om samen het heden en de toekomst van social design met betrekking tot ouderenzorg, kwa-
liteit van leven en het maken van een sociale buurt te komen ontdekken. Neem deel aan de verschillen-
de creatieve workshops, tentoonstellingen en lezingen door buurtbewoners, onderzoekers en professio-
nele ontwerpers. 

Wekelijkse activiteiten 
 
Maandag 
Weekmarkt (gratis) 
  10:00 – 11:30 
Dansen & bewegen op muziek (1strip) 
   14:30 – 15:15  
Gezelschapsavond (1 strip) 
   19:00 – 21:00 
Dinsdag 
Kienen (prijzen) (1 strip) 
   19:15 – 21:15 
Woensdag   
Creatieve club (1 strip) 
   10:30-12:00 
Koersballen (1strip) 
   14:30 – 16:30 
Sjoelen (1 strip) 
   19:00 – 21:00 
Donderdag 
Koor (gratis) 
   18:30 – 19:30 
Vrijdag 
Stuivertjes kienen (1 strip) 
   14.30-16.30 
Zondag 
Kaarten (gratis) 
   14.30 uur tot  16.30 uur 

September/Oktober/November 
 
1 Oktober  Dag van de ouderen                                                                                                           
Optreden The Boggie Academy                                                                                                  
14.00-16.30 (gratis)    
                                                                                                                             

3 Oktober  Grijze Koppen workshop                                                                                                       
Wekelijks 10.30-11.30 (gratis)  
        

13 Oktober  Berckelhof Boeit Talkshow                                             
15.00-16.30 (1 strip)    
          

17 Oktober Filmavond                                                                                                                             
19.30- 21.30 (1 strip)      
       

18 tm 26 Oktober Dutch Design week (gratis)                                              
11.00 -18.00     
                                                     

31 Oktober  Dansavond               
19.30-22.00 (1 strip)   
           

7 November    Dag van de Dialoog          
15.00-17.00 (gratis) 
 

 9 November Luisterliedjes uit de oude doos                 
14.30-16.00 (gratis)    
                                                        

10 November Wilddiner                                       
14.30-16.30  
verdere informatie volgt nog  

Activiteitenoverzicht  
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Uit Rond ’t Hofke  
Paastijd 1966.  
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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 

BEKKENINSTABILITEIT 
 
Bekkeninstabiliteit, ook wel aangeduid als bekken-
pijn of symfysiolyse, wordt veroorzaakt door insta-
biliteit van het bekken. Naarmate het bekken in-
stabieler is, kunnen de pijnklachten en de functie-
beperking ernstiger zijn. Bekkeninstabiliteit komt 
voor bij één tot negen procent van de zwangere 
vrouwen maar ook, hoewel minder vaak, bij niet-
zwangere vrouwen en bij mannen. 
 
Symptomen van bekkeninstabiliteit 
Symptomen en pijnklachten die kunnen wijzen op 
bekkeninstabiliteit: 

• Pijn middenvoor in het bekken (op of rond het 
schaambeen). Deze pijn kan uitstralen langs de 
binnenkant van het bovenbeen, naar de lies of 
de schede. 

• Pijn links en/of 
rechts onder in de 
rug ter hoogte van 
de twee kuiltjes. 
Deze pijn kan uit-
stralen over de he-
le bil, naar de lies, 
de achterzijde van 
het bovenbeen en 
soms ook het on-
derbeen. 

• Pijn rond de stuit (het laagste punt midden on-
der in de rug).  

 
De pijn neemt vaak toe bij vermoeidheid en bij be-
paalde bewegingen zoals bukken, draaien in de 
rug, omdraaien in bed, fietsen op een hobbelige 
weg, hardlopen of andere schokkerige bewegingen. 
Een van de kenmerken van bekkenpijn is 
“startpijn”: pijn bij het starten van een beweging 
zoals bij het opstaan uit een stoel. De symptomen 
die bij bekkeninstabiliteit horen, kunnen echter ook 
andere oorzaken hebben. De diagnose bekkenin-
stabiliteit moet daarom door een arts worden vast-

gesteld. Dit wordt doorgaans gedaan door de huis-
arts, gynaecoloog of verloskundige. 
 
Hoe ontstaat het? 
Bekkeninstabiliteit is een aandoening die vaak door 
zwangere vrouwen wordt ervaren. Het wordt dan 
veroorzaakt door verandering van het hormonale 
patroon, dat ervoor zorgt dat het lichaam soepeler 
wordt in voorbereiding op de bevalling. Daarbij 
verslappen de banden en verweekt het kraakbeen 
van het bekken, zodat de baby ruimte heeft en tij-
dens de bevalling makkelijker door het bekken 
kan.  
Bekkeninstabiliteit bij niet-zwangere vrouwen en 
bij mannen kan veroorzaakt zijn door een sport-
blessure of een ongeval, waarbij de banden van 
het bekken teveel zijn opgerekt. Asymmetrie of 
snelle wijziging van normale beweging (ook door 
uitlijning in de bekkengewrichten - een mechanisch 
probleem), kunnen veroorzakers zijn van bekken-
instabiliteit. 
 
Wat kan helpen? 
Voor bekkenpijnklachten bestaan geen ‘wonder-
medicijnen'. Het zijn klachten waarbij acceptatie en 
tijd om ermee te leren omgaan belangrijk zijn. De 
klachten verdwijnen op termijn bijna altijd vanzelf. 
Belangrijk is het vinden van een evenwicht tussen 
rust en activiteit. Beweging is nodig om spieren 
sterk te houden en spierzwakte te voorkomen. 
Rust is van belang om banden en kapsels te sparen 
en zo verergering van klachten te voorko-
men. Soms is het nodig om werk, huishoudelijke 
taken, hobby’s of het verzorgen van kinderen op 
een andere manier uit te voeren zodat overbelas-
ting wordt voorkomen.  
 
De fysiotherapeut kan u hierin adviseren. Ook kan 
deze u oefeningen geven om de lichaamshouding 
te verbeteren en/of adviseren over het gebruik van 
een bekkenband (een stevige band die je ter on-
dersteuning om je billen en bekken vastmaakt). 
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Elk jaar organiseert de beuk in de laatste week van 
de vakantie leuke aktiviteiten voor kinderen van de 
basisschool. Dit jaar was het thema “toys”. Speel-
goed van vroeger en nu is langsgekomen in een dave-
rende week vol spelletjes en speurtochten. Wij (de 
staf) vonden de beuk weer geweldig en willen alle 
kinderen, ouders en sponsoren bedanken voor het 
mogelijk maken van deze week. Ben je benieuwd 
naar wat er allemaal gebeurd is dan kun je de foto’s 
bekijken op onze site www.beukenoot.org of ga naar 
onze facebookpagina. 
  
Tot volgend jaar!! 

Voor de 32
e
 keer is kindervakan"eweek De Beuk neergestreken in het Wasven. 
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Oplossing van vorige maand is:  
 Sommen  
      
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Odette Steenbakker 
 Peutingerpad 1 
      
De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

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

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

en stuur deze naar de redactie. 
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 

of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 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 A L F S Z W E Z E R I K K E N 

N L E P E O S T C I M I B B T A 

E E A S E S L N R P N R N E H N 

V R T S E L A D R O A K L K E C 

E A T R A D I O A N T E N N E Y 

L D P S K H V C C T G S E O B L 

V X R A M I A H H E E K A E O N 

E N E A S IJ E Z T T E N Z A E T 

R R W E A U N D E R C O V E R F 

B U R E N D N B L N E E B O E D 

A E O T U A L E O K B S L I L T 

N T O J W O K A O U L L B K E K 

D A V G N I M E S A W S O R P N 

O L T I U O N M H W O IJ R E S I 

P U S D S IJ B I E R T O N W D K 

I G N G N I Z E I K R E V T I U 

N E U O N V E R D I E N D U IJ R 

G R K A L K G E S T E E N T E D 

L S T A R T K A A R T O R S N K 

IJ A M U A R T S G O L R O O N E 

S G E M A I L L E E R O V E N O 

T G E W E T E N S D W A N G D B 

De overgebleven letters vormen een WOORD 

ACHTELOOSHEID 
AVOND 
BEZOEK 
BIERTON 
BOEKDRUKINKT 
BONJOUR 
BRANCHE 
BREAKDANCE 
BUREN 
DOPINGLIJST 
DRAADLAS 
DUIKELREK 
EMAILLEEROVEN 
ERTSMIJNBOUW 
EXPRESSE 
GASREGULATEUR 
GEWETENSDWANG 
HALSBEEN 
HAZENBLOED 
IJSKONIJN 
IMPROVISEREN 
KALFSZWEZERIK 
KALKGESTEENTE 
KNEVELVERBAND 
KOELAUTO 
KUNSTVOORWERP 
LICHTCEL 
NANCY 
OMMEKEER 
ONVERDIEND 
OORLOGSTRAUMA 
RADIOANTENNE 
REKENEN 
RIKKEN 
RINKEL 
ROSBIEF 
SOEPEL 
SOLDATENVOLK 
SPARE 
SPELER 
STARTKAART 
STUTWERK 
TERRORISATIE 
THEEBOER 
TROTSAARD 
UITVERKIEZING 
UNDERCOVER 
VISIE 
WANDTEGEL 
WASEMING 
WIJNTIJD 
WOEST 
ZESTAL 
ZINKNOOT 


