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Het laatste kwartaal van ons jubileumjaar is aange- 

broken. Bij de voorbereidingen van dit festijn was ons  

doel heel Tongelre, groot en klein, in de feestvreugde 

te betrekken. In mei waren de volwassenen bij ons te  

gast, zij hebben toen genoten van een feestelijk open- 

luchtconcert. De kinderen hebben we vorige maand  

uitgenodigd. Wij hadden hen al meerdere malen attent  

gemaakt op zondag 14 september, die dag moesten ze 

voor ons vrij houden. En dat hebben ze gedaan! Gelukkig scheen 

er die dag een heerlijk zonnetje. Bij de planning was de jubileum-

commissie daar ook van uitgegaan. 

En eindelijk, eindelijk was het 

dan zover. ’s Middags rond een 

uur of twee kwamen de kinderen 

en de ouders binnendruppelen. 

Binnendruppelen is voor deze 

gelegenheid eigenlijk niet het 

juiste woord, want het werd een 

openlucht voorstelling. 

Opgewonden en vol spanning 

werd er een plaatsje gezocht. De 

hele aankleding van het 

openlucht-theater beloofde heel 

wat. De kinderen keken hun ogen 

uit. Degenen voor wie Arno 

Huibers geen vreemde is, waren 

klaar om zich weer te laten verrassen. Wordt het spannend, 

wordt het grappig, wordt het geheimzinnig, bij hem is immers 

alles mogelijk! Als je nog geen kennis gemaakt hebt met Arno, 

weet je niet wat je te wachten staat. Maar toen om 14.30 uur de 

voorstelling ‘De reizende clownswagen’ begon, was het snel 

duidelijk, het werd doodstil en de Tongelrese jeugd keek geboeid 

naar de grappige en spannende verrichtingen van deze 

veelzijdige clown. Het werd een vrolijke middag voor groot en 

klein. Na afloop kregen de kinderen nog een zakje chips en een 

glas limonade en gingen ze voldaan naar huis. Het was een 

geslaagd kinderfeest! 

Het succes van een openluchtconcert en –voorstelling is wel heel 

erg afhankelijk van het weer. Bij het organiseren daarvan moet 

je daar eigenlijk blind op vertrouwen. En gelukkig, beide keren 

waren de weergoden ons gunstig gezind. Natuurlijk hadden we 

wel een B-plan klaar, maar dat is niet uit de kast gehaald. Wat 

we nu ook ontdekt hebben is, dat we naast het Oude Raadhuis, 

voor boerderij ’t Hofke 13, in het centrum van Tongelre, een 

perfecte ruimte hebben voor dergelijke activiteiten.  

 

Veel leesplezier!  
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Mijn leven in het Brabantse land – Anton Koenraads 
 
Ik was op vakantie in Zwitserland, toen mijn vrouw In-
grid werd opgebeld en opende met: “Hallo Christien!” 

Het bleek echter Marti de Greef, die met de mobiel van 
z’n vrouw belde. 

 
Of ze zin had om de wisselpen van hem over te nemen? 
Maar die had ze al eens gehad, misschien wil Anton hem 
wel van je overnemen!  Zonder na te denken stemde ik 
toe. 

Daarna begon ik pas te denken wat dan wel met die wis-

selpen te schrijven? Waarom niet over mijn thuisbasis 
hier in het Brabantse land. 
 
Ik ben geboren in 1953 in de toen 150 jaar oude boer-
derij ‘De Muizenberg’ ‘op de Beek’  
(Prinsenbeek, Haagse Beemden) bij Breda. Dat was pre-

cies 100 jaar en 2 weken na de geboorte van die andere 
(Zundertse) Brabander Van Gogh.  In de 70’s zong de 
Beekse band “Oh Sixteen Oh Seven” al: “Het leven is 

goed in het Brabantse land, het land waar m'n wieg 
heeft gestaan”. (01607 was destijds ons kengetal). Dit 
werd vanaf toen het officieuze Brabantse volkslied, tot 
 

dat natuurlijk onze Mariahoutse Guus met z’n zachte G 
over Brabant begon te zingen. 
 

 
De 50’s beschouw ik als mijn jaren van 
‘zelfbewustwording’; de 60’s als oriëntatie op de wereld 
om mij heen. Die 60’s waren enerzijds enorm turbulent: 
lucht-/ruimtevaart en muziek boeiden mij ‘t meest, maar 
anderzijds ook redelijk bedreigend: koude oorlog, nucle-

aire spanningen, “who killed the Kennedy’s?” en de 
moord op Martin Luther King en gerelateerde rassenrel-
len, de Vietnamoorlog.  
 
De Muizenberg met naastliggende akkers ligt een paar 
meter hoger dan de omringende Haagse beemden, dat 
bijna geheel uit graslanden bestond. Voordat er een ge-

maal werd gebouwd was dit boezemgebied van de rivier 
de Mark, die om de Haagse beemden heen via Terheij-
den en Zevenbergen als ‘Dintel’ naar het Volkerak 
stroomt. Dit betekende dat dit hele gebied vaak in het 
najaar onderstroomde, behalve natuurlijk de Muizen-
berg! Ik speelde dan als kind in onze ondergelopen kel-

der met een roeibootje. Als de winter daarna vervolgens 
inviel konden we van huis uit tot de polderhorizon 
schaatsen. Het verhaal gaat, dat de Muizenberg z’n 
naam ontleende aan het feit dat veel veldmuizen onder 
die omstandigheden de drogere hoogten opzochten. Het 
liefst zaten ze dan in de korenschuur, waar de nog onge-
dorste korenschoven tot de dorstijd werden bewaard. 

Inderdaad vlogen de muizen om je heen, of in mijn ge-
val ‘n keer door de pijpen van m’n overall omhoog, als 
tijdens het dorsen de bodem van die korenschuur be-
reikt werd ! 
 
Op woensdagmiddag zwierven we vaak door de wijdse 
polder over en door sloten heen, vaak tot onze enkels in 

de modder. Ik herinner me ook nog de barre winter van 
‘62-‘63, toen ook de 12e Elfstedentocht werd verreden. 
Wij hadden onze eigen ‘hel van ’63’ toen de stuifsneeuw 
door de gure oostenwind vanuit de polder tegen de 
spoordijk werd geblazen. Op de Moskesweg, die daar 
voorlangs liep, lag de sneeuw hoger dan ik toen lang 

was. Met de fiets naar school rijden was geen optie: we 
moesten in die tijd te voet naar school: ongeveer 1 uur 
lopen (3 km). Dat ging ‘in konvooi’: alle kinderen uit de 
buurt liepen naar de lagere school in het dorp. Vanzelf-
sprekend bleven we dan tussen de middag over, dus 
gingen boterhammen met gebakken ei en speculaas en 
een peperkoek mee in de schooltas ! 

Op de middelbare school begon, mede door mijn en-
thousiaste tekenleraar op het Lyceum, vooral ook im-
pressionistische schilderkunst mij te boeien. In die tijd 
stuurde hij een tekening/schilderij van mij in voor een 
‘Talens’-tekenwedstrijd, en die werd toen in de Effenaar 
in Eindhoven geëxposeerd. Ik had daar toen nog nooit 
van gehoord, laat staan dat ik er geweest was. Mijn 

grootste favoriet werd Henri de Toulouse Lautrec, omdat 
zijn werken bij mij altijd het gevoel oproepen alsof hij 
maar niet kon besluiten om te gaan schilderen of te 

schetsen: hij is altijd een tekenaar gebleven! Hierdoor 
oogt zijn werk snel, spontaan, luchtig en sierlijk van lijn. 
Dat is ook vooral in zijn posters (litho’s) te zien, verge-

lijkbaar met de pasteltekeningen van Degas. Onlangs 
herontdekte ik de ‘Dordse’ tekenaar Otto Dicke, die 
vooral met sepia getekende en gewassen schetsen heeft 
gemaakt van het Nederlandse stads- en polderland-

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. 
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schap. Dit geheel in de traditie van 
Rembrandt, die vaak met sepia 
gewassen studieschetsen maakte 
met een spontaniteit, waarvan ik 

meer kan genieten dan van bij-
voorbeeld de doorwerkte en be-
roemde Nachtwacht. Ook ‘onze 
eigen’ Frans Manders heeft in die 
traditie gewerkt. 
 
In de 70’s stond ik voor een soort 

beroepskeuze: mijn gevoel zei me 
naar de kunstacademie St.Joost in 
Breda te gaan. Mijn verstand waar-
schuwde me voor de grote 
(financiële) onzekerheid die dat 
met zich mee zou brengen. In die 

tijd al was je als beginnend kun-
stenaar voor inkomen vooral af-
hankelijk van de BKR (Beeldende 
Kunstenaars Regeling), en daarna 
vooral van je ondernemerskwalitei-
ten. Ik koos ervoor om ‘kunst’, of wat men daaronder 
ook mag verstaan, te beoefenen vanuit een vrijwillige en 

ongedwongen situatie. Kortom, ik volgde mijn technisch-
wetenschappelijke interesse en reisde af naar Oost-
Brabant, waar ik 6 jaar aan de TH-Eindhoven op de fa-
culteit Technische Natuurkunde (tegenwoordig TU/e) zou 
studeren en op ‘kamers’ zat in de Reinaertlaan.  
 
Eind 70’s, inmiddels verhuisd naar de Muzenlaan, werkte 

ik op de TU/e als jonge meet&regeltechnisch ingenieur in 
de functie van wetenschappelijk ambtenaar in de Elec-

tromechanica-groep mee aan het “Nationaal Programma 
voor Windenergie”. Ik kwam hierbij voor ‘t eerst in aan-
raking met het Nederlandse bedrijfsleven: TNO, Fokker, 
Lucht- en Ruimtevaart laboratorium, Smit Slikkerveer, 

FDO en het Energie Centrum Nederland (ECN) in Petten. 
Omdat ik ‘s avonds niet meer hoefde te studeren wierp 
ik mij op mijn hobby van tekenen en schilderen. Aan-
vankelijk bij o.a. de veelzijdig (levens)kunstenaar en 
Bourgondiër Jan Kuhr (directeur van het SKVE, oom van 
Lenny), schilder Harrie Pardoel en aquarellist Cees Sak 
aan de Stichting Kunstzinnige Vorming Eindhoven. Bij 

Jan Kuhr tekende ik naaktstudies naar levend model. 
Het mooiste compliment gaf hij mij met zijn beoorde-
ling: “Je hebt een echt tekenpootje”. Later ging ik 1 jaar 
lang op zaterdag naar de Academie voor Industriële 
Vormgeving afdeling Beeldend, waar ik grote kartonvel-
len met olieverf versierde: vaak met stillevens, maar 
ook met naaktmodellen. 

 
In de 80’s verhuisden Ingrid en ik naar de Merckthoef in 
Tongelre, waar onze 3 kinderen: Hugo, Sabine en Yvon-
ne werden geboren. Ik werkte inmiddels bij Philips HTG 
Glas op gebied van Computer Aided Manufacturing 
(CAM), nog aangenomen door direkteur Sjors van Hou-

ten (vader van Frans: de huidige topman van Philips) 
van het toenmalige Centre For Technology (CFT op Strijp
-S), dat nu weer NatLab heet. Sjors werd een van mijn 
aquarelmaatjes onder Cees Sak.  
Inmiddels frequenteerde ik 3 jaar lang de Academie voor 
Schone Kunsten in Arendonk (België). Dat was voor mij 
een speeltuin op gebied van allerlei technieken: teke-

nen, etsen, lithografie en natuurlijk schilderen. Daar 
leerde ik dat, voor welke techniek dan ook, het leren 
‘kijken’ de onmisbare gemeenschappelijke basis is. Ik 
was vooral onder de indruk van de tekenkunst van een 
van mijn leraren Fik van Gestel, een opkomend kunste-
naar die toen al exposeerde op Biënnales. In 1985 ver-

trok Fik naar de Sint-
Lukashogeschool Brussel, waar hij 
tot 2012 docent schilderen was. 
Directeur Van Gorp doceerde en 

verheerlijkte vooral de klassieke 
meesters en technieken, zoals 
‘Rubens’ en Jan van Eyck (geboren 
in Arendonk ?), hetgeen duidelijk 
aan zijn eigen werk te zien was. 
Hoewel ik op dat gebied veel van 
hem geleerd heb, werd Van Gorp 

door mij meer als vakman dan als 
inspirerend kunstenaar gewaar-
deerd. Een gevreesde beoordeling 
van hem was: “Het mooie van dit 
werk is dat er een achterkant aan 
zit”; misschien grappig bedoeld, 

maar toch pijnlijk voor elk onzeker 
schilderszieltje. Na 3 jaar stond ik 
voor de keuze om al of niet het 4e 
(examen)jaar in te gaan. Omdat 
Arendonk voor mij een uit de hand 

gelopen hobby was geworden, die bijna al mijn vrije tijd 
opslorpte (3 avonden en een hele zaterdag) en ik eigen-

lijk meer thuis wilde zijn, ben ik gestopt met Arendonk. 
Ik ging er puur voor m’n plezier heen, maar had mezelf 
beloofd vol te houden zolang ik het gevoel had nog echt 
uitgedaagd te worden. De bevoegdheid om tekenles te 
mogen geven op LBO-niveau interesseerde me über-
haupt niet. Ik kreeg meer tijd voor mijn 2-jarige zoontje 
Hugo, om hem ‘s avonds in bad te doen en aan z’n bedje 

verhaaltjes voor te lezen. Voorlopig gingen mijn schil-
derambities de koelkast in, om die later weer op te pak-

ken als ik daar meer zin en tijd voor had. Het schetsje 
van HUGO heb ik op de rand van een 80’s style A3-
lineprinter vel gemaakt, de forward commentaar 
‘slashes’ ////// en de bruine randafdruk van een lekkend 

Philips-koffiebekertje zijn nog te zien! Ik heb dit schetsje 
nog jarenlang in mijn portemonnee meegedragen als 
herinnering aan die tijd. 
Op gebied van kunst vroeg men mij weleens of iets nou 
wel of geen ‘kunst’ was, en daar ik had eigenlijk nooit 
een goed antwoord op. Dat zette mij aan het denken; ik 
kon niet anders concluderen dan dat er geen bevredi-

gende definitie van kunst bestaat. Een goed antwoord 
zou zijn: “Wat denk je er zelf van?”, om aan te geven 
dat kunst een persoonlijke beleving is. Populaire tv-
programma's als ‘Tussen Kunst en Kitsch’ suggereren 
dat kunstproducten worden afgemeten aan hun geldelij-
ke antiquarische waarde, geen Kunst maar Commercie 
dus! Mijn opvatting is dat ECHTE kunst: niet het stoffe-

lijk eindproduct zelf is, maar de beleving ervan. Het 
heeft alles te maken met het creatie-proces en niets met 
de geldelijke waarde van het eindproduct, dat immers 
gewoon verhandelbaar is. Kunst wordt zuiver PERSOON-
LIJK ervaren (vooral door de kunstenaar zelf) en kan 
daardoor voor ieder een andere (niet verhandelbare) 

betekenis hebben. Kunst stoort zich niet aan kaders, 
vind je niet alleen in beeldend, maar ook in muziek, we-
tenschap, literatuur, natuur, ... kortom in alle aspecten 
van ons aardse leven. 
 
Wat dat betreft heeft kunst veel met geloof gemeen:  
ieder ervaart het anders, het is ondefinieerbaar, kan niet 

worden opgeëist door enig ...isme of ...ologie, die bijna 
altijd een samenzwering blijken tegen de rest van de 
mensheid. John Lennon zong begin ’70 al “God is a con-
cept by which we measure our pain”. In analogie daarop 
wil ik de huidige wereldse opvatting omtrent kunstpro-
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ducten formuleren als: “Art is a concept by which we 
measure our Money and Fame”.  
 
Ik heb bij Philips in de 80’s een erg leuke en leerzame 

tijd gehad. Onder de naam PICOS ontwikkelden we met 
een clubje van 4 á 5 man een nieuwe procesidentifica-
tie- en regeltechniek (Model Predictive Multivariable Dy-
namic Modelling&Control) in samenwerking met stagiai-
res en afstudeerders van TU/e, maar ook uit Delft. Ik 
heb vooral veel opgestoken op het gebied van compu-
ters & software, matrix theorie en lineaire algebra 

(waarop deze techniek gebaseerd was), analoge & dis-
crete processimulatie en de aardse praktijk van rege-
laarprojecten in Philips Glasfabrieken (Lommel, Roosen-
daal, Aken, Winschoten).  

Mede doordat Philips in de 80’s al duidelijk op z’n retour 
ging, vooral door de opkomende concurrentie van het 
meer slagvaardige “Verre Oosten”, namen we in 1989 
met 4 man ontslag om samen het bedrijf: IPCOS op te 

richten. Daar heb ik in de 90’s en 00’s nog met plezier 
wereldwijd aan regeltechnische projecten gewerkt, voor-
al binnen Europa, maar ook in China, Midden Oosten en 
heeeel veel in de USA! In glasfabrieken, olieraffinaderij-
en, chemische- en polymeerindustrieën en elektriciteits-
centrales, samen met proces-engineers en -operators. 
Daarbij werd ik vooral met praktische problemen van 

een scala aan exotische productieprocessen geconfron-
teerd. Mijn devies werd: De simpelste oplossing is de 
beste ! “Easy does it” : Eenvoud is het kenmerk van het 
ware, iets wat voor mij een veel algemenere betekenis 
heeft gekregen. Ik heb vele afstudeerders en promoven-
di leergeld zien betalen bij het worstelen met hun 
‘academische’ oplossingen, omdat die slechts uitgetest 

waren op fictieve situaties en daardoor vaak alles oplos-
ten behalve het eigenlijke probleem. Door mijn veelal 
nachtelijke (bij volcontinu processen!) gesprekken met 
operators in de control room heb ik veel geleerd van hun 
kijk op hun eigen proces en de daaraan gerelateerde 
problemen, waarmee ze vaak al 20 jaar of langer werk-

ten. In vele interviews probeerde ik erachter te komen 
hoe ze op bepaalde probleemsituaties ingrepen, en pro-
beerde daaruit de kritische essenties af te leiden en te 
begrijpen. Dat hielp mij bij het ontwerp van een ge-
schikte regelmethode en logica, die de meeste kans op 
succes had: ´First Time Right´. Wijzigingen achteraf 
waren vaak omslachtig en duur, bovendien verkoopt dat 

slecht, zeker in deze tijd van bezuinigingen : Bussiness 
as usual ! 
 
Anton Koenraads. 
 
Ik geef de wisselpen door aan: René van Donkelaar. 

Philips 

In Memoriam Theo Rovers 

Enkele weken geleden ontvingen wij het bericht van 
het overlijden van Theo Rovers. Theo de oudste telg 
van de familie Rovers overleed op vrijdag 3 oktober 
2014 op 79 jarige leeftijd. Theo was voor veel Ton-
gelrese mensen een bekend persoon. Na het overlij-
den van zijn vader, nam hij met zijn broer het boe-

renbedrijf van zijn ouders over. Bij hen stond altijd 
voor iedereen de deur open. Theo nam die houding 
van zijn ouders over. Bij hem was ook altijd ieder-
een welkom, of je er binnen kwam lopen voor een 
praatje of voor asperges, dat deed er niet toe. Theo 
en zijn vrouw Thera hadden altijd tijd voor je. Die 
mentaliteit van gastvrijheid kwam vooral tot uiting 

bij festiviteiten rond ’t kapelletje. Alles werd dan 
gedaan om het voor de bezoekers aan het kapelle-
tje zo aangenaam mogelijk te maken. Niets was 
hem dan teveel! 
 
Vrijdag 10 oktober nam Tongelre in een volle Sint 

Martinuskerk afscheid van deze rasechte karakteris-

tieke trotse Tongelrese landbouwer. Door zijn heen-

gaan verliezen wij weer een van de laatste verte-

genwoordigers van het zo dierbare vertrouwde 

agrarische Oud-Tongelre.  
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Om naast structuur, kleur in uw tuin te geven zijn 

wintergroene, bontbladige grassen een aanrader. 

Eén van die soorten is bontbladige Zegge (Carex 

morrowii). Deze soort laat zich door zijn kleur mooi 
combineren met donkergroene groenblijvers en ge-

dijt ook goed in de schaduw.  

 

‘Ice Dance’ heeft groene bladeren met een bonte 

bladrand.  ‘Evergold’ is een variant met geelgroene 

bladeren.  

Sierhaver heeft mooie blauwgrijze bladeren 

(Helictotrichon sempervirens) en is ook wintergroen. 

Deze soort kan goed tegen droogte en is dus ook te 

gebruiken in een rotstuin.  

 

 
SCOUTING DOORNAKKERS BIJ DE 

FAKKELOPTOCHT IN EINDHOVEN. 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar heeft Scouting Doornakkers weer 

meegelopen met de fakkeloptocht in 

Eindhoven. 

 

Dit jaar was het al weer de 70ste keer dat we de 

bevrijding van Eindhoven herdenken. De optocht 

begon met het bekijken van de legervoertuigen. Er 

werd volop gezwaaid. 

Daarna konden we de lampionnen aandoen en de 
fakkels aansteken, en konden we al zingend naar het 

Stadhuisplein wandelen. 

Op het Stadhuisplein sprak burgemeester Rob van 

Gijzel ons toe, en wel in de stromende regen. Het 

bevrijdingsvuur werd weer aangestoken en ook de 

lichtjesroute ging weer van start.  

 

Een oudstamgroep heeft de lichtjesroute ook al 

gereden.  

 

Scouting Doornakkers was er weer bij! 

Tuintip voor oktober:  
Pluimen in de tuin 

 

Door Jeroen Soontiëns 
 

In het najaar verdwijnen de bloemen uit de tuin. 

Vorm, structuur en herfstkleuren nemen de hoofdrol 

in de tuin langzamerhand over. De ideale tuin heeft 

in elk seizoen wat te bieden. Een tuin met veel bloe-

men kan in de herfst ineens kaal aandoen. Denk dan 

eens aan siergrassen om uw tuin in de herfst inte-

ressanter te maken. Siergrassen laten zich mooi 

combineren met verschillende bladvormen en bren-

gen hoogte en structuur in de tuin. De meeste gras-

sen houden van een zonnige standplaats en vol-

doende groeiruimte.  

 

Er zijn siergrassen in allerlei soorten en maten. De 

pluimen zijn de bloemen van de plant en leveren tot 

in de winter een prachtig beeld op. Eén van de be-

kendste grassen is Lampenpoetsergras (Pennisetum 

alopecuroides ‘Hameln’). Dit sierlijke gras heeft een 

rijke bloei met prachtige lange aren.  De pluimen 

doen aan een borsteltje denken, vandaar de naam. 

Hij wordt ongeveer 60 cm hoog.  

Een ander populair gras is pampasgras (Cortederia 

selloana). Deze soort wordt manshoog, bloeit met 

grote pluimen en wordt veel toegepast in moderne 

tuinen. ‘Pumila’ is een relatief laagblijvende variant 

van pampasgras (tot 1,5 meter hoog). 

 

Een groep grassen met mooi blad is Prachtriet 

(Miscanthus). Prachtriet is te herkennen aan de wit-

te streep midden op het blad. Dit is een hoge gras-

soort , die 1,5 tot wel 2 meter hoog kan worden. Er 

zijn ook varianten die iets lager blijven, zoals 

‘Yakushima Dwarf’, deze wordt tot 1 meter hoog. De 

pluimen van Miscanthus zijn heel fijn. 

 

Burgemeester Van Gijzel. 

Prachtriet 
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In deze rubriek laten wij u de plekjes in Oud-

Tongelre van vóór 1920, die nu nog bestaan, 

zien. Deze maand: 

KOUDENHOVEN EN OMGEVING 

De Kuilenstraat was een belangrijke 

verbindingsweg tussen Eckart en 

Nuenen. Van deze straat rest alleen  

nog het bovenstaande kleine stukje. 

Het overige deel van de straat is in 

grote lijnen de Pagelaan geworden.  
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De Kuilenstraat. Het linkerpand is in 2010 gesloopt.. 

Voormalige oprijlaan naar  
Kasteel ´t Hof, in de volksmond 

het beukenlaantje. 
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De Dommelbrug aan de Koudenhovenseweg vind je 

heden ten dage onveranderd terug aan het Wasvenpad. 

Boerderij de Carpendonck. Hier woonden de families Van 
Doornik en Van de Wijdeven. Nu is hier een gerenom-
meerd restaurant gevestigd. 

De voormalige Koudenhovenseweg 

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)  

of te bellen naar 06-2299 6018. 

Deze zes bomen in het plantsoen zijn het enige wat 
nog rest van de voormalige Koudenhovenseweg  
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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. 

 

SPEELGOEDBEURS 

 

De traditionele speelgoedbeurs wordt 

dit jaar gehouden op  

 

zondag 23 november  

in ’t Oude Raadhuis.  

 

Voor jongens en meisjes tot 15 jaar. 

Een tafeltje huren kost € 1,50. 

Om 12.30 uur mag je naar binnen om je spulletjes  

uit te pakken. 

 

Aanvang verkoop 13.30 uur  

en einde 15.30 uur. 

 

Toegangsprijs bezoekers € 0,70. 

(Deze beurs is niet toegankelijk voor handelaren) 

 

 
NOTEER ALVAST OP UW KALENDER! 

 

De activiteiten van ’t Oude Raadhuis in  

december. 

 

12e:  concert Oma’s aan de Top. 

13e:  kerstmarkt (bij de Wasvenboerderij). 

21e:  kerstkienen. 

26e:  kerstbrunch (2e Kerstdag). 

 

 
Lees verder op pagina 15. 

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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KERSTMARKT TONGELRE  

Een aangeklede kerst 

 

Ook dit jaar slaan ‘t oude Raad-

huis en groendomein Wasven 

de handen ineen om voor de 

grootste kerstmarkt van Ton-

gelre te zorgen. 

 

Op zaterdag 13 december van 13.00 tot 17.30 uur 

kan iedereen weer genieten op het terrein van de 

Wasvenboerderij aan de Celebeslaan. 

 

Wij zijn op zoek naar jou. 

 

Heb je een hobby en wil je je werkstukken verko-

pen of aan anderen laten zien of heb je iets anders 

wat je wilt verkopen? 

Huur dan een kraam op onze gezellige kerstmarkt 

en laat andere mensen mee genieten. 

Aanmelden kan op:  

kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com  

of bel naar 040 2814228. 

 

Het thema van de kerstgroep in De Schop en de 

kerstmarkt is: 

 

EEN AANGEKLEDE KERST 

 

Heb je suggesties of wil je meedenken over dit 

thema laat het ons weten. Je kunt bellen naar  

Alfred van Kempen 0620058893. 

 

 

KUNST & ALLERZIELEN IN DOORNAKKERS 

zondag 2 november 2014  

 

De Stichting Kunst & Allerzielen Eindhoven 

organiseert dit jaar de jaarlijkse Kunst & Al-

lerzielenherdenking op zondagavond 2 no-

vember op begraafplaats St. Calixtus in Door-

nakkers 

 

Deze avond is voor iedereen uit Eindho-

ven en omgeving. 

In samenwerking met verschillende kun-

stenaars verzorgt zij een programma 

waarbij muziek, gedichten en beeldende 

kunst de bezoekers de mogelijkheid biedt 

om stil te staan bij de dood en het verlies 

van hun dierbaren. Kunstenaars maken 

speciaal voor deze locatie en herdenking 

kunstwerken of installaties die middels 

een route met elkaar verbonden zijn.  

Kunst biedt op deze avond de bezoekers 

een manier om gevoelens te uiten en te 

verwerken. 

 

De wijk 

Dit jaar krijgt de viering een speciaal ka-

rakter. Niet alleen op de begraafplaats 

vinden activiteiten plaats, maar voor het 

eerst wordt de wijk rond de begraafplaats 

bij de herdenking betrokken. De route loopt dit 

jaar dan ook van de begraafplaats door de wijk 

naar het Buurtkantoor aan de Bloemfonteinstraat. 

Ook de binnenplaats doet mee in de route en in 

gebouw 6 zal er de hele avond  (mooie) muziek 

klinken. 

De Kunst en Allerzielenavond is vrij toegankelijk 

voor iedereen, jong en oud, en niet gebonden aan 

geloof of culturele achtergrond. 

Het evenement wordt gesponsord door het Prins 

Bernardcultuurfonds, LICI, Rabobank Eindhoven-

Veldhoven, stichting Doornakkers, Eindhoven 365 

en diverse plaatselijke ondernemers. 

 

Herdenkingssteen 

De stadsdichter Merel Morre heeft speciaal voor 

deze Allerzielenavond een gedicht geschreven. Dit 

gedicht is in steen gehouwen en op 9 oktober om 

9.30 uur een prominente plaats op de begraaf-

plaats gekregen. De Eindhovense wethouder Yasin  

Torunoglu van Wonen, Wijken, Ruimte en Burger-

particatie, heeft deze steen onthuld. 

 

Vrijwilligers 

Om deze herdenkingsavond te laten slagen hebben 

we veel vrijwilligers nodig.  

Misschien lijkt het u leuk om als bewoner mee te 

werken aan een van de kunstprojecten die bege-

leid worden door kunstenaars uit de buurt.  

Of vindt u het leuk om als gastvrouw/-heer bezoe-

kers te ontvangen en de weg te wijzen of te helpen 

met de opbouw op de dag zelf? Meld u dan aan via 

info@skae.nl. 

 

Kunst en Allerzielenherdenking,  

2 november van 18.00 tot 21.00 uur. 

Waar: Begraafplaats St Calixtus, Jacob Jor-

daensweg, Doornakkers, Tongelre, Eindhoven 

Voor wie: iedereen  

Toegang: gratis 

Website: www.skae.nl  
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Calixtus kerkof 

mailto:info@skae.nl
http://www.skae.nl
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DE BIJ EN BIODIVERSITEIT 

 
De bedreigde bij. U heeft er vast al eens van 

gehoord. Door de intensivering van de land-

bouwproductie met gebruik van gewasbe-

schermers (insecten dodende gifstoffen) en 

door de  monocultuur van gewassen, is er op 

het platteland weinig voedsel voor bijen te 

vinden.  

 

Er groeit daar voornamelijk kort gemaaid gras en 

maïs. Daardoor bloeien er bijna geen bloemen 

meer! De bij vindt dan ook, met hulp van de mens, 

steeds vaker de weg in de stad. En wat blijkt: dat 

gaat goed. Zeker in Eindhoven waar de gemeente 

goed werk doet door in de bermen vele soorten 

bloemen te laten groeien. Dit is niet alleen goed 

voor bijen, maar ook voor andere insecten, voor 

vogels en uiteindelijk voor de hele kringloop in de 

natuur. Dit benadrukt het belang van biodiversi-

teit. Een belang dat wij bij het Wasven natuurlijk 

onderschrijven. 

 

Basiscursus Bijenteelt 

Het was dan ook niet helemaal toevallig dat er bij 

het Wasven een basiscursus bijenteelt is aangebo-

den door de Imkersvereniging Helmond. Iedere 

zondag verzamelden zich rond de 20 deelnemers 

om gedegen onderricht in de theorie te krijgen. En 

iedere deelnemer die ook in de praktijk aan de slag 

ging, kreeg een persoonlijke begeleider. 

Ton de Moel was één van deze deelnemers. Op zijn 

plat dak in Eindhoven houdt hij inmiddels vier vol-

ken. Waar komt zijn interesse voor het imkeren 

vandaan? “Al sinds mijn jeugd houd ik van de na-

tuur, als zoon van een bloemist ben ik er mee op-

gegroeid. Wat interessant is aan bijen, is dat ze 

een afspiegeling bieden van hoe wij met de natuur 

omgaan. Gaat het slecht met de natuur, dan gaat  

het slecht met de bijen. En bedenk wat Einstein al 

zei: Wanneer de bijen uitsterven zal de mens vier 

jaren later volgen.” Want we hebben de bijen drin-

gend nodig voor onze voedselproductie. 

 

Honing en pruimen 

Met de deskundige ondersteuning van zijn praktijk-

begeleider ging Ton enthousiast aan de slag. Maar 

niet zonder eerst met zijn buren te spreken. “Ik 

heb wel met de buren overlegd over mijn plannen. 

Zo heb ik aangegeven dat bijen alleen in bloemen 

zijn geïnteresseerd, ze komen bijvoorbeeld niet op 

rottend fruit af zoals wespen doen. Wat ook goed 

is om te weten, is dat bijen foerageren in een ge-

bied van 3 km rondom de kast. Ze verspreiden 

zich dus en komen niet alleen bij de buren. Alhoe-

wel: de pruimenboom van de buurman heeft nog 

nooit zo vol pruimen gehangen!” 

 

Stadsimkeren 

Wat ook succesvol blijkt: het stadsimkeren. De op-

brengst aan honing van de volken van Ton is twee 

keer zo hoog als dat van een plattelandsimker. “In 

de stad kan veel meer dan wij denken of weten. Zo 

staan middenin Parijs vele kasten met bijenvolken, 

ideaal bovenop de hoge gebouwen.” 

In Eindhoven is dus genoeg ruimte voor meer 

stadsimkers. Om dit te bevorderen, wordt de cur-

sus bijenteelt herhaald.  

 

Voor meer info zie 

www.imkersvereniginghelmond.nl.  

Of kom eens kijken bij de imker van het Wasven! 

 

15 

Stadsimkeren in je eigen 
achtertuin. 
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Het is u zeker niet ontgaan dat er de afgelo-

pen tijd veranderingen gaande zijn in het 

Wasvengebied. 

 

Het dierenweitje, waar allerlei vee liep, is vrijgeko-

men. In een aantal afleveringen van ons wijkblad, 

doen we verslag van wat er dit jaar zoal op deze 

akker verbouwd gaat worden en ook andere posi-

tieve natuurontwikkelingen rond dit terrein komen 

aan bod. 

 

Schoon voor de toekomst 

Het onbespoten en niet bemeste veld heeft toch 

nog zo’n bijna 1000 kilo graan opgeleverd.  

Een gedeelte is niet gemaaid. Op die plek heeft tot 

halverwege de jaren ‘60 een boerderij gestaan. 

Na de sloop is heel veel puin en ander materiaal 

zoals asbest van de golfplaten, in de grond begra-

ven. 

Het stuk wordt komende maand gesaneerd zodat 

we er veilig mee verder kunnen in de toekomst. 

Het graan dat er blijft staan is komende winter een 

waar eetfestijn voor vogels die wel een graantje 

mee willen pikken. 

Zo min mogelijk onkruidzaden 

Het geoogste graan wordt voor een groot gedeelte 

weer gebruikt als zaaigoed. 

Stichting Korensla, de stichting die oude graan-

soorten in stand wil houden en vermeerderen, le-

vert graan aan bijvoorbeeld Brabants landschap of 

boeren die daar dan ook weer akkertjes op de dro-

ge gronden mee inzaaien. Men noemt deze akkers 

ook wel reservaatakkers. 

Er is Aalter-troshaver geoogst en Bruinkaf zomer-

emmer, ook een graansoort. Bij deze twee granen 

moet nog het kaf van het koren worden geschei-

den. De onkruidzaden moeten er tussenuit. Ze 

worden eruit gezeefd met een zogenaamde wan-

molen. Meer over het wannen de volgende keer. 

Het graan Evi wat geoogst is, is een voedergraan 

voor het vee. 

Mooi hooi en stro 

Van het stro wat over is gebleven hebben we balen 

laten persen en zijn voor € 5,00 per baal te koop. 

We hebben ook hooi te koop, kleine en grote zak-

ken voor €1,50 en € 3,00 per zak. 

Alles onbespoten natuurlijk.  

 

Te verkrijgen maandagmiddag en -avond en don-

derdagmiddag bij de kas van de Wasvenboerderij. 

Of op afspraak, mail dan even naar natuurwerk-

groep@wasven.nl. 
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Hongerige vogels op zoek naar eten. 

Grote en kleine zakken onbespoten stro. 

Baal stro. 

 

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 

Advertentie 

mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
http://1.bp.blogspot.com/-nxvE-_u5ToQ/UfPiJpy6LZI/AAAAAAAABIY/wU32TbDaTz8/s1600/hooi_baal.jpg
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VLOOIENMARKT 

 
Op zondag 2 november organi-

seert scouting Sint Frans weer 

haar jaarlijkse vlooienmarkt. 

De markt begint om 12.00 uur bij 

de blokhut aan de Vuurvlinder-

straat. 

 

Dit jaar zijn er weer heel veel mooie spullen te 

koop en dikwijls voor kleine prijsjes. Ook voor een 

hapje en een drankje kunt u terecht.  

De toegang is gratis. 

 

Hebt u nog spullen? Wij halen ze het hele jaar 

graag bij u op.  

Voor meer informatie kunt u bellen naar tel. 040-

2816186. 

 

Tot ziens op 2 november! 

 

Scouting St. Frans 

 

 

 

 

 

BEGIJNENHOFGESPREKKEN 
Lezingen voor persoonlijke verdieping en verbre-

ding van inzicht. 

 

In de lezing van de 'Begijnenhofgesprekken' 

spreekt Prof. Dr. Henk Driessen (uit Nijme-

gen) over Pijn en Cultuur. 

 

Op zondag 19 oktober van 10.30 tot 12.30 uur in 

De Herberg op het terrein van Eckartdal, Nuenen-

seweg 1, 5632 KB Eindhoven. 

 

Elke mens heeft wel eens pijn, en velen moeten 

leven met chronische pijn. Medische kennis resul-

teert in medicatie. Religies bieden een kader waar-

in pijn niet alleen een functie krijgt maar vooral 

een hogere zin. Maar er zijn ook mensen die de 

pijn juist zoeken omwille van de kick. Pijn: een 

complex fenomeen. 

 

Henk Driessen is cultureel antropoloog en bijzon-

der hoogleraar mediterrane studies aan de Katho-

lieke Universiteit Nijmegen. Hij publiceerde eerder 

over onderwerpen als macht, religie, humor en 

identiteit. 

 

De toegang is gratis, er is een collecte voor de 

kosten.  

 

Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een rou-

te beschrijving en de parkeerplaatsen bij Eck-

artdal. 

 

U kunt ons bellen; mevr. Spiertz: 040 242 12 63 

of J.de Jong 040 241 58 21.Veel lezingen kunt u 

na afloop op de website beluisteren en sommige 

lezen. 

Advertentie 

Tongelresestraat  232   5613 DT  - Eindhoven. 

Telefoon: 040 - 2693701 
 

Café Knabbel en Babbel heeft de beschikking over 7 dartba-

nen. Ideaal voor darts in competitieverband, maar ook voor 

een gezellig avondje ontspanning en uw avondje uit.  
 

Behalve dat u bij ons gezellig kunt ‘buurten’ is er ook vol-

doende gelegenheid én ruimte voor uw verjaardag,  

kaartmiddag, personeelsfeestje, of koffietafel.

Informeer geheel vrijblijvend. 

Bezoek onze website: www.cafeknabbelenbabbel.nl. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 

in de maanden oktober en november 

Genieten van de natuur, van kunst. Rustig op het ter-
ras zitten of actief zelf de handen uit de mouwen ste-
ken, het kan allemaal bij het Wasven. Deze maand een 
divers aanbod aan activiteiten variërend van bieren 
proeven tot het vrijmaken van watergangen. Genoeg 
te doen, dus graag tot ziens bij het Wasven! 
 
Verse broden uit het Bakhuis 
Het bakhuisje bij het Wasven is weer helemaal in bedrijf. 
Op zaterdag 25 oktober wordt het Bakhuisje opgewarmd 
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 uur. Wil je het resultaat proeven? De pro-
ducten zijn te koop in de winkel. Vanaf 13.00 uur zijn de 
eerste broden klaar. 
 
Natuurthema-avond-jeugd: Eng – enger - engst 
Vrijdag 31 oktober gaan we griezelen. Welke dier vind jij 
het engst? Een hagedis of een slang, of een spin of vleer-
muis? Of gewoon de grote, boze wolf? 
We gaan dat eens bekijken op deze bijzondere natuurthe-

ma-avond, op de avond van Halloween. Ik word al bang 
als ik eraan denk; al die griezelige dingen en enge dieren! 

 
We gaan ook naar buiten op deze natuurthema-avond, 
dus trek je jas en oude schoenen aan. 
Kom je ook lekker griezelen op vrijdag 31 oktober? We 
starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur in De 
Schop, de schuur van de Boerderij. De entree is € 2,00 en 
het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
Natuurwerkdag 
Het Wasven doet weer mee met de landelijke natuurwerk-
dag op 1 november. 
Van 9.30 uur tot 14.30 uur zijn we bezig met de volgende 
activiteiten: 

 

dit jaar gaan we ons bezig-
houden met het water. Elk 
jaar ben je verplicht de 
watergangen, bij ons is dat 
de Karpendonkse loop, vrij 
te maken van begroeiing. 
Je kunt dat met een machi-
ne laten doen, maar die 
rijden alles aan gort. Wij 
doen dat liever met de 
slootzeis en harken het 
gemaaide gras en ander 
groen eruit. Daar kun je 
ons bij assisteren. 
Tevens is er een zwerfaf-
val actie. Help mee het 

Wasvengebied schoon te maken door het zwerfafval mee 
op te ruimen. Laat het een les zijn voor de veroorzakers. 
Die zijn uiteraard uitgenodigd, eigenlijk verplicht, om mee 
te helpen aan deze actie. 
Ook zijn er nog plekken in het Wasvengebied waar bos-
pest, Amerikaanse vogelkers, staat en dat mag eruit. Met 
zaag en spade aan de slag! Bospest verhindert de groei 
van onze eigen inheemse planten, struiken en bomen en 
dat willen we liever niet. 
Doe je mee? Trek dan je werkkleding aan en zorg voor 
stevige schoenen. Samen maken we er weer iets moois 
van! 
 

Aanmelden kan bij natuurwerkgroep@wasven.nl 
(vermeld wel even bij welke activiteit je wilt helpen) of op 

de site van de www.natuurwerkdag.nl, uiteraard bij het 
Wasven. Het is van 09.30 tot 14.30 uur. 
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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 

  
 

Vers brood uit het 
Bakhuisje 

25 oktober, 10.00 uur  
Bakhuisje (vanaf 13.00 uur 
verkoop) 

Natuurthema-avond 
Jeugd 

31 oktober, 19.00 uur  
De Schop 

Natuurwerkdag 1 november, 09.30 uur  
Wasven 

Expositie Schilderij-
en van Norin Mar-
tinez 

Vanaf 1 november, 14.00 uur 
Overloop Gasterij 

Cursus streekbieren: 
Met de tijd mee 

11 november, 19.00 uur  
Gasterij 

Bakmiddag: Plank 
voor je pop 

12 november, 13.30 uur  
De Schop 

Tuinthema-avond: 
Wat kun je doen met 
een pompoen? 

20 november, 19.00 uur  
De Schop 

Pietenmiddag 22 november, bij en in de 
Wasvenboerderij 

mailto:gasterij@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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Expositie Norin Martinez 
„Bloemen en mijn liefde voor 
hen, nemen een centrale rol 
in mijn werk en leven. Maar 
ook vruchten en gewassen, 
schaal- en schelpdieren, 
vissen, boerderijdieren en 
natuurlijk; portretten. Door 
hen wil ik mij uitdrukken…" 

Norin Martinez werd in Ve-
nezuela geboren. De liefde 
voor de menselijke expres-

sie en de ruwe natuur heeft ze te danken aan de diversi-
teit van haar geboorteland. 

Haar studiejaren stonden in het teken van vormgeving en 
ruimtelijk inzicht. Zij studeerde aanvankelijk Architectuur 
en later Communicatie aan de Universidad del Zulia en 
werkte als PR adviseur voor een aantal bedrijven in de 
financiële en media sector. 

Na het vroege overlijden van haar moeder, kwam ze in 
Nederland terecht, op zoek naar haar roots. Daar leerde 
ze via wederzijdse vrienden haar man kennen. Samen 
kregen ze twee dochters. 

Naast diverse cursussen, studeerde ze aan de Academie 
voor Schone Kunsten Arendonk, België. Momenteel werkt 
ze zelfstandig in haar atelier aan haar verdere ontwikke-
ling. Haar werk, voornamelijk olieverfschilderijen, zijn figu-
ratief met een neiging naar abstract en verbeelden zaken 
uit het alledaagse leven. 

De schilderijen van Norin Martinez zijn tot en met 6 de-
cember te zien tijdens openingstijden van de Gasterij op 
De Overloop. 

Cursus streekbieren: Met de tijd mee 
Cursus streekbieren, aflevering 3: “Met de 
tijd mee”. 
Er komen steeds meer brouwerijen bij in de 
regio met lekkere en vernieuwende bieren. 
Vandaar dat de Gasterij iedere drie maan-
den nieuwe streekbieren op de kaart 
plaatst. En ieder kwartaal een lezing met 
proeverij rondom één van de aspecten van 

streekbieren. De voorbereidingen voor deze aflevering zijn 
al drie jaar geleden begonnen. Het accent ligt op het sei-
zoenbier bij uitstek: bokbier (of is het bockbier?). We gaan 
onder professionele leiding bokbier proeven tot wel drie 
jaar oud.  
Dat wordt genieten op dinsdag 11 november van 19.00 – 
21.00 uur. Entree € 7,50.  
Aanmelden kan via gasterij@wasven.nl of 040-7870707. 
Vol is vol. 

 
Bakmiddag: Plank voor je pop 
Op woensdag 12 november kun je samen met de bakker 
aan de slag om op ambachtelijke wijze speculaas van 
spelt te bakken en te versieren. Als alles in de oven ligt, 
spelen we het pepernotenspel.  
De bakmiddag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Jonger 
gaat echt niet! We beginnen om 13.30 uur en om 15.00 
uur zijn we klaar. Meedoen kost € 3,50 per kind. Er kun-
nen maximaal 20 kinderen meedoen en vol is echt vol. 

Let op: je kunt alleen meedoen als je je van tevoren hebt 
aangemeld!! Stuur een mailtje naar winkel@wasven.nl om 
je aan te melden. 
Naast bakker Ralf zijn er meerdere vrijwilligsters om de 
kinderen te begeleiden. U kunt uw kind dan ook met een 
gerust hart alleen bij ons achterlaten en zelf bijvoorbeeld 
lekker een kopje koffie of thee gaan drinken in de Gasterij. 
 
Tuinthema-avond: Wat kun je doen met een pom-
poen? 

Elke maand een tuin-
thema lezing, georga-
niseerd door stichting 
Velt. Uitgangspunt is 
het biologisch/
ecologisch tuinieren. 
Soms worden er uit-
stapjes gemaakt naar 
aanverwante thema's 
zoals verwerken van 

voedsel, landbouw en landschapselementen. 
 
Myra van Groenendael gaat ons meenemen in de wereld 
van de pompoen. Velen onder ons kennen de pompoen 
maar weten nog niet goed wat ze er mee kunnen doen. 
Vanavond wordt dit duidelijker. 
Wat we precies gaan doen is nog een verrassing, dat 
merk je deze avond. 
 
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op donderdag 20 
november in de Schop. De koffie en thee staan dan weer 
klaar. 
De avond begint om 19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. 
De kosten bedragen € 5,00. 

U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl 
 
Pietenmiddag 

Op zaterdag 22 no-
vember brengt de Sint 
een bezoek aan de 
Wasvenboerderij. Hij is 
er met zijn pieten voor 
alle kinderen van 4 tot 
8 jaar én hun (groot)
ouders. Het belooft 
een lekkere pieterlijke 
doemiddag te worden 
met danspieten, jong-

leerpieten, voorleespieten, verpakpieten en bakpieten! 
Kijk voor meer informatie op de site van het Wasven. 
 
Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn op mo-
ment van uitgave. Op de website www.wasven.nl, face-
book de Wasvenboerderij en twitter wordt het laatste 
(bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid. 
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PIANOLESSEN IN ORKA 

 

"Wensen en talenten van 

leerlingen ontplooien" 

 

 

Pieter Rebergen geeft persoonsgerichte pianoles-

sen in ORKA 

 

Maandag de hele dag en avond en dinsdag van 

17.00 tot 19.00 uur. 

 

Eigen manier 

Iedereen leert op een andere 

manier, het gaat er om te 

zoeken naar wat bij je hoort, 

wat bij je past en wat de leer-

ling zelf wil en wat is er nu 

leuker dan muziek maken op 

de piano waar je helemaal in 

op kan gaan? De een leert 

makkelijker op gehoor, de 

ander via notenschrift of via 

internet . Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen 

zijn welkom. 

 

Ik geef pianoles in een stijl die is toegesneden op 

de leerlingen. Ik help om keuzes te maken, bij-

voorbeeld wel of niet noten lezen. Zelf speel ik al-

les uit mijn hoofd, dus notenschrift is geen must, 

doch sommige leerlingen vinden het prettig om 

daarvan wel gebruik te maken.  

Jonge kinderen leren sowieso van noten spelen. 

Het is iets waar je later altijd weer op terug kunt 

vallen. Tegenwoordig is internet daarbij ook een 

onmisbaar instrument en daar maak ik ook veel 

gebruik van, zoals Youtube en songteksten met 

akkoorden erboven. Verder leer ik leerlingen die 

graag zingen, zichzelf te begeleiden. Mocht u geen 

piano hebben dan help ik u zoeken naar een goede 

tweedehands digitale piano. Deze zijn al te koop 

rond de €300,00. Het voordeel van zo’n piano is 

dat er ook met koptelefoon gespeeld kan worden, 

zodat de buren er geen last van hebben. 

 

Band 

Ik houd ook rekening met wensen van leerlingen 

die later in een band willen spelen. Daar zijn veel 

jonge mensen in geïnteresseerd en als je dat wilt 

dan moet je daar in de lessen ook naar toe wer-

ken, zoals door het bespelen van een Hammond 

orgel, keyboard of een synthesizer. Zo wordt mu-

ziek maken dan een heerlijke hobby.  

 

Bel mij gerust voor uitgebreide informatie over de 

pianolessen en de kosten op 06-53369853. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tongelre is een groene ‘gemeente’ in Eindho-

ven met natuurlijk heel veel bomen. 

Bomen zijn de longen van de stad. Ze geven 

ons zuurstof, filteren de fijne roetdeeltjes uit 

de lucht en zorgen voor gratis airco op hete 

dagen.  

 

Sommige bomen zijn heel herkenbaar voor de 

buurt. Ze zijn zelfs na verloop van jaren beeldbe-

palend geworden. Net als op deze foto hieronder. 

Bijna iedereen weet meteen waar de foto genomen 

is. 

 

Het zijn 3 haagbeuken. Carpinus betulus.  

Als je ze laat groeien krijgt het een dicht vertakte 

kruin. Het blad van de haagbeuk is veernervig met 

een dubbelgezaagde bladrand. 

 

Bloeien doet de haagbeuk in april/mei met 

mannelijke katjes. De vruchtjes zijn eivormig 

geribde nootjes. Het is een autochtone boom die 

dus hier van oorsprong ook in het wild voorkomt. 

 

Haagbeuken zijn ook prima geschikt als haag-

planten, een kwestie van knippen. 

Hoe oud deze bomen zijn weet ik zo niet, ik schat 

zo’n 60 à 70 jaar. Het zijn eigenlijk nog maar 

jonkies.  

Ze kunnen met een goede standplaats makkelijk 

200 jaar oud worden. 

Op de voorgrond staat een beukenhaag. 

 

Kees van Grevenbroek 
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Beeldbepalende haagbeuken 
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Onze DJ’s brengen de muziek van de jaren 

’70, ’80 & ’90 tot leven. 

We gaan de tijd van de LP en Single weer op-

nieuw beleven in Orka.  

Iedereen die een verzoekje heeft, kan dit in-

dienen of de single zelf meenemen. 

 

There's no cure for the ORKA  

Saturday night fever! 

 

Wanneer: 8 nov ‘14, 10 jan, 14 mrt, 

9 mei, 11 jul, 12 sept & 14 nov ’15  

Tijd: deuren open vanaf 20.00 uur 

WAAR: activiteitencentrum orka 

 

 

25 

DAHLIACLUB ST. MARTINUS 

 

Uitslag loterij 2014 
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Vitalis Berckelhof, een plek midden in de wijk 

waar levendigheid en ontmoeting centraal 

staan. Iedereen is welkom om eens binnen te 

lopen, een kop koffie te drinken, te genieten 

van een activiteit, mee te eten in het restau-

rant of om lekker tussen de bibliotheekboe-

ken te snuffelen. 

 

Wist u dat de bibliotheek in Vitalis Berckelhof voor 

iedereen vrij toegankelijk is? U heeft geen abonne-

ment nodig. U kunt er gratis boeken lenen. Dage-

lijks zijn er van  10.30 tot 15.30 uur vrijwilligers 

aanwezig die u kunnen uitleggen hoe het werkt. 

De bibliotheek is dagelijks geopend van 8.00 uur 

tot 20.00 uur. 

 

Of kom eens een kijkje nemen of meedoen met 

het Grijze koppen Orkest, iedere vrijdagochtend 

van 10.30 tot 11.30 uur vinden er in het restau-

rant van Vitalis gratis workshop plaats. De work-

shops zijn voor iedereen. Nieuwsgierig? Kom ge-

rust eens luisteren. 

 

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over het pro-

ject of over Vitalis Berckelhof? Dan kunt u zich per 

e-mail wenden tot Karin Koolen berckel-

hof.ankerpunt@vitalisgroep.nl of 040-2331600  
 

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 

 

Donderdag 

- ochtendgebed (gratis) 9.15 uur 

 in stilteruimte 

vrijdag 

- Grijze koppen Orkest (gratis) 

 van 10.00 – 16.00 uur 

 in de hal 

- 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 

 

Overige activiteiten november 
 

1 nov Viering Allerheiligen (gratis) 

  Start 19.00 uur 

 

4 nov Kennismakingsbijeenkomst nieuwe  

klanten (gratis) van 10.30 - 11.30 uur 

 

9 nov Zondagmiddagmuziek (gratis) 

 van 14.30 – 16.00 uur 

 

11 nov Klein culinair (€2,50) 

 Van 14.30—16.30 uur 

 

 

MD CAFE 

 

Dinsdag 28 oktober is er weer het maande-

lijkse MD-café voor mensen met de oogaan-

doening MaculaDegeneratie. 

 

Deze middag komt Marjolein Burgers van ´Het 

Vertelatelier´ één of meerdere verhalen vertellen. 

Ook geeft ze informatie over de activiteiten van 

Het Vertelatelier. 

 

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.  

27 

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. 
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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 31 augustus:  
Guiliana Pattiruha 

Ilana Steenbakkers 
 
10 september: 
Bram Plein 
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP  
ST. MARTINUSKERKHOF 

 
Vanwege Allerheiligen en Allerzielen 2014 
zijn de openingstijden van het St.Martinuskerkhof  
van vrijdag 24 oktober t/m zondag 9 november 2014 
van 10.00 - 16.00 uur. 
 
Verder kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken om 

ons te helpen met het bladruimen, dat nu al snel 
begint te vallen. Aanmelden kan bij T.Verhulst-Gudden 
tel: 040-2812920. 
Alvast hartelijk dank! 

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid 

van Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en 

een informatieve kerkelijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 , ziel EN . 

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 viering 
(jeugdkerk).  

 
Thema-avonden  
Ontmoetingskerk 

eerste Fairtrade Kerk 

in Eindhoven 

De titeluitreiking Fairtra-

de Kerk op zondagmor-

gen 31 augustus is een 

feestelijk gebeuren. Tij-

dens de kerkdienst wordt stilgestaan bij het gedachte-

goed van Fairtrade.  Na de kerkdienst lopen de kerk-

gangers en alle gasten achter de gitarist Jos Dijkshoorn 

aan naar het feestelijk versierde plein waar het bord 

Fairtrade Kerk onthuld zal worden. Marianne Kemps, lid 

van de beoordelingscommissie, vertelt in haar toe-

spraak waarom de Ontmoetingskerkgemeente deze titel 

in ontvangst mag nemen. Het zijn vooral ook de educa-

tieve activiteiten waarmee de ZWO-groep kerkleden 

maar ook mensen van buiten bij Fairtrade betrokken 

hebben. Wethouder Jannie Visscher onderstreept dit 

belang en legt uit waarom zij als wethouder graag bij 

deze uitreiking aanwezig is. Na deze twee toespraken 

onthullen zij samen het bord waarmee de titel formeel 

is uitgereikt.  

 

Een jaarlijkse gedachtenis dienst met rituelen die hel-

pend zijn om verdriet een plek te geven. U bent wel-

kom om hier bij te zijn.  
 

Contactpersoon 

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

26 oktober 10.00 uur dominee Speelman, 

doopdienst 

2 november 10.00 uur dominee Grosheide 

9 november 10.00 uur dominee Speelman 

16 november 10.00 uur dominee Mondt 

23 november 10.00 uur dominee Grosheide, 

gedenken van gestorvenen. 
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WELKOM OP CALIXTUS 

 

door Wim van de Wiel 

 

Ja, u bent uitgenodigd, u bent welkom. 

Loop je in Tongelre binnen bij familie, bij vrienden of 

bekenden, dan gaat je blik al gauw naar een serie fo-

to’s op een kast, op ‘n plank of naar een stel lijstjes aan 

de muur. 

Foto’s van kinderen of kleinkinderen, een collage gemaakt bij 

een 25- of 40-jarige bruiloft. Je ziet de foto’s van dierbaren 

die overleden zijn: “Ja, we waren bij ons thuis met z’n tienen, 

nu ben ik alleen nog maar over.” Of: “Dit is ons jongste 

broertje, overleden toen ie nog maar 4 jaar jong was.” 

Bij ons in huis steken we een kaars of lichtje aan op de ge-

boorte- of sterfdag van één van de onzen. We brengen zijn of 

haar leven weer tot leven en momenten van vreugde en pijn 

komen boven drijven. 

Deze gevoelens en ervaringen hebben we ook wanneer we de 

plek bezoeken, waar as is uitgestrooid, of waar onze ouders en 

naasten begraven liggen. Zo zijn er verschillende plaatsen die 

wij bezoeken om onze overledenen te herden- 

ken en te herinneren zoals een begraafplaats, 

een columbarium, of een hoekje in de kamer met 

een foto en de as van een dierbare. 

Ons de mooie dagen herinneren, het leven vie-

ren, doen we steeds meer gezamenlijk. Pijn en 

verdriet delen we ook steeds meer samen. We 

laten onze vreugde zien, terwijl we ook onze on-

macht en verbondenheid met elkaar durven to-

nen. We ervaren, dat we elkaar zó nodig hebben, 

dat een warme hand of een meelevende oogop-
slag ons een veilig gevoel geeft. 

 

U bent welkom om met Allerzielen, op zondag 2 

november, samen onze dierbaren te herinneren 

en te gedenken op het Tongelrese kerkhof 

Calixtus, waar door kunstenaars uit o.a. onze 

wijk een sfeervolle route met beelden, muziek en 

gedichten is uitgezet. U wordt verder geleid naar 

het buurtkantoor aan de Bloemfontein- 

straat. Daar kunt u genieten van een 

kopje koffie, stemmige muziek en van 

een goede buur of buurt. In onder-

staand bericht treft u de details aan van 

deze bijzondere avond, verzorgd door 

de Stichting Kunst & Allerzielen Eindho-

ven én door vele vrijwilligers. 

 

Wellicht treffen we daar elkaar. 

 

Zondag 2 november  

van 18.00 tot 21.00 uur. 

Iedereen is welkom, jong en oud, niet ge-

bonden aan geloof of culturele achter-

grond.  

Vrije inloop op uw eigen ritme of tempo. 

Gratis toegang op het kerkhof en in het 

buurthuis. 

U kunt zich aanmelden als gastvrouw/-

man om bezoekers de weg te wijzen of te 

helpen met de opbouw, via  

info@skae.nl 

mailto:info@skae.nl
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Vlinderbuurt / 't Hofke 

De vakantieperiode is relatief rustig verlopen. Helaas 

is het aantal woninginbraken na de vakantieperiode 

weer aan het stijgen. Opvallend bij deze woninginbra-

ken is dat men de woning voornamelijk via de achter 

de woning gelegen brandgangen benadert. Door het 

forceren van de poort en de achterdeur komt men de 

woning binnen.  

De politie houdt in verband met deze woninginbraken 

extra toezicht maar van belang blijft het dat u ver-

dachte situaties blijft melden.  

 

Buurtpreventie Vlinderbuurt / 't Hofke  

Vanuit het leefbaarheidteam wil men het aantal wo-

ninginbraken en overlast situaties in de wijk mee hel-

pen terugdringen. Derhalve is het leefbaarheidteam 

begonnen met de opzet van buurtpreventie. Het doel 

van de buurtpreventie is het vergroten van het infor-

meel toezicht in de wijk. Daarmee neemt de sociale 
veiligheid toe en neemt de overlast af. Door het extra 

toezicht wordt de kans op woninginbraken en overlast 

kleiner en het veiligheidsgevoel beter. Om dit te be-

reiken zoekt men een groot aantal buurtbewoners die 

zich af en toe een uurtje willen inzetten voor de vei-

ligheid in de wijk. Na het volgen van een korte cursus 

(twee avonden ) wordt van de vrijwilligers verwacht 

dat zij af en toe samen met een andere buurtbewoner 

een surveillance ronde maken in de wijk. Er wordt 

van de deelnemers niet verwacht dat zij zelf actief 

optreden tegen eventuele daders, maar dat zij ver-

dachte situaties melden. Wilt u ook iets betekenen 

voor de veiligheid in uw wijk en met een geringe inzet 

de leefbaarheid verbeteren? Meldt u aan voor deelna-

me aan buurtpreventie. Voor meer informatie over de 

inhoud dan wel voor aanmelding kunt u contact opne-

men met uw wijkagent John van Hoppe of met het 

leefbaarheidteam.  

 

Het leefbaarheidteam heeft periodiek overleg in wijk-

centrum 't Oude Raadhuis. Voor de actuele data kunt 

u contact opnemen met het wijkcentrum.  

 

Buurtpreventie Koudenhoven 

De buurtpreventie Koudenhoven is sedert enkele 

maanden actief in de wijk Koudenhoven. Op meerde-

re momenten per dag wordt er extra in de wijk ge-

surveilleerd. Uit de cijfers van woninginbraken is dui-
delijk zichtbaar dat het aantal woninginbraken stevig 

is gedaald in de wijk. E.e.a. is voor een groot gedeel-

te toe te schrijven aan de inzet van de vrijwilligers 

van het buurtpreventieteam Koudenhoven.  

 

 

Evenementen Karpen 

Het evenementenseizoen loopt met het naderen van 

de wintermaanden weer tegen het einde. De evene-

menten welke hebben plaatsgevonden op de Ijzeren-

man en de Karpendonkseplas zijn alle rustig verlo-

pen. De evenementen brachten wel geregeld geluids-

overlast en parkeeroverlast met zich mee voor om-

wonenden. De politie heeft samen met stadstoezicht 

toezicht gehouden bij voornoemde evenementen en 

verbaliseerd bij parkeeroverlast. Dit laatste heeft de 

parkeeroverlast zichtbaar verminderd. Inzake de ge-

luidsoverlast wordt geregeld overleg gevoerd met 

omwonenden en wordt alles in het werk gesteld om 

de overlast tot een minimum te beperken.  

 

Preventieprojecten Geestenberg / Muschberg 

Wijkagent Raymond Vermeer heeft met enkele leden 

van Buurtpreventie Geestenberg / Muschberg op 

maandag 1 en dinsdag 2 september het project 

‘Voetjes’ gecombineerd met een wijkschouw. 

Op 2 september liep Caroline Schellekens van 

‘Lumens in de buurt’ mee. 

Er werden ongeveer 15 meldingen via de ‘Beter Bui-

ten’ app naar de gemeente gedaan. Die gingen over 

de staat van trottoirs, defecte verlichting, slingerende 

winkelwagens, groenvoorziening. 

Er werd een klacht van een bewoner over ‘stank’ bij 

de buurman bekeken. Dat bleek te gaan om hennep-

planten in de tuin en woning. Die zijn allemaal ver-

nietigd en de bewoner heeft nog wat uit te leggen 

aan de verhuurder van zijn woning. 

Een tweetal hennepplanten naast het spoor aan de 
Hofstraat werd vernietigd. Ze waren tussen het hoge 

onkruid geplant. Er werden daar al eerder al twee 

planten daar verwijderd. 

We hebben enkele bijzondere plaatsen bekeken. 

Qua ‘Voetjes’ werden er maar enkele woningen aan-

getroffen waar een inbreker eventueel gemakkelijk 

binnen kon komen. 

In oktober zal Buurtpreventie het project 

‘Tijdschakelaar’ in Geestenberg / Muschberg draaien.  

In november staan er twee cursusdagen gepland. 

 

Spreekuur / contact wijkagent 

Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag 

van de maand is er spreekuur in 't Oude Raadhuis. 

De tijden van dit spreekuur zijn gewijzigd! Het 

spreekuur vindt voortaan plaats tussen 18.30-19.00 

uur. Daarnaast kunt u ons altijd bereiken via tele-

foonnummer 0900-8844. 

 

Voor zaken in de wijken 't Hofke / Koudenhoven, 

Wasven en de Karpen kunt u contact opnemen met 

John van Hoppe via e-mail john.van.hoppe@politie.nl. 

 

Voor zaken in de wijken Geestenberg, Muschberg en 

Urkhoven kunt u contact opnemen met Raymond Ver-

meer via e-mail raymond.vermeer@politie.nl. 

 

U kunt ons beiden ook volgen via twitter 
 

@brigadierhofke  ( John van Hoppe) 

@bigadierEHVgmu ( Raymond Vermeer)  

 

Natuurlijk kunt u via deze manieren ook reageren op 

dit artikel.  

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

 

Recept voor de maand oktober: 

Een ‘warm’ gerecht voor een koude najaarsdag. 

 

Gesmoorde chilikip 

Hoofdgerecht voor 4 personen 

 

Ingrediënten: 
 kippenbouten (ca. 800 g) 

 1 kippenborst ( ca. 350 g ) 

 600 g prei 

 1 ui 

 3-4 teentjes knoflook 

 1 tl + een beetje olie 

 1-1,5 tl gedroogde tijm 

 180 ml chilisaus 

 150 ml slagroom 

 1/4 kippenbouillonblokje 

 850 g gepelde tomaten (blik) 

 chilipoeder 

 evt. peterselie en een citroen voor de garne-

ring 

 

Bereiding: 
 Dep eventueel het vlees droog. Halveer de 

kippenbouten en snijd de kippenborst in vie-

ren. 

 Was de prei, halveer hem en snijd hem in 

grove stukken. 

 Pel de ui en de knoflook.  Snipper de ui en 

halveer de knoflooktenen. 

 Fruit de ui en de knoflook in 1 tl hete olie. 

Bak de prei kort mee. 

 Breng op smaak met peper en zout en tijm. 

Roer 125 ml water, de chilisaus, slagroom en 

het bouillonblokje er door heen. Voeg de to-

maten samen met het sap toe en druk de 

tomaten een beetje fijn in de pan.  

 Breng het geheel aan de kook en laat ca. 5 

minuten met het deksel op de pan zachtjes 

pruttelen. 

 Wrijf de kip in met zout en chilipoeder en leg 

hem in de ingevette braadslede. 

 Giet de saus er over heen. Als je de saus te 

dun vindt kun je hem eventueel nog iets bin-

den. 

 Bak het vlees ca. 1 uur in een voorverwarm-

de oven ( elektrisch: 200º/hete lucht: 175º/ 

gas: stand 6 ) 

 Garneer de kip met peterselie en partjes ci-

troen. 

Lekker met gebakken aardappeltjes of witte rijst. 

 

Tip : Als je het gerecht de avond er voor maakt, 

trekken de smaken nog meer in het vlees. 

 

Eet smakelijk. 

Clasine en Jack 

 

 

 

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: 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 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) 
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PATROONSDAG 
 

Op dinsdag 11 november is het de  
patroonsdag van het Sint Martinusgil-
de, Tongelre. 
 

De dag zal begonnen worden met een kerkelijke viering 
in de Martinuskerk om 9.30 uur. 
Na de eed van trouw aan het kerkelijk gezag en de ven-

delhulde zal de dag verder doorgebracht worden in het 
gildehuis in de Bogten. 
Twee gildeleden zijn die dag 40 jaar bij het gilde; name-
lijk kapitein Henk van de Nobelen en gildelid Kees Hilt. 
 
Zondag 16 november is de dag van de kerkelijke viering 

voor de parochie. Om 9.30 uur zal de Heilige Mis gele-
zen worden en na afloop zal de eed van trouw en ven-
delhulde plaatsvinden. 

Doordat onze standaardruiter, Kaylee van de Nobelen, 
de koning van het gilde is geworden en de Sint Martinus, 
Jan van Happen, een knieoperatie heeft ondergaan, zal 
er geen patroonsuitbeelding zijn. 

Na de rondgang om ‘t Hofke zal de dag in ons gildehuis 
voortgezet worden. 
 
Met vriendelijke Gildegroet, 
Dinie van de Voort 
Secretaris Sint Martinus Gilde Tongelre, Eindhoven 
Hofstraat  85 

5641TB  Eindhoven  
Tel. 040 2813353 / Mobiel 0031612098023 
Mail: gilde.sint.martinus.tongelre@gmail.com 
 

MODELSPOORTENTOONSTELLING SPOORGROEP ZUID IN 

HELMOND.  

 
SpoorGroep Zuid, een samenwerkingsverband van 
drie Zuid Nederlandse modelspoorclubs, organi-
seert jaarlijks een modelspoortentoonstelling.  
 
Beurtelings zijn de club uit de regio Midden Limburg, uit 

Zuid Limburg en de regio Oost Brabant de gastheer voor 
deze tentoonstelling. Dit jaar bestaat de Modelspoorclub 
Oost Brabant 30 jaar en is ook gastheer voor de 25e 
tentoonstelling van SpoorGroep Zuid. Een dubbel jubile-
um dus. 
 

De speciale jubileumtentoonstelling van SpoorGroep 
Zuid wordt gehouden op 1 en 2 november 2014 in het 
Dr. Knippenbergcollege, Nachtegaallaan 40 te Helmond.  
 
De openingstijden zijn op  
zaterdag 1 november van 11.00 – 17.00 uur en op  
zondag 2 november van 10.00 – 17.00 uur.  

De toegangsprijs bedraagt € 5,00 p.p., kinderen (4-12jr, 
onder begeleiding) 2,50 p.p. 
 
Ter gelegenheid van het dubbele jubileum zijn meer dan 
25 bijzondere modelspoorbanen van hoge kwaliteit te 
zien. Vooral de gedetailleerde landschaps-vormgeving 
en de besturingstechnieken van deze banen zullen u 

verbazen. Veel van deze modelbanen waren nog niet 
eerder in onze regio te zien.  
 

Verder zijn er diverse demonstraties van modelbouw-
technieken, zoals de bouw van modelhuizen naar de 
werkelijkheid en eigen ontwerp, het weatheren 
(vervuilen) en aanpassen van modellen en het zelf bou-

wen van materieel, rails en wissels.  
 
Als u wilt kunt u ook nieuw en gebruikt modelspoorma-
teriaal aanschaffen en uw kinderen mogen op enkele 
spoorbanen zelf de trein besturen.  
We vertellen u alles wat u weten wilt over de model-
spoorhobby in het algemeen en ook over het lidmaat-

schap van een modelspoorclub.  
 
Kortom, veel te zien, te horen en te doen, een leuk uitje 
voor het hele gezin. 
Nadere informatie (onder meer over de deelnemende 
banen) is te vinden op 

www.modelspoorcluboostbrabant.nl. 
 
 

MINIBIEB 
 

De Minibieb is ontstaan doordat steeds meer in-
stellingen last hebben van de crisis en de bezuini-
gingen. Zo verdwijnen er steeds meer bibliotheken 
of moeten boekwinkels hun deuren sluiten. 
Tegelijkertijd zijn er steeds meer initiatieven van 
burgers voor elkaar. Zoals samen een auto delen, 
planten ruilen, tegen een kleine vergoeding koken 

voor een ander en noem maar op. 
 
Minibieb sluit aan bij deze beweging. 
Wat is er mooier dan met elkaar in een buurt, bij een 
vereniging of bedrijf boeken te delen. Vaak staan ze in 
een kast nadat je ze gelezen hebt, maar  met minibieb 

kun je er iemand anders blij mee maken. 
 
Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving 
met elkaar leuker kunt maken. 
Je kunt een eigen minibieb ophangen aan jouw huis of 
plaatsen bij jouw vereniging, school of bedrijf maar je 
kunt ook een andere minibieb blij maken met jouw boe-

ken. Leen niet alleen boeken, maar ruil er ook af en toe 
eentje. 
Als iedereen meedoet kunnen veel mensen genieten en 
lezen, en verstoffen de boeken niet achter in de kast. 
 
Er is geen vaste regel voor wat een Minibieb precies is. 
Een grote ruimte met boekenkasten in een buurthuis is 

net zo goed een Minibieb als een klein plankje bij ie-
mand in de tuin. 
Het gaat erom dat de Minibieb boeken uitleent aan men-
sen in de buurt of bezoekers van die plaats. En of de 
‘leners’ nu kunnen kiezen uit 100 of 5 boeken, dat 
maakt niet uit. Het gaat om het idee dat je met elkaar 

een plek beheert waar iedereen boeken kan lenen, ruilen 
of achterlaten, met el-
kaar en voor elkaar. 
 
Onze Minibieb hangt op 
Morgenroodstraat 10 en 
ik hoop dat u er snel ge-

bruik van gaat maken.  
 
Veel leesplezier! 
Henny en Peter van Kuij-
en 
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Foute vis 

De natuur probeert de oever van de Lorentzvijver 

aan de Celebeslaan op haar manier in te richten 

met verschillende soorten plantjes en het water 

met planten en allerlei insecten. Er komen ver-

schillende soorten amfibieën naar toe om zich 

voort te planten. Dit allemaal samen trekt weer 

vogels aan. Net als de ijsvogel waar ik de vorige 

keer over schreef. 

Na onderzoek te hebben gedaan naar de amfibieën 

in deze vijver bleek er eigenlijk weinig te zitten. 

Ondanks de vele kikkervisjes en paddenlarven die 

dit voorjaar rondzwommen, is hier eigenlijk niets 

van uit de poel gekropen. Daar moest een oorzaak 

voor zijn en die hadden we al snel gevonden. 

De poel is besmet met een exoot, namelijk de zon-

nebaars. Een rover afkomstig uit Amerika. 

 

Dag biodiversiteit 

De zonnebaars wordt gehouden als vijver- en 

aquariumvis. Een mooie blauwachtig gekleurde vis 

die het goed doet in tuinvijvers en aquaria. 

En dan komt het. Er zijn mensen die op een 

diervriendelijke manier van hun kweek af willen 

komen. Of als de vijver wordt opgeruimd, dan 

worden dit soort vissen door de eigenaar, 

onwetend wat voor schade ze aanrichten, 

losgelaten in de natuur. Dit is overigens verboden. 

Daar gaat het dus fout. 

Er blijft namelijk niets over van onze eigen 

inheemse kikkervisjes, paddenvisjes en 

salamanderlarven. Zonnebaarzen zijn rovers en 

vreten alles op wat voor hun eetbaar is, ook 

waterinsecten staan op het menu, zoals de larven 

van bijzondere libellen. Dit houdt dus in dat de 

biodiversiteit van het waterleven in een zeer rap 

tempo is verdwenen en dat is jammer! 

 

 

BELANGRIJK! Vervuil onze natuur niet met 

vreemde soorten 

De enige manier om dit probleem te verhelpen is, 

het klinkt hard, de vijver een week droogleggen en 

zorgen dat dit roofvisje het niet overleeft. Alleen 

dat werkt! 

Het advies luidt dan ook voor iedereen: laat geen 

vissen, schildpadden en andere exoten los in de 

natuur. Dat geldt ook voor amfibieën uit je vijverg 

je kunt namelijk ook een populatie met een ziekte 

besmetten.  En voor waterplanten geldt: Gooi dit 

soort planten alstublieft in de GFT bak. 

Juist dan help je de natuur. 

 

Met groengroet, 

Kees van Grevenbroek 

 

 

 
 

Geachte Buurtbewoners, 

 

St.Nicolaas heeft ons te kennen te geven dat hij onze 

wijk weer met een bezoek komt vereren. 

Als streefdata voor de rondgangen hebben we ge-

pland: 

 

 zaterdag 22 november ‘de Karpendonk’ en 

‘Koudenhoven’ en de wijk ‘Beauregard’ 

aan de Tongelresestraat. 

 

 op zaterdag 29 november het oude ge-

deelte 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 ge-

houden. De ledencollecteurs kunnen op uw verzoek 

een vergunning en hun legitimatiebewijs tonen. 

 

Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begun-

stigers van harte dank zeggen voor de financiële 

steun, daar zij het zijn die ons het mogelijk maken 

om St Nicolaas twee zaterdagen in ons midden te 

hebben, de kinderen zijn er blij mee! 

 

Met vriendelijke groeten 

namens het bestuur, 

 

G.Tournoy  

voorzitter. 

SINT-NICOLAASVERENIGING
             ''STMARTINUS''

              opgericht in1951
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HALLOWEEN OP KINDER-

DAGVERBLIJF LUKKEPUK 
 

Thuis hebben we Halloween 

pas ontdekt toen onze eigen 

kinderen wilden meelopen 

tijdens het Halloweenfeest. 

Zij wilden met een mandje 

de buurt in: de Avondroodstraat, Wapendra-

gerstaart en meerdere straten hier omheen. 

Uiteraard moesten wijzelf ook meelopen want 

het was best wel spannend zo in het donker. 

De eerste keer wisten wij niet wat wij hier-

van moesten verwachten. Al gauw bleek dat 

er in de buurt een aantal huizen erg mooi en 

soms ook erg griezelig was versierd. De kin-

deren vonden het erg mooi, spannend en eng, 

maar vonden het ook fantastisch en vroegen 

gelijk de volgende dag: “Wanneer is het weer 

Halloween?” 

 

Op ons Kinderdagverblijf Lukkepuk hebben wij Hal-

loween als thema pas enkele jaren gevierd. Wij 

dachten dat het te eng was voor de leeftijden 3 

maanden tot 4 jaar. Toch vonden wij dat we er iets 

mee moesten doen want het is ook best leuk om 

eens een net wat spannender thema te hebben. De 

afgelopen jaren is het dan ook een vast thema ge-

worden dat wijzelf erg leuk vinden om uit te wer-

ken.  

Dit jaar is het thema sprookjes met zowel de lieve 

als de niet zo lieve figuren. Hierbij komen de heks, 

de boze wolf, spookjes en nog een aantal bekende 

figuren ons kinderdagverblijf bezoeken. De groeps-

ruimte wordt helemaal aangekleed en de ramen 

worden mooi versierd. De kinderen zullen ons hel-

pen om de ruimte in te richten door zelf knutsel-

werkjes te maken gericht op het thema.  

De laatste week voor Halloweenavond mogen de 

ouders samen met de kinderen van het kinderdag-

verblijf ‘s morgens de werkjes - die helemaal ver-

sierd zijn met echte lichtjes en muziek - van de 

kinderen bewonderen. Die week mogen de kin-

deren ook helpen om de carport te versieren voor 

de Halloweenavond vrijdag 31 oktober. Hierbij 

gaan we snoepkettingen maken en moet het grote 

buiten-speelhuis versierd worden als het huis van 

de heks en van Hans en Grietje. 

 

Op vrijdagavond 31 oktober doen wij met meerde 

re huizen in de vlinderbuurt mee om Halloween te 

vieren. Is het huis versierd, schroom dan niet om 

aan te bellen. Vorig jaar hebben wij ongeveer 80 

snoepzakjes uitgedeeld en hopen dat dit jaar weer 

te doen. Wij nodigen dan ook iedereen uit om dit 

spannende feest mee te komen maken.  
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“Dit jaar is het thema sprookjes 

met zowel de lieve als  

de niet zo lieve figuren.” 
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SKIBLESSURES 

 

Jaarlijks gaan zo’n 1,1 miljoen Nederlanders op 

wintersport. Helaas komt niet iedereen daar zon-

der kleerscheuren vanaf. Ongeveer 60.000 win-

tersporters lopen een blessure op.  

 

Hoewel de kans op een blessure tijdens het skiën of 

snowboarden vrijwel gelijk is aan de kans op een bles-

sure bij sport in het algemeen, is de skiblessure vaak 

ernstiger. 

Veel voorkomende skiblessures zijn gescheurde of ver-

rekte kniebanden, beenbreuken, enkelbandletsel, 

skiduim en schouderblessure. 

 

Veel skiërs en snowboarders gaan oververmoeid en 

ongetraind op vakantie. Hierdoor neemt de kans op 

een blessure aanzienlijk toe. Skiën vraagt veel van je 

lichaam. Opeens ben je de hele dag buiten, sport je 

een week lang bijna zes uur op een dag en gebruik je 

heel andere spieren dan in het dagelijkse leven. De 

intensiteit van alpineskiën wordt wel eens vergeleken 

met traplopen. Het is dus van groot belang om fit te 

zijn voordat je de piste opgaat.  

Veel skiblessures zijn te voorkomen door: 

 Het afstellen en prepareren van het materiaal. 

 Juiste kleding.  

 Het dragen van geschikte uitrusting. 

 Het toepassen van de juiste techniek. 

 Lichamelijke voorbereiding door middel van trai-

ningen. 

 Een goede algemene conditie. 

 

Persoonlijke bescherming is bij skiën een must. Draag 

altijd een helm, skihandschoenen en skibril, en in be-

paalde situaties ook een rugprotector. Het dragen van 

een ski- of snowboardhelm is van levensbelang en ver-

kleint de kans op hoofdletsel aanzienlijk.   

Laat je bij het aanschaffen van de uitrusting deskundig 

adviseren bij een speciaalzaak. 

 

Om ervoor te zorgen dat je conditie goed is en dat het 

lichaam is voorbereid op de aanstaande skivakantie, 

start je voor de wintersport met specifieke training. 

Besef daarbij goed dat hardlopen, tennis, voetbal en 

hockey heel andere sporten zijn. 

Gaat u op wintersport of bent u van plan de latten uit 

te proberen?  

Dan heeft Fitther voor u een gezellig en sportief uur 

waarbij de juiste spieren worden getraind en de condi-

tie wordt verbeterd. Naast het werken aan het uithou-

dingsvermogen wordt tijdens de lessen aandacht be-

steed aan souplesse en coördinatie. Door skispecifieke 

bewegingen wordt het lichaam getraind op de kenmer-

kende ski- en snowboardbelasting.  

 

Fitther SneeuwFit-lessen worden gegeven op maan-

dagavond van 20.00 tot 21.00 uur.  

De eerste serie van 6 lessen start op 3 november. Di-

rect aansluitend start een tweede serie van 8 lessen op 

22 december. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om 

aan beide series deel te nemen. 

Voor meer informatie over SnowFit, zoals kosten en 

deelname, verwijzen wij u graag naar onze website 

www.fitther.nl. Uiteraard staan wij ook persoonlijk 

voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.  

 

Dus, is uw vakantie gepland? Plan dan ook de voorbe-

reiding! 

 

We zien u graag voor SneeuwFit bij Fitther. 
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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  



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

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 november 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: 
 

‘Beenwond’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Ilona Herps 
Ferrarispad 11 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke. 
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EREPODIUM 

FIETS 
GELE TRUI 
HULDIGING 
ITALIE 
KLASSEMENT 
KLASSIEKER 
KOPMAN 

LEKKE BAND 
MOTOR 
NEDERLAND 
PLOEGMAAT 
RADIO 
SPONSOR 

SPORTIEF 

START 
TACTIEK 
TANDWIEL 
TELEVISIE 
TRAINING 
TIJDRIT 
VALHELM 

VALLEN 
VALPARTIJ 
VUELTA 
WEDSTRIJD 
WIELERBAAN 
WINNAAR 

ZEGE 

ZWEET 

De overgebleven letters vormen een WOORD. 

M A A T T G L A N D V R T W E 

G Z W E E E R E D L A A T S D 

E O L P R L E T E H S T R IJ D 

K E B A N L A R N E A T L E E 

K M E G D P V U M L A A N U V 

E L Z E IJ A R I O T B R E L E 

A A M W T R A D I R A M P O I 

R N N I I S I K I A N T A K W 

H A L E E K V L N I N G C U I 

U V L E N L E A S K E I T M D 

L D I T S A L E S I E R E P O 

N I G A S I T T R O K E M O T 

G W D N E M A O R S E R T I O 

E I S T N E L P T N O P D R R 

L F I E T E I S I E F S IJ T N 


