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Van de redactie, november 2014
Als u dit leest is het eind november en staat de laatste
maand van het jaar, december, alweer voor de deur.
Dat is een drukke maand met veel festiviteiten die gelukkig, tegen het einde van het jaar, wat kleur geven aan die
korte donkere winterdagen.
Het eerste feest begint al in november
en heeft zijn hoogtepunt op zes december, de verjaardag van Sint Nicolaas.
Dit grote kinderfeest zit vol verrassingen, op de eerste plaats voor jong
maar, in een aangepaste vorm, ook
voor oud. Volwassenen willen zich immers ook wel laten verrassen.
De laatste jaren staat de Sint niet, zoals we gewend zijn, op de eerste plaats
in de belangstelling, neen over zijn
knecht wordt hevig gediscussieerd.
Blijft hij zwart, of wordt hij geel, groen, blauw of paars, het zou
allemaal kunnen. Als je De Sint en zijn knecht een dezer dagen
op straat ziet, kijk je onbewust eerst naar
dat knechtje dat naast het paard loopt.
Heeft hij zijn vertrouwde zwarte kleur nog
of is hij gezwicht en heeft hij zich toch
laten beïnvloeden door de verschillende
meningen die de ronde doen. Dat zwart is
eigenlijk voor hem wel heel praktisch.
Want, als je, zoals Zwarte Piet, door verschillende schoorstenen moet, dan is het
geen enkel probleem als hij in die roetpijp
een zwarte veeg oploopt. Dat wordt heel
anders als je daar een Groene Piet door
stuurt. Een zwarte veeg op dat groene
gezicht kan immers helemaal niet.
Ach, we wachten maar af wat het wordt, een vrolijk kleurtje kan
ook leuk zijn. Als we maar niet uit het oog verliezen dat het Sinterklaasfeest op de eerste plaats een kinderfeest is, het moet een
gezellig en spannend feest voor de jeugd blijven.
Wij wensen al onze wijkbewoners een fijne en verrassingsvolle
Sinterklaas toe!

De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.

Foto voorpagina:
De asfaltlaag van het fietspad tussen Loostraat
en kruising Wolvendijk-Helmondweg is vervangen door een betonlaag met lichtgevende
steentjes.

Algemeen alarmnummer .............................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Politiebureau Algemeen geen spoed ............
‘t Oude Raadhuis …………………………………….
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112
0900-8861
0900-8844
2811737

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.

Door René van Donkelaar
Mijn eerste echte kennismaking met het leven in
Tongelre was een dag of 5 nadat ik hier ben komen
wonen, inmiddels al weer 15 jaar geleden. Er zat
een IFA buurtwinkeltje aan ‘t Hofke. Ik liep er binnen voor een paar boodschappen. Op mijn lijstje
stonden ook een punttangetje en een spanningzoeker, want we waren nog druk aan het klussen. Voor
ik het doorhad, griste de eigenaresse van de IFA
het lijstje uit mijn handen en pakte alles uit de
schappen. Ondertussen vertelde ze mij waar ik ongeveer woonde en sinds wanneer, want ze ‘had me
al wel een paar keer langs zien rijden op de fiets,
hoor!’ Een onverwacht hartelijk welkom in de wijk.
Nadat ze drie keer uitgebreid had uitgelegd waar ik
de tang en spanningzoeker kon kopen (natuurlijk
wist ik dat al – ik was tenslotte al een aantal dagen
aan het klussen) kon ik eindelijk weer naar buiten.

Even dacht ik terug aan het kneuterige dorp op de
Veluwe waar ik ben getogen. Daar kon ik naar eenzelfde kleine IFA, de slager of de bakker gaan en
zeggen dat mijn moeder later die week wel zou komen betalen. Was Tongelre ook zo’n dorp waar iedereen elkaar kent en in de gaten houdt? Dat was
ik uit Nijmegen (waar ik studeerde) en Maastricht
(waar ik promotieonderzoek deed) niet meer gewend.
Als je me indertijd had gezegd dat ik zo lang in
hetzelfde huis zou blijven, dan had ik je niet geloofd. Nu, 15 jaar later, moet ik zeggen dat ik hier
nog steeds met veel plezier woon. Met twee opgroeiende kinderen en een hoop hobby’s was het
huis wel wat klein geworden, maar van ruimtegebrek is na twee verbouwingen geen sprake meer.
Toch is het echte ‘dorpse’ er wel een beetje af. De
IFA bestaat al 14 jaar niet meer, de jaarlijkse
buurtbarbecue is 10 jaar geleden voor het laatst

geweest, je moet echt wel je deur op slot doen als
je weg gaat, en er is in toenemende mate sprake
van vandalisme in de wijk. Daar staat gelukkig tegenover dat de buurt-sint nog steeds trouw op zijn
schimmel (of bij regen in de auto) met zijn pieten
langskomt, gevolgd door een stroom pepernotenverzamelende kinderen. Hopelijk gooien landelijke
campagnes geen roet in de pepernoten, en mogen
we nog lang van deze mooie traditie genieten.
In Tongelre heb ik contact met Anton, schrijver van
vorige maand en gitarist in onze band (ik speel
basgitaar), een paar mensen die ik ken via mijn
hobby ‘geocachen’, een paar ouders via de school
van de kinderen, en wat buren. Betere kennissen,
vrienden en familie wonen verspreid over het hele
land, een aantal vrienden en goede collega’s zelfs
ver daarbuiten. Dat heeft met mijn werk te maken.
Ik ben hierheen gekomen om aan de TU/e te gaan
werken bij de vakgroep Biomedische Technologie
(BMT). Daar ben ik docent en doe ik onderzoek
met als hoofdthema kraakbeen. Het mooie van
dergelijk onderzoek is dat je dat met collega’s van
over de hele wereld samen doet. Dat zijn vooral
Europeanen en Amerikanen, maar ook mensen uit
andere landen. Vorig jaar was ik bijvoorbeeld een
paar weken in Auckland (Nieuw Zeeland) op bezoek (de foto van mij is bovenop Mount Ngauruhoe
gemaakt), deze zomer kwam mijn gastheer vier
weken in Eindhoven.
Inderdaad ben ik regelmatig op reis. Er waren twee
bijzonder mooie studiereizen die door studenten
BMT werden georganiseerd. De eerste keer trokken
we drie weken door Australië, de tweede keer was
het een even lange tocht in Zuid Korea. Zo’n tocht
zit vol werkbezoeken aan bedrijven en universiteiten, maar er is natuurlijk ook ruimte voor vertier
en interessante uitstapjes. Als voorbeeld noem ik
een indrukwekkend bezoek aan de gedemilitariseerde zone langs de grens tussen Noord en Zuid
Korea. De meeste reizen die ik maak duren zo’n
drie tot zes dagen, en betreffen wetenschappelijke
congressen in Europa of in de VS. Dat is leuk, maar
het zijn zeker geen snoepreisjes. Ik maak lange
dagen zonder veel vrije tijd. Het leukste is dat ik
veel nieuwe dingen hoor en dat ik mijn internationale collega’s weer spreek. Zo kan het gebeuren
dat ik in Chicago nog even een collega uit Finland
de hand schud, en dat we dan afspreken om over
een paar maanden in San Francisco samen wat
gaan drinken. Eén van de jaarlijkse congressen in
de VS is heel bijzonder voor mij. Dan vorm ik samen met een aantal wetenschappers die uit alle
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windstreken in Amerika komen, een rockband
(BEDRock). We verzorgen dan altijd een feestavond op het congres. Eén keer repeteren en dan
het dak eraf. Geweldig. Afgelopen zomer was wel
heel speciaal: we stonden in de Boston House of
Blues. Dat kunnen maar weinig mensen zeggen…

Open Dag en Vlooienmarkt Scouting
Doornakkers was een succes!
Zondag 5 oktober was weer de jaarlijkse Open Dag / Vlooienmarkt bij Scouting Doornakkers aan de Urkhovenseweg 27 in Eindhoven. Vanaf 11.00 uur
kwamen er weer veel mensen kijken naar de spullen die
we hadden uitgestald. Er renden veel mensen naar de
elektronica. Maar ook de boeken, de tuinmeubelen, de
meubeltent en het speelgoed werden goed bekeken. Al
snel begon ook de veiling, waar een hoop mensen op af
kwamen.
Vanaf 12 uur startte ook de Open Dag: Je kon foto’s maken bij de Bevers, meedoen met het WEKspel, popcorn
bakken, broodjes bakken, poolen op een echte grote pooltafel en er was ook superBINGO! Er stond ook een
springkussen voor de ingang. Het was weer een geslaagde
dag!

Boston House of Blues – met Mike Moreno (Texas) op gitaar

Mocht jij ook eens willen kijken hoe het op een zaterdag
bij de scouting gaat, kom gerust eens langs tussen 10.00
uur en 17.30 uur bij de Blokhut van Scouting Doornakkers, aan de Urkhovenseweg 27 in Eindhoven.
En dan kom ik na zo’n reis gewoon weer thuis in
Tongelre. Heerlijk rustig. De gebruikelijke hectiek
van het gezin, het normale werk, en het zoeken
naar tijd om mijn hobby’s te beoefenen. En bovenal kan ik dan gewoon weer lekker elke dag op het
fietsje naar het werk. Wat wil een mens nog meer?

Oproep: We zoeken ook nog volwassenen die op zaterdag graag voor onze leden leuke scoutingactiviteiten willen organiseren in een supergezellig stafteam! Je kunt een
mailtje sturen naar info@doornakkers.com. Tot ziens!

René

PS: Ik geef de wisselpen door aan Claudia Peels,
die voor ons dit jaar een fantastische muurschildering heeft gemaakt op onze oude garagemuur. Ik
denk dat ze zelf uitgebreid over haar creatieve bezigheden zal schrijven.
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Door Kees van Grevenbroek
In het bos laten we steeds vaker het hout liggen
dat omgewaaid of gezaagd is. Jaren terug werd
dat niet gedaan en vond men dat een bos er netjes uit moest zien. Bedenk wel, er werd toen door
onze overgrootouders ook nog hout gesprokkeld
voor kachels en ovens. De tijden veranderen.
25% in het bos is dood
Dood hout leeft, dat weten we nu toch eigenlijk
wel en hoe! In oktober ben ik met een studiegezelschap naar Noordoost Polen afgereisd, naar het
plaatsje Bialowieza tegen de Wit Russische grens,
voor een boomstudiereis met een bezoek aan de
laatste oerbossen van Europa. Daar is de tijd op
sommige vlakken stil blijven staan.
Daar bestaat een bos voor minstens 25% uit dood
hout. Er staan nog eiken van 300/400 jaar, levend
of dood en die vallen een keer om. Dan blijven ze
nog eens minstens 100 jaar liggen als boomlijk.
De Efteling heeft hier afgekeken
De natuur staat niet stil, die gaat maar door. Er
zijn kevers die eieren leggen in het dode hout.
Spechten zijn op zoek naar de uitgekomen larven
en andere insecten. De gangen en holtes die door
de larven en spechten gemaakt zijn, zijn de perfecte plekken waar schimmels een boom kunnen
infecteren.

al takhopen vinden en we laten, waar het geen
gevaar oplevert, dode boomstammen staan, zonder de kroon dan.
Onder één van de takhopen kwamen half oktober
niet één, niet twee, maar drie egeltjes vandaan.
Leuk hè!

Uiteindelijk groeien er paddenstoelen op, met de
mooiste vormen en kleuren. De liggende bomen
worden ook nog eens ingepakt door allerlei soorten mossen. Het heeft echt iets mystieks. Er staan
holle bomen die met allerlei grote tonderzwammen zijn begroeid. Schitterend gewoon. Hier moeten mensen van de Efteling de zaak hebben afgekeken.
Veilige plekken
Om terug te
komen op onze omgeving:
wij moeten
proberen in
onze natuur
ook meer
dood hout te
laten liggen.
Daar zijn we
al mee begonnen in
Tongelre
hoor, want
overal kun je

Ook voor zoogdieren zijn takhopen superveilige
plekken, zeker nu de winterslaap weer voor de
deur staat.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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voorzichtig met informatie over uw bezittingen en over
avonden waarop u alleen thuis bent of over tijdstippen
waarop u weggaat of thuiskomt.
• Wees voorzichtig met het in huis halen van iemand die
u via Internet of Social Media hebt leren kennen. U weet
nog weinig over de persoon. Spreek bijvoorbeeld een
plek buitenshuis af om elkaar eerst beter te leren kennen (of om de verkoop of aankoop via bijvoorbeeld een
veilingsite af te handelen).

Info van uw wijkagenten
John van Hoppe en Raymond Vermeer
De zomermaanden zijn helaas weer voorbij en maken
plaats voor koudere en donkere dagen.
Helaas dagen die door het dievengilde vaker worden
gebruikt om hun inkomsten te verhogen middels woninginbraken/overvallen en de zogenaamde babbeltruc.
De laatste jaren zijn woningovervallen in deze dagen in
opkomst. In Nederland is de kans op een woningoverval
klein. Toch is het verstandig om altijd alert te blijven en
onbekenden zo min mogelijk kans te geven uw huis binnen te dringen. Wij willen u wat tips geven waarmee u
het woningovervallers moeilijker maakt hun slag te
slaan.
Onverwachte bezoeker?
Controleer altijd wie er aanbelt voor u de deur opent.
Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? vraag
dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
• Een overvaller kan zich voordoen als medewerker van
gemeente, bedrijf of instelling. Vraag om een legitimatiebewijs. Bel eventueel ter controle naar het bedrijf of
instantie.
• Dieven en overvallers komen in alle vormen en maten
voor. Sommige dragen keurige pakken of hebben kinderen bij zich. Vraag onverwachte bezoekers later terug
te komen. Zorg dan dat u niet alleen thuis bent.
• Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, met een
kierstandhouder. Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo ziet u wie er voor uw deur staat en kan niemand
u naar binnen duwen.
• Woningovervallen en babbeltrucs vinden niet alleen ‘s
avonds plaats. Blijf ook overdag alert op mensen met
verkeerde bedoelingen.
• Spreek met uzelf af dat u ’s avonds na een bepaalde
tijd de voordeur niet meer opent voor onbekenden.
• Wilt u geld pakken? Laat mensen dan buiten wachten
en sluit uw deur. Neem nooit uw portemonnee mee naar
de deur. Het is handig om standaard wat muntgeld vlakbij de voordeur neer te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld).
• Vragen onbekenden of ze het alarmnummer mogen
bellen? Laat ze niet binnen en bel zelf 112. Laat hen ook
geen gebruik maken van uw toilet. Verwijs ze naar een
openbaar toilet.
• Open de centrale voordeur bij woongebouwen alleen
voor eigen bezoekers.
Enkele algemene veiligheidstips tegen woningovervallen:
• Zorg dat de deuren en ramen van uw huis zijn voorzien van goede beveiliging zoals rolluiken, goed hangen sluitwerk en eventueel camera’s. Meer informatie:
http://www.politiekeurmerk.nl
• Voorkom buitverwachting: Hou geen grote bedragen
aan contant geld in huis (ook niet in een kluis) en wees

Toch een overval?
Mocht u toch het slachtoffer van een woningoverval
worden volg dan het RAAK-principe:
R Rustig blijven. Overvallers komen niet voor mensen,
maar voor geld.
A Accepteren. Pleeg geen verzet. Ga er altijd van uit dat
wapens echt zijn.
A Afgeven. Geld en goederen zijn vervangbaar.
K Kijken. Neem zoveel mogelijk kenmerken van de daders op (lengte, kleding, spraak etc.)
Bel zo snel mogelijk na de overval het alarmnummer
112 en doe altijd aangifte bij de politie
Meer informatie: www.politie.nl onderwerp
‘woningoverval’

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 het telefoonnummer
0900-8844.
Voor zaken voor 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 voor de wijken Geestenberg, Muschberg en
Urkhoven kunt u contact opnemen met Raymond Vermeer via e-mail raymond.vermeer@politie.nl.
U kunt ons beiden ook volgen via twitter:
@brigadierhofke (John van Hoppe)
@bigadierEHVgmu (Raymond Vermeer).
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

.

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 Martinuskerk).
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 gezellige babbel.

Een zaaier ging uit om te zaaien ………
Door Wim van de Wiel
Theo Rovers heeft met zijn gedicht “de Zaaier”, afgedrukt
op zijn gedachtenisprentje en in Rond ’t Hofke, indruk gemaakt in Tongelre. In zijn boerderij heeft dit gedicht al jaren een ereplaats.
Tot halverwege de jaren vijftig van de vorige eeuw was het
zaaien voor de boer nog meest handwerk: hij zaaide met
vaste tred en zwierige hand, rechtsom en linksom, vol
hoop en verwachting. Vertrouwend op zon, regen en op de
zegen van boven drukte hij met de kruk van zijn schop het
kruisteken op de hoeken van het veld. Voor ons is het
beeld van een zaaier vervaagd door ruilverkaveling,
schaalvergroting, het gebruik van machines en door de
steeds oprukkende verstedelijking. In ons Tongelre werden tientallen boeren uitgekocht en boerderijen gesloopt.
We vinden de namen en oude foto’s terug in de boeken
over Tongelre.

Gedoopt:
5 oktober:
Cecilia Vincent en Max Munster
19 oktober:
Raivel en Trevor Manuel
Uitvaart:
10 oktober: Theo Rovers
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

luister, ik schiet wortel om zo te komen tot volle bloei en
rijke oogst.
Het verhaal van de zaaier draait om ons mensen: Wat horen en zien wij, wat voelen we? Hoe gaan we om met
nieuws, meningen en gevoelens? Wat doen we met wat bij
ons binnen komt vanuit levensbeschouwing of ideologieën?
Misschien wat raar om in de donkere dagen te praten over
“de zaaier”, maar juist in deze tijd van advent mogen we
ook denken aan en hopen op de komst van licht en nieuw
leven.

Geraakt voel ik me niet alleen door het gedicht van Theo,
maar ook door de “parabel over de zaaier”, verteld door
Jezus: “Een zaaier ging uit om te zaaien. Bij het zaaien
viel een gedeelte van het zaad op de weg, de vogels kwamen en pikten het op. Een ander gedeelte viel op rotsachtige bodem, waar niet veel aarde was, het schoot snel op
omdat het in ondiepe grond lag. Toen de zon was opgekomen kreeg het te lijden van de hitte, zodat het verdorde bij
gebrek aan wortels. Weer een ander gedeelte viel onder
de distels en deze schoten op zodat het zaad verstikte.
Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond en leverde overvloedige vrucht op.” Wanneer Jezus zelf uitleg
geeft over het uitgezaaide zaad, spreekt hij over “de
mens” zelf. Hij hoort en neemt de verhalen van Jezus op
in zijn hart. Neem ik zijn woorden serieus en laat ik ze wortel schieten. Luister ik naar zijn boodschap of verstikt die
door de zorgen of door de weelde in het leven. Ik hoor en
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ZUIDZORG WIJKVERPLEEGKUNDIGEN SPREEKUUR
Van betekenis tot het einde
Als je ongeneeslijk ziek bent, verandert je leven ingrijpend. De laatste levensfase kondigt zich aan, maar
het leven houdt niet op. Hoe geef je invulling aan deze
tijd? Blijf je vechten of ga je rust zoeken? Wat zijn je
verwachtingen omtrent de zorgverlening? Wat wil je
delen met je naasten? Moeilijke vragen met persoonlijke antwoorden. ZuidZorg ondersteunt, verzorgt en
verpleegt vanuit de gedachte dat de laatste fase ook
een fijne tijd samen kan zijn. ‘Alles begint met goed
luisteren’, vertelt Grieta Sonnemans, verzorgende van
het terminaal nachtzorgteam.

Sterk staan
‘In de nachtzorg ben je veel alleen en moet je een groot
zelfoplossend vermogen hebben’, vertelt Grieta. ‘Maar er
is ook meer rust dan overdag. Er is meer tijd om aandacht
te geven. Ik heb soms wel behoefte om te praten over wat
je meemaakt. Daarom worden er door ZuidZorg bijscholingen georganiseerd, hebben we frequent teamoverleg
en hebben we een ‘maatje’. Zo word je niet alleen sterker
op medisch gebied, maar ook op psychosociaal vlak. Als
je zelf sterk staat, kun je ook een ander goed helpen.’
Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij het wijkverpleegkundig spreekuur van Tongelre:
Het Oude Raadhuis, 't Hofke 15, iedere maandag tussen
11.30 - 12.30 uur.

De zorg van ZuidZorg richt zich in de laatste levensfase
op klachtenvermindering, pijnbestrijding en ondersteuning, ook van de mantelzorgers. Na verloop van tijd is
deze zorg ook in de nacht wenselijk. Dat geeft rust, zowel
bij de cliënt als bij mantelzorgers. Grieta Sonnemans
werkt sinds drie jaar in het nachtteam. ‘Ik heb ook lang als
kraamverzorgster gewerkt en – hoe gek dat ook klinkt eigenlijk hebben deze twee best wat met elkaar gemeen.
Het zijn de meest menselijke en indrukwekkende momenten van je leven – en daar willen wij een goede rol in spelen. Natuurlijk is afscheid nemen intens verdrietig, maar
het is heel erg dankbaar daarin van betekenis te kunnen
zijn.’
Eigen keuzes
‘In de nachtzorg is veel tijd voor reflectie en een goed gesprek’, vervolgt Grieta. ‘Maar alleen als daar behoefte aan
is. We leggen niets op en oordelen niet. De wensen en
inzichten kunnen na verloop van tijd veranderen. Dat voel
je als hulpverlener aan. Er zijn moeilijke keuzes te maken,
bijvoorbeeld over het einde. Wat zijn de mogelijkheden in
pijnbestrijding, sedatie en euthanasie? Goede voorlichting
is dan heel belangrijk. We maken moeilijke zaken bespreekbaar, en werken nauw samen met de huisarts, medisch specialist, huisartsenpost en de kleine groep van
verpleegkundigen en verzorgenden die bij onze cliënt de
zorg verlenen. Samen proberen we de laatste tijd zo goed
mogelijk in te vullen.’

Grieta Sonnemans

KERST Optreden Oma’s aan de Top
Met trots presenteren wij u…………..
…vrijdagavond 12 december treedt voor u op het
dameskoor Oma’s aan de Top.
Zang op hoog niveau van 19.30 tot 21.30 uur en
toch GRATIS TOEGANG.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Denk erom: vol is vol!

Rust en vertrouwen
Mevrouw van de Kerkhof is 85 jaar en heeft kanker. Na
een nieuwe hartklep en diverse complicaties is de koek
nu op, vertelt schoondochter Miriam die met haar man en
gezin naast haar schoonmoeder woont. ‘Het eten gaat
heel slecht. Het kaarsje dooft langzaam uit. Maar ze geeft
het niet zomaar op! Overdag komt ZuidZorg vier keer en
ook in de nacht is er iemand bij haar. Dat geeft veel rust
en vertrouwen. We hebben een agrarisch bedrijf, dus
overdag gaat alles gewoon door. We kennen ZuidZorg al
langer en hebben echt een band opgebouwd. Ze zijn heel
kundig en komen afspraken na. Je merkt ook dat mijn
schoonmoeder over de moeilijke onderwerpen soms makkelijker met iemand van ZuidZorg praat dan met ons. Ze
wil ons, denk ik, niet belasten. Het is fijn dat ZuidZorg
daar ook oog voor heeft.’
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IN MEMORIAM
GERARD BROUWER
Op woensdag 8 oktober 2014 overleed Gerard Brouwer op 85 jarige leeftijd. De redactie
van ‘Rond ’t Hofke’ kan het heengaan van Gerard niet onopgemerkt voorbij laten gaan,
omdat Gerard een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid van OudTongelre. Hij was bijzonder muzikaal. Vele Tongelrese mensen zullen nog fijne herinneringen hebben aan de tijd, rond de jaren ’70, dat hij dirigent was van het Jongerenkoor.
Hij wist de koorleden zo te motiveren dat er vol enthousiasme en met veel plezier werd
gezongen. Gerard was ook een pionier van ons wijkblad. Hij vervulde in de beginjaren
van ‘Rond ’t Hofke’ een voortrekkersrol en heeft zich in die moeilijke eerste jaren samen
met Pastoor Vogels ingezet om ons blad tot een succes te maken.
Om u een indruk te geven hoe er in 1964 werd gewerkt hieronder een samenvatting van de tekst die Gerard 10 jaar geleden in onze jubileumuitgave schreef.
Een nieuwe lente over Oud-Tongelre.
Al zovele jaren was er in de St. Martinusparochie eenvoudig niets mogelijk. Ideeën werden in de kiem gesmoord. Er waren best wel mensen met goed bedoelde voorstellen………..rust, en verder geen gezeur! Een
parochie op dood spoor.
Ook Oud-Tongelre was aangeland in de tijd van “vernieuwingen” wat je daar dan ook onder mocht verstaan ……….. parochieraden, werkgroepen, inspraak parochianen, wijkbladen, ouderen- en jongerensozen, jeugdkoren, altaren naar het volk gekeerd, knielbanken eruit, witgekalkte muren en ook de liturgie
kreeg haar aanpassingen.
In de beginjaren zestig werd in ons dorp een nieuwe pastoor geïnstalleerd, een zekere pastoor Vogels. Op
zijn werkkamer stond een oude tweedehands “Gestetner” kopieermachine. Op geprepareerd waspapier
werd getypt en eventuele tekeningetjes ingekrast met speciale stiften. Zorg voor voldoende stencilinkt, afdrukpapier en het telefoonnummer van een monteur. De A-viertjes gevouwen, soms met nietjes, stapeltjes
gemaakt voor een paar grote kinderen van de basisschool die stage liepen voor het vak postbode. Vanwege de kosten, liefst één A-viertje. Als we nu eens zouden proberen er een echt boekje van te maken. Voorzichtige stappen bleken nodig………, te duur. Na verloop van tijd kwamen we tot oplossingen. Het kerkbestuur kregen we uiteindelijk ook mee. Eén van de leden, Jan Maasakkers van de Gema-drukkerij, zou zorgen voor een paar modellen. Om te beginnen iedere maand één uitgave. De pastoor zou zorgen voor de
kerkelijke berichten, ik voor het “plaatselijke” nieuws, voor interviews, voor puzzels, etc. Maar ik zou ook
zorgen voor advertenties, er moest immers geld op tafel komen. En met de modellen van de Gemadrukkerij kon ik met vertrouwen de boer op! Avond aan avond zakenlui bezoeken, aan tafel met koffie de
geweldige vooruitgang doorspreken. Werkelijk, iedereen deed mee. Het mocht natuurlijk geen reclameboekje worden en dus moesten we beperkingen inlassen.
Een goed werkende redactie was gevormd, contacten met de Gema-drukkerij verliepen op rolletjes, het
Jongerenkoor was ook al actief, vandaar uit waren er tal van vrijwilligers voor de bezorging.
De lente was aangebroken in Oud-Tongelre, tal van sluimerende knoppen sprongen open, de parochieraad, ouderen- en jongerensoos, jongerenkoor, liturgiegroep, gespreksgroepen, enz. enz. Heel veel ijverige vrijwilligers, geweldige schouders (zelfs de knielbanken eruit…. Helaas!). Heerlijk lente!
Gerard Brouwer,
(redactielid van het eerste uur.)
Mensen die zoals Gerard heel veel vrije tijd steken in de samenleving, zijn onmisbaar. Tongelre is hem
daarvoor veel dank verschuldigd. Op woensdag 15 oktober was de uitvaartdienst. Gerard werd op de St.
Petrusbegraafplaats aan de Kloosterdreef begraven.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
⌚ 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.

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
16.30 uur. Toegang gratis.
(Deze beurs is niet toegankelijk voor handelaren)
Je kunt een tafeltje bespreken tot 31 oktober bij de
conciërge van ’t Oude Raadhuis of via de E-mail.
Bespreek op tijd, want vol is vol.
Wij hopen dat het voor kopers en verkopers
een plezierige middag wordt.

⌚ Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames,
met koffie en een gezellig praatje.

Kerstkienen in
’t Oude Raadhuis.

⌚ Dinsdagmiddag

Op zondagmiddag 21 december houdt het wijkcentrum voor u een speciale kienmiddag met veel prijzen,
van 14.00 tot ongeveer 17.00 uur. De zaal is open
vanaf 13.30 uur.

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

We spelen over 8 rondes à
€ 0,50 per ronde, dus € 4,00
totaal. Consumpties volgens
prijslijst van ‘t Oude Raadhuis.
Toegang GRATIS.

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

Kerstontbijt in ’t Oude Raadhuis.

⌚ Woensdagavond

Mooi, zo met Kerstmis.

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.

Op vrijdag 26 december houdt
het wijkcentrum voor u een
speciale kerstbrunch met
heerlijke spijzen en veel
gezelligheid, van 11.30
tot 14.00 uur.
Let op de speciale
aankondigingen.

Zoekt u telefonisch contact met
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen
9.00 en 12.00 uur!
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OPROEP
KAPPERSMODELLEN GEZOCHT
Ik, Amber van Tuijl zoek kappersmodellen, dames
en vooral ook heren, voor mijn opleiding in Gestel,
Eindhoven. Ik heb al een diploma Junior Kapper en doe nu de
vervolgopleiding. Alle behandelingen zijn mogelijk.
Interesse? Neem met mij contact op via:
aha.valk@onsbrabantnet.nl,
040-2014040 of kijk op
www.haarsafari.webklik.nl.

KV de Tongelreepers
Wij van carnavalsvereniging
“KV de Tongelreepers” hopen U
allen op zondag 23 november
2014 te mogen ontmoeten en begroeten in onze residentie “de Merckthoeve” gelegen
aan de oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven.
Op deze datum houden we ons 46ste Prinsenbal.
De stadsprins van Eindhoven met zijn gevolg zal
deze middag ons ook vereren met een bezoek.
U bent van harte welkom vanaf 13:30. De toegang
is gratis en parkeergelegenheid is er volop.
Tot ziens op 23 november in de Merckthoeve.

Advertentie

Inboedelprobleem?

Reeds 30 jaar hebben wij ervaring in het
leegruimen van woningen, schuren en garages.
Bijvoorbeeld na overlijden of bij
verhuizing.
Voor meer informatie of een afspraak bel
vrijblijvend naar:
J. Swinkels 06-13282524
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Imkervereniging in Eindhoven zoekt vrijwilligers, liefst met groene vingers
De bijenhoudersvereniging St. Ambrosius in Tongelre heeft naast een bijenstal, waar zo'n 30 kasten kunnen staan, een redelijk stuk grond waar we bezig zijn de tuin (na enkele jaren achterstallig onderhoud)
weer zo in te richten dat jonge, kruidachtige, inheemse planten een kans krijgen om te groeien. Een eerste fase is inmiddels achter de rug, waarbij heel wat uit de krachten gegroeide coniferen zijn gerooid, de
greppels rondom zijn uitgediept en er bijvriendelijke planten en struiken zijn geplant. Het uiteindelijke
doel is om een behoorlijk 'onderhoudsvrije' tuin te maken met het hele jaar door bloeiende planten. Maar
tot die tijd is er nog heel wat werk te verzetten.
De vereniging heeft een twintigtal leden, met verschillende taken. Bestuurstaken, tuinonderhoud, bijengezondheid, begeleiden aankomende imkers in de praktijk, activiteiten organiseren (kaarsen maken of
bijenkasten). Andere leden geven rondleidingen in de bijentuin aan de Loostraat, verkopen honing of geven op markten informatie over bijenhouden.
Gebleken is dat wij ons als hobby-imkers niet onbeperkt
kunnen inzetten om alle voorkomende werkzaamheden uit
te voeren. Wij zijn dus dringend op zoek enz……
We zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers! Wie zich
voelt aangesproken, kan komen kennismaken met de leden
die iedere zaterdag, vanaf 10.00 tot 13.00 uur, aanwezig
zijn in de bijentuin van St. Ambrosius, aan de Loostraat 7,
achter tuincentrum de Collse Waterlelie. We zijn telefonisch bereikbaar op nummer 06-49124446. Spreek eventueel een bericht in op de voice-mail.
Ons e-mailadres is ambrosius-eindhoven@hotmail.com.

Gezongen Kerstverhaal
Op maandagavond 15 december zorgt het Projectkoor ’Werk in Uitvoering’ voor een mooi begin van de
kerstweek met een uitvoering van het Zingende Kerstverhaal. Hierin wordt het alom bekende kerstverhaal
verteld en ondersteund door bijpassende kerstliedjes. We zingen de bekende en eigentijdse liedjes afgewisseld
met mooie stemmige Christmas carols. Na afloop is er nog tijd voor een lekker kopje koffie of thee.
Het gezongen kerstverhaal wordt om 19:30 u
uitgevoerd in de prachtige kapel van Eckartdal.
De entree is gratis.
Adres: Nuenenseweg 1,
5631 KB Eindhoven.
Voor de laatste informatie kunt u mailen
naar:
projectkoortongelre@gmail.com of kijken op de website:
www.projectkoorwiu.nl
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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 Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.

BADMINTON
De Eindhovense badmintonclub Natal kan weer
enkele nieuwe leden gebruiken. We zijn een gezellige club van ongeveer 20 man/vrouw. Iedereen speelt dubbel of mix met iedereen (ongeacht
hoe goed je speelt) en na elke set wordt de samenstelling gewisseld. Je zit dus heel weinig op de
bank. Wel is het belangrijk dat je enige speelervaring hebt, want er is geen training en we gaan ervan uit dat je een beetje kunt meppen. We spelen
op donderdagavond in sportzaal de Toeloop (wijk
Doornakkers) van 20.30 – 22.30 uur. Kom gerust
eerst een paar keer meespelen en zie of het je
bevalt.
Inlichtingen bij George Coenraad
(tel. O6 11 760829, penningmeester) of
Thea Koot (tel. 2908092, enthousiast lid).

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 0612033430
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)

Advertentie

Darts Café Knabbel en Babbel
Tongelresestraat 232 5613 DT - Eindhoven.
Telefoon: 040 - 2693701

MD-café

Café Knabbel en Babbel heeft de beschikking over
7 dartbanen. 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
voldoende gelegenheid én ruimte voor uw verjaardag,
kaartmiddag, personeelsfeestje, of koffietafel.

Informeer geheel vrijblijvend
http://www.cafeknabbelenbabbel.nl

Dinsdag 25 november is er weer het maandelijkse MD-café voor mensen met de oogaandoening
MaculaDegeneratie.
Deze middag komt drs. R.P.C. Rademaker, oogarts
in het Catharinaziekenhuis Eindhoven. Hij zal spreken over de laatste stand van zaken op het gebied
van MD. U bent in de gelegenheid om op deze
middag vooraf schriftelijke vragen bij ons in te dienen die de oogarts na zijn voordracht zal proberen
te beantwoorden.
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.
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Tongelre is een groene ‘gemeente’ in Eindhoven, met natuurlijk heel veel bomen. Bomen
zijn de longen van de stad. Ze geven ons
zuurstof, filteren uit de lucht de fijne roetdeeltjes en zorgen voor gratis airco op hete
dagen.
Kampioen verkleuren
Als de dagen killer en korter worden, gaat de natuur in rust. Maar hoe reageren de bladverliezende
bomen op de herfst? Bomen gaan verkleuren. Het
bladgroen wordt, omdat de dagen korten en de
temperaturen dalen, aan het blad onttrokken.
Bladgroen is energie dat in de bladknoppen, in de
stam en wortels wordt opgeslagen en wordt het
volgende voorjaar weer gebruikt. De kleuren zijn
soms fantastisch! Vooral een moeraseik kleurt
donker rood met paars. Een esdoorn oranje tot fel
geel. Maar kampioen verkleuren is wel de Lyquidambar styraciflua of wel de amberboom. Van fel
geel tot diep purper en alles wat daar tussen zit,
kleurt de boom tot een spectaculaire finale van het
groeiseizoen. In de zomer is het blad glimmend
groen.

punten en de bladrand is gezaagd. Er komen ook
hele grappige stekelige vruchtjes aan deze boom.

vruchtjes

Op oudere takken groeien een soort kurklijsten,
die de boom op latere leeftijd grilliger maakt.
Hij kan in Amerika wel 45 meter hoog worden,
maar hier zal het maximum zo`n 20 meter zijn.
De amberboom scheidt ook een soort gom af dat
ook nog eens apart ruikt. Al met al, de amberboom is een sieraad voor onze stad.

Kees van Grevenbroek

Advertentie
Je ziet ze in de herfst, bijvoorbeeld tegen de zijgevel van Beauregard aan de Tongelrese straat
staan. Of in de prachtig gerenoveerde Poeijersstraat, tussen de beukenheggetjes. Er staat ook
een grotere amberboom bij basisschool De Boog
op het voorplein. Deze boom is vorig jaar nog verplant. Je kunt ze allemaal bewonderen, maar inmiddels is het blad er zowat overal af, behalve bij
de Boog.

Amberbomen aan de Tongelresestraat nabij Beauregard

Bij ons maximaal 20 meter
De boom komt oorspronkelijk uit Midden Amerika.
Het blad van de amberboom is net een ster met 5
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’t Oude Raadhuis Meesterbreinquiz
Het is vrijdagavond 17 oktober. Alle kandidaten voor de quiz zaten al aan hun tafeltjes, toen ’t Oude Raadhuis werd overvallen
door een groepje enge kerels. U kent ze wel,
het soort dat zich verstopt in de capuchon
en achter een zonnebril. Kunnen het daglicht
niet verdragen. Omdat ik de veiligheid moet
waarborgen en er voor moet waken dat er
niks vervelends gebeurt, heb ik ze gefouilleerd en verhoord. Het was in orde, ze wilden meedoen aan de quiz en zetten de capuchons af. Honkbalknuppel, messen en kettingen werden ingeleverd en het team werd
goedgekeurd.

Tuintip van november:
Een vogelvriendelijke tuin
Door Jeroen Soontiëns
Vogels brengen leven in de tuin. Met name in de winter als de
tuin wat kaal aan kan doen, is het observeren van deze gevleugelde gasten een aangenaam tijdverdrijf. Er zijn verschillende
manieren om uw tuin vogelvriendelijk te maken. Een voor de
hand liggende methode om meer vogels te trekken is natuurlijk
voer aanbieden. Maak de voerplek niet te groot of maak verschillende voerplekken met verschillende soorten voer. Anders
zult u zien dat veel vogels nauwelijks aan eten toekomen, zo
druk zijn ze met het wegjagen van concurrenten.
U kunt echter nog veel meer doen om vogels zich thuis te laten
voelen. Vogels hebben drie dingen nodig om zich in uw tuin
prettig te voelen: voedsel, veiligheid en broedgelegenheid. U
slaat twee, of eigenlijk drie, vliegen in één klap wanneer u besdragende struiken of klimplanten plant. Heel geschikt zijn meidoorn (Crateagus), vuurdoorn (Pyracanta) en sleedoorn (Prunus
spinosa). De doornen bieden bescherming voor kleine vogels,
de bessen zorgen voor voedsel in de winter en dichte struiken
bieden daarnaast nestgelegenheid. Ook braam (Rubus), vlier
(Sambucus), sneeuwbal (Viburnum), appel en sierappel (Malus)
zijn echte vogeltrekkers.

ik durfde zelfs met ze op de foto… het team:
#yoloswag og’s jwz!

Het was een spannende avond. In totaal 11
teams streden om de wisselbeker. De vragen waren behoorlijk pittig en de hersenen
kraakten. De tussenstand werd aangevoerd
door team Smolders, gevolgd door Dras8 en
op drie Krommenbrein. Eindstand was: 1.
Dras8 met 65 punten, 2. Smolders, met 63
punten en 3. Zeg ’t is met 62 punten. Gefeliciteerd slimmeriken, het viel echt niet mee!
Allen bedankt, jury Jan en Paul, presentatoren Myrthe en Rob en de vrijwilligers achter
de bar.
Graag weer tot volgend jaar! Let op: team
Bohuwd heeft beloofd te helpen met het organiseren van een KARAOKE avond. Jullie
horen hier meer van.
Groetjes,
Franka Heesterbeek.

Naast besdragende struiken zijn ook eenjarige planten met zaden en insectentrekkende planten zeer geschikt om de tuin aantrekkelijker te maken voor vogels. Vaste planten bieden daarnaast bescherming tijdens het scharrelen naar voedsel op de
grond. Een verscheidenheid aan planten maakt uw tuin interessanter voor allerlei vogels.
Denk ook eens aan een vogelhaag. Zo'n natuurlijke afscheiding
van verschillende inheemse struiken is een ideale verblijf- en
broedplaats voor kleine vogels. Een andere mogelijkheid is een
vogelzuil met verschillende soorten heesters die u tot één geheel snoeit. De herfst is de beste tijd om deze struiken te planten.
Naast dicht struikgewas bieden nestkastjes natuurlijk ook een
uitstekende broedgelegenheid. Er
zijn verschillende nestkastjes voor
verschillende soorten vogels. De
doorsnede van de invliegopening
is bepalend voor de soort vogel
die in het nestkastje gaat broeden. Hoewel er natuurlijk altijd
eigenwijze vogels zijn die zich
niets van de regels aantrekken.
Wat u ook doet om meer vogels
te trekken, u zult zien dat uw tuin
er heel wat levendiger van wordt.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

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 Loostraat en omgeving.

Kruising Wolvendijk-Loostraat. Op het pleintje, ‘brink’ genaamd, werd in het verleden de Tongelrese veemarkt gehouden.
LOOSTRAAT EN OMGEVING
Het meest geliefde straatje in Tongelre is nog
steeds de Loostraat/Molendijk. Deze weg voert
naar Coll en van daaruit kun je naar NuenenEeneind of Geldrop. Thans zijn de meeste boerderijen gepolitoerd tot luxe woonstedes.

De familie Aarts aan het werk op de Loostraat 3.

Loostraat 1, de voormalige boerderij van Anna en Frans Faassen. Op de voorgrond de transportfiets van Frans.
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De voormalige boerderij van Willem Smits.

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 bellen naar 06-22996018.

De boerderij van Lambert en Annie Rovers was de laatste
boerderij die nog als zodanig dienst deed (Loostraat 11).

Boerderij de Weijer van de familie Rovers (Loostraat 20).

Pittoresk dorpsgezicht met links tuinbedrijf ‘De Collse Waterlelie’ van Van Heeswijk (Loostraat 9) en rechts het voormalige huisje van Anna Hendriks (Loostraat 18).
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KUNST & ALLERZIELEN EINDHOVEN 2014
Op zondagavond 2 november was dit evenement in onze wijk Doornakkers. Op de begraafplaats konden
de bezoekers een ronde maken en daarna de wijk in naar het Buurtkantoor. Vele kunstenaars hadden er
iets heel moois van gemaakt. Vele bezoekers hebben genoten en hun overledenen herdacht.
Hieronder een impressie.

2
5

1
6

4
7

3
Foto1: In het middendeel van de begraafplaats lagen
lotusbloemen in het gras. Daarboven een prachtige
maan die door de wolken scheen. Een sprookje toch?
Foto 2: Bij de kindergraven stond verhalenvertelster
AnneMargriet onder de tent. Bezoekers konden daar 10
minuten luisteren naar een verhaal uit het leven van
AnneMargriets opa. Indrukwekkend.
Foto 3: Een briefjes schrijven en met een lichtend glowstaafje aan het hek hang
Foto 4: Beeld Elly, van kunstenaar Mooniq Priem, stond
er prachtig bij. Ze liet zich bewonderen door het publiek. Nu mogen de vogels haar vinden en opeten.

9
sen de doosjes hangen die ze samen met bewoners van
de Josephflat gemaakt heeft.
Foto 7: In de Bloemfonteinstraat hingen heel aanwezig
de banieren met teksten van bewoners van Berckelhof.
Samen gestempeld met kunstenaar Thérèse Bouwens.

88

Foto 8: Op het pleintje stond een spiraal van vlindertjes
gemaakt door kunstenaar Elena Lovich met ene heleboel
kinderen uit de buurt.
Foto 9: En Martha Kort stond daar enthousiast te vertellen over de rituelen rondom de uitvaart in Suriname. Zo
heel anders als in Nederland.

Foto 10: In het Buurtkantoor stond de koffie klaar. Hier
Foto 5: Links achter tussen de bomen konden de bezoe- kon je je ervaringen kwijt. Even napraten en tot rust
kers het labyrint lopen tussen de vele CD schijfjes door. komen. a was er nog prachtige muziek in Ruimte 6.
Een betoverend spektakel.
Al met al een mooie route door een bijzondere wijk.
Foto 6: Op de kruising had kunstenaar Jeannette Claes- Heel veel mensen hebben een bijzondere avond gehad.
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VERBOUWINGSPERIKELEN ’T KARREGAT
met dank aan Alexander van der Dussen (uit zijn
website: www.verbouwingvanhetkarregat.nl )
De renovatie van ’t Karregat gaat niet zonder slag
of stoot. Sinds de plannen in 2010 zijn er alweer
een paar jaren verstreken. Te duur, te weinig
huurders, etc. Maar dan is het 2014. Eindelijk is de
tijd aangebroken om het SPILcentrum in wijkcentrum ’t Karregat te verbouwen. De neuzen van de
gemeente, architecten en het bouwbedrijf staan
allemaal dezelfde kant op. De kinderen van de gelijknamige school zijn verhuisd naar noodgebouwen aan de Partituurlaan en de kinderopvang
heeft een tijdelijke opvang gevonden in SPILcentrum ‘t Hofke. Oorspronkelijk was het gebouw
open en transparant, maar niet veel later werden
er muren en lokalen gebouwd. De geschiedenis is
bij velen bekend. De opzet nu is om het open karakter weer terug te krijgen. De buitenkant krijgt
veel glas zodat hangplekken niet meer mogelijk
zijn. Hoe zal het eindresultaat zijn? En wat wordt
het contrast tussen de vernieuwde school en het
oude, niet verbouwde gedeelte van ’t Karregat?
Alexander van der Dussen, woonachtig in de Geestenberg, heeft de verbouwing week voor week bijgehouden op zijn website. Misschien wilt u ook
graag weten wat er allemaal is gebeurd tot nu toe.
Het slopen is voltooid, en we zijn nu in de fase dat
er opgebouwd kan gaan worden.
Week 1-2: Op 20 mei 2014 klinkt het startschot.
Er zijn hekken rondom het schoolgedeelte geplaatst en alle koperen leidingen zijn verwijderd.
Het gehele gebouw is leeg en klaar voor de sloop.
Eerst wordt geïnventariseerd of asbest aanwezig is
en zodra deze is gesaneerd, kan de sloop van alle
muren beginnen.

Week 3-4: Het hek rondom ’t Karregat is geplaatst
en de sloopwerkzaamheden op het dak zijn in volle
gang evenals binnen in de basisschool.
Week 5: Vrijwel alle binnenmuren in de school zijn
gesloopt. Op het dak is van bijna alle paraplu’s het
glas verwijderd en het dakleer verdwenen. Het is
net alsof er 40 jaar terug wordt gegaan in de tijd.
Een gebouw zonder binnenmuren!

Week 6: En dan gaat het ineens erg snel. Vrijwel
alle binnenmuren zijn weg. Op het dak liggen al
grote stukken nieuw dakleer, de stroom is afgesloten en de meeste zolders zijn gesloopt.

Week 7-14 : En dan liggen de werkzaamheden opeens helemaal stil. Tijdens de sloop is er toch nog
asbest gevonden. Er wordt hard gewerkt om de
gevonden asbest zo snel mogelijk te verwijderen,
waarna de sloop weer hervat kan worden. Alles bij
elkaar levert dit een vertraging op van 4-6 weken.
De geplande verhuizing van de basisschool terug
naar ’t Karregat zal geen last ondervinden van deze vertraging.
Week 15-17: Alle asbest is gesaneerd, ingepakt en
afgevoerd, het slopen kan weer beginnen. En wat
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gonnen met de volgende fase, het opnieuw bouwen. De sleuven voor de nieuwe fundering zijn grotendeels gegraven en op sommige plekken is al te
zien waar de waterafvoer zal komen. De betonnen
vloer waar de binnentuin komt is eveneens verwijderd waardoor het wel een grote zandbak lijkt.

een snelheid ineens. Aan het begin van de week
stonden alle buitengevels nog fier overeind, aan
het eind waren al deze muren verdwenen evenals
een groot gedeelte van het VTA. Het lijkt nu wel op
een groot overdekt terras, maar dan nog wel een
beetje stoffig. Ook is er een begin gemaakt met het
aantekenen waar een nieuwe fundering gerealiseerd moet worden.

Week 18: Het grote slopen is grotendeels klaar.
Het grote gat in het dak waar de patio komt, is gemaakt en op de plaatsen waar een nieuwe fundering gestort moet worden, is de vloer verwijderd.
Je kunt nergens meer aan zien dat er onder dit dak
diverse verenigingen, dagopvang, peuterplaza en
een basisschool hebben gezeten. Maar het bord:
‘welkom bij basisschool ’t Karregat’ hangt nog trots
aan de staalconstructie. Ook aan de veiligheid is
gedacht. Niet alleen de bouwhekken staan er nu al
enkele maanden, ook is er een beveiligingsysteem
binnen de hekken aangebracht.

Week 19: Alles wat verwijderd zou gaan worden in
deze fase, is vrijwel geheel afgerond. Er is zelfs be-

Week 20: De paraplu’s zijn met een hogedrukspuit
schoongemaakt om opnieuw te worden geschilderd.
Er wordt hard gewerkt aan de bekisting voor de
nieuwe fundering.

Week 22: Langzaam wordt steeds duidelijker dat
er over een aantal maanden een vernieuwd schoolgebouw zal staan. De paraplu’s zijn fris groen geschilderd en weer dicht gemaakt. beton voor de
fundering is gestort.

Week 24: De eerste nieuwe gevelkozijnen zijn geplaatst. Alexander is op bezoek geweest bij de leverancier Polybouw. (Zie hiervoor zijn website).
Een voorzichtige schatting van Alexander: “Het is
de bedoeling is om nog dit jaar het gebouw weer
wind- en waterdicht te hebben.”
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LITERAIRE AVOND MET
ABDELKADER BENALI OP
HET LORENTZ CASIMIR
LYCEUM OP DONDERDAG
20 NOVEMBER 2014

Recept van de maand november:
Sinterklaas brownies
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Nu Sinterklaas weer in het land is, hebben we hier
een heerlijk recept voor het gezellige avondje. Misschien vinden Sinterklaas of de Pieten dit ook wel
lekker en kun je dit bij de schoen klaarzetten naast de
wortel voor het paard.
Ingrediënten:
100 g extra pure chocolade, in stukjes
• 100 g roomboter, kamertemperatuur
• 100 g kruidnoten met
chocolade of grof gebroken speculaasjes
• 4 eieren
• 300 g lichtbruine basterdsuiker
• 150 g zelfrijzend bakmeel
Bakblik (ca 20 x 30 cm) en handmixer.

De avond wordt gehouden in de aula van het Casimirgebouw, Celebeslaan 10. Toegangskaarten
kosten 5 euro en kunnen gereserveerd worden
door een e-mail te sturen naar meinders.m@lcl.nl.
De kaarten liggen dan klaar bij aanvang van de
avond.

•

Tip van de maand: Ossengalzeep is een succesvol
middel om kleine vlekjes in stoffen te verwijderen.
Een vlek vochtig maken met water ossengalzeep
inwrijven en spoelen.

Bereiden:
• Oven voorverwarmen op 175 graden.
• Bakblik invetten met boter.
• In grote pan water aan de kook brengen. De stukjes chocolade en boter in een kleinere pan doen en
deze in de pan met kokend water hangen. Chocolade en boter al roerende laten smelten. De pan uit
het water nemen en het mengsel laten afkoelen.
• In een kom eieren met halve theelepel zout met de
mixer schuimig kloppen. Al kloppend de basterdsuiker beetje bij beetje toevoegen. Met een houten
lepel of een spatel afwisselend chocolademengsel,
bakmeel en kruidnoten toevoegen en door eimengsel scheppen.
• Het beslag in het bakblik gieten en gladstrijken.
• Het bakblik op het rooster in het midden van de
oven plaatsen en de koek in ca. 30 minuten bakken tot de bovenkant knapperig is. Binnenin mag
de koek zacht zijn. De koek in de vorm laten afkoelen tot lauwwarm. De koek in 24 stukken snijden en verder laten afkoelen. Tot gebruik in een
trommel bewaren. Eventueel versieren met een
marsepeinen figuurtje.
Smullen maar!
Clasine en Jack

Op donderdag 20 november,
aanvang 19:30 uur, organiseert
het Lorentz Casimir Lyceum een
literaire avond met Abdelkader Benali. Benali
schrijft behalve romans en toneel ook artikelen en
recensies voor ondermeer Algemeen Dagblad, de
Groene Amsterdammer, Esquire, de Volkskrant en
Vrij Nederland. Voor zijn romandebuut Bruiloft aan
zee werd hij in 1997 genomineerd voor de Libris
Literatuur Prijs, die hij in 2003 kreeg voor zijn
tweede roman, De langverwachte.

Advertentie

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!
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Eindhovens Muziekcollectief nodigt u van harte uit
voor haar jaarlijks kerstconcert op woensdag 17 december 2014!
Van 21 t/m 27 november organiseren oefentherapeuten Cesar/Mensendieck gezamenlijk
de Week van de Oefentherapie. Op verschillende plaatsen in het land worden activiteiten georganiseerd. Ervaar zelf wat oefentherapie voor u kan betekenen!
Lopen, gaan zitten, bukken, tillen ... We bewegen
de hele dag en meestal onbewust. Iedereen heeft
zo zijn eigen houding en manier van bewegen,
maar sommige gewoontes zijn niet goed voor het
lichaam. Dan kunnen klachten ontstaan aan bijvoorbeeld rug, nek of schouder. Ook door bepaalde afwijkingen of ziekten, denk aan reuma of astma, kunnen mensen problemen krijgen met hun
bewegingsapparaat.
De oefentherapeut maakt u bewust van uw eigen
fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren
van gezond beweeggedrag. Het doel van oefentherapie is de klachten te laten verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van uw
eigen bewegingsmogelijkheden. Ook wordt rekening gehouden met de situatie waarin u zich bevindt en met uw dagelijkse activiteiten. Wilt u gezond leren bewegen? Kies dan voor oefentherapie
Cesar/Mensendieck!

Volgens een oude traditie geven we een kerstconcert
in de St.Martinuskerk aan ‘t Hofke te Eindhoven.
U kunt genieten van de slagwerkgroep en het orkest
van Eindhovens Muziekcollectief. Wij brengen u met
veel plezier een gevarieerd muzikaal programma,
met traditionele en niet-traditionele kerstmelodieën.
Uiteraard ontbreekt een gezellige entourage niet, het
zal u verrassen!
Graag nodigen wij u en uw familie en vrienden van
harte uit om ons concert te bezoeken.
Wij hopen dat u in groten getale komt!

Gymclub voor volwassenen: bewegen
op muziek van “gouwe ouwe”…….
Vindt u wel eens dat u echt iets moet gaan doen aan die
buikspieren? Of dat die arm-, been- en rugspieren van u
wel eens wat meer getraind mogen worden? Dan is onze
gymclub misschien iets voor u.

Ervaar zelf wat oefentherapie voor u kan betekenen. U bent van harte welkom van vrijdag 21 t/m
27 november 2014 tijdens de Week van de Oefentherapie!
Onze praktijk biedt u deze week een gratis houdingscheck aan. U kunt dan uw houding laten controleren en eventueel vragen stellen. U moet zich
dan wel even van tevoren aanmelden.
Marja Boerefijn en Lisette Weijers
Pagelaan 7
5641CB Eindhoven
Tel 040 2813462
Info@cesar-tongelre.nl
www.cesar-tongelre.nl

We zijn een vrij kleine club (officieel zitten we bij turnvereniging Olympia) van ruim 10 vrouwen, die wekelijks een
uurtje sporten onder leiding van onze lerares Sandra
Kraakman. Na een warming-up doen we oefeningen op
de mat, een circuitje, een afwisseling van lopen en oefeningen…. En alles op een ritme van “gouwe ouwe” liedjes
van soms jaren terug. Soms doen we op het eind een
grappig spel, om even af te ronden. En je voelt na afloop
dat je spieren een beurt hebben gehad en je weet weer
waar ze zitten! Maar de les is zo opgebouwd, dat er zelden iemand spierpijn heeft achteraf. Waar? In de gymzaal
van de “witte school” schuin tegenover de Martinuskerk.
We verzamelen ons op maandag om 17.20 uur bij de
deur naar de speelplaats. De gym is van 17.30 uur –
18.30 uur.
Kom geheel vrijblijvend eens een paar keer meedoen.
Bel even, dan weten we dat je komt. Je kunt bellen met
Mariette Richter, tel. 2811625, die je er meer over kan
vertellen en zelf al jarenlang op de gym zit. Hopelijk zien
we je een keer.
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 28

Een onderdeel van een onderstel van misschien
wel een bokkenkar? Beugels en bouten en metalen
ringen. Een boor, een mesje, een stukje porselein
en een koperen duit. Die werden trouwens tot
1850 gebruikt als betaalmiddel. Allerlei zaken die
bewijzen dat hier iets aan de hand is geweest. Elders in de omgeving is vrijwel niets gevonden.
Dus dat klinkt dan toch al hoopvol.

Vincent van Gogh
Expeditie naar Rauwe Velden
Het is 20 oktober 2014. Om 10.00 uur hadden we
afgesproken bij de molen van Coll, om samen met
een select gezelschap van archeologen en geïnteresseerden uit te gaan zoeken waar de krakkemikkige hut (op de gevel staat een wit kruis geschilderd, dit was bedoeld om boze geesten af te
schrikken) van het Rauwboerke heeft gestaan, die
Vincent van Gogh, maar ook zijn vriend Anton
Kerssemakers in 1885 zou hebben vastgelegd op
het doek.

Boer komt thuis. Zie de twee bomen.

Nadat bijna iedereen was gearriveerd zijn we de
expeditie begonnen door er naar toe te lopen over
de modderige graspaden, die Van Gogh zeker ook
bewandeld heeft. Na twee maal de prikkeldraad te
hebben overwonnen zijn we op de plek aangekomen wat op de oude kaarten de Rauwe Velden
heet. Perceel 845 zou wel eens de juiste plek kunnen zijn waar een hut en een schuurtje kunnen
hebben gestaan. De oude kaart brengt ons naar
een plek die wat hoger in het land ligt, net voor
dat het moeras begint.
Met grondpiepers (metaaldetectors) wordt de bodem onderzocht. Snel is het al raak en de eerste
metalen voorwerpen worden uit de grond naar boven gehaald.

HERDER &SOHN SOLINGEN mesje.

Er staan op het schilderij 2 bomen en op de plek
van perceel 845 staan 2 grote zwarte elzen.
Elzen kunnen makkelijk een leeftijd
bereiken van meer
dan 150 jaar. Er zijn
nog oudere exemplaren bekend. Het
zou ook zomaar het
opschot kunnen zijn
van een houtschoof.
Het
elzenhakhout
werd geoogst zoals
men dat deed in die
tijd voor kachel en
oven. Wat er overbleef
schoot gewoon weer uit en
dan kon men na
een jaar of 8 weer
Zijn dit de twee elzen die op het
het hout er vanaf
schilderij staan?
halen. De stronk die
onder de grond zit, zou dan zeker uit de tijd van
de hut zijn. De leeftijd van de bomen wordt nog
onderzocht en de opgegraven spullen worden door
de archeologen vakkundig schoon gemaakt en beoordeeld. Wordt vervolgd.
Voor meer Vincent van Gogh wil ik u uitnodigen
naar de site: www.peternagelkerke.nl
Als u op de button drukt van Vincent, vindt u nog
meer interessante bevindingen.
Made in Tongelre,
Kees van Grevenbroek
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Kerstmarkt Tongelre 2014
13 december 13.00 - 17.30 uur
De dagen zijn weer aan het korten en de gezelligste tijd van het jaar breekt
weer aan. Kerstmis lijkt nog heel ver weg, maar op 13 december kun je alvast
in de stemming komen op de Kerstmarkt Tongelre, op het buitenterrein van de
Wasvenboerderij, Celebeslaan 30, waarbij wordt samengewerkt met ‘t Oude
Raadhuis.
Het is leuk om te zien hoe mensen met hun hobby’s bezig zijn en dat ook willen laten zien, proeven en natuurlijk verkopen. Lunetzorg en andere creatieve
mensen stellen op de kerstmarkt hun spulletjes ten toon. Samen met alle deelnemers zorgen wij voor gezelligheid en een afwisselende kerstmarkt.
Het belooft weer een zeer gevarieerde en gezellige markt te worden, dus hebt
u nog cadeautjes nodig voor Kerstmis, of versiering voor in de boom of in
huis? Kom dan naar de kerstmarkt en u zult zeker slagen.
Rondom de kerstmarkt is van alles te beleven: live muziek, verlichte kramen, vuurkorven en een bonte verzameling dieren.
In de Schop is ook dit jaar een levensgrote kerstgroep te zien, met als thema: EEN AANGEKLEDE KERST.
Lunetzorg laat elk jaar zien dat ze prachtige kerstfiguren kunnen maken en samen met de vrijwilligers van
het Wasven maken ze er een schitterend geheel van.
In de kas van de Wasvenboerderij kan er door de jeugd volop geknutseld worden. Met de materialen die
daar voor ze klaar liggen, kunnen ze iets moois maken voor de kerst.

’t Oude Raadhuis en Bakkerij Tussen de Molens zorgen voor lekkere drankjes en hapjes. U kunt genieten van
warme chocomel, of een lekker bekertje glühwein. Er wordt vers brood gebakken in het bakhuisje van de
Wasvenboerderij en natuurlijk ontbreken de vers gebakken, overheerlijke oliebollen ook dit jaar niet.
Tijdens de Kerstmarkt Tongelre is er in de kas altijd iets bijzonders te bewonderen. Zo is er een verzameling
engeltjes te zien geweest en vorig jaar een verzameling fopspenen en wat het dit jaar wordt…..?
Al met al, ook dit jaar is een bezoekje aan de gezelligste kerstmarkt van Tongelre, zeker weer de moeite
waard!
Tot ziens op Kerstmarkt Tongelre!
Wilt u nog een kraam huren, dan kunt u zich aanmelden op kerstmarktouderaadhuis@hotmail.com of bel
naar 040-2814228.
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

gasterij@wasven.nl
winkel@wasven.nl
natuurwerkgroep@wasven.nl

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven
Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij in
november en december
Bij het Wasven genieten we ook in de herfst en winter
van de natuur. Dit doen we door lekker buiten te werken
en binnen te genieten van wat de natuur biedt. En u
bent hierbij van harte welkom! Kom ook eens kijken in
de winkel waar we het assortiment aanpassen aan Sinterklaas en Kerst. Zaterdag 13 december is zeer aan te
raden voor een bezoek: dan is de Tongelrese kerstmarkt
bij het Wasven, kunt u genieten van de kerstexpositie en
de kerststal, wordt het bakhuisje opgestookt en verkopen we oliebollen!
Pietenmiddag
Bakhuisje in Bedrijf
Natuurthema-avond
jeugd: Op de boerderij
Natuurwerkochtend
Proefthema-avond: Hertverwarmend
Kerststal
Kerstexpositie: Engeltjes
in wintersfeer
Kerstmarkt Tongelre
Bakhuisje in Bedrijf
Workshop kerstversieringen maken

22 november 13:00 uur,
in en bij de Wasvenboerderij
22 november vanaf 10:00
uur
28 november 19:00 uur
De Schop
29 november 09:00 uur
De Schop
10 december 19:00 uur
Gasterij
Vanaf 11 december in
De Schop
13 december
13 december vanaf 13:00
uur Wasvenboerderij
13 december vanaf 10:00
uur
19 december 19:00 uur in
de Kas

Kerst in de Gasterij

Eerste kerstdag diner,
tweede kerstdag lunch

Oliebollenverkoop

Vanaf 13 december

Pietenmiddag
Op zaterdag 22 november 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, jongleerpieten, voorleespieten, verpakpieten
en bakpieten! Een gezellige Zwarte Pieten smuldoemiddag voor kinderen van 4 tot 8 jaar
én (groot)ouders.
Kosten zijn € 4,- per
kind, opgeven kan ter
plaatse van 13.00 –
13.30 uur in de kas,
naast de bakkerij.
Verse broden uit het bakhuis
Het bakhuisje bij het Wasven is weer helemaal in bedrijf.
Op zaterdag 22 november wordt het bakhuisje opge-

warmd om er verse broden te bakken met het deeg van
bakkerij Tussen de Molens. Het is mogelijk om een kijkje
te komen nemen vanaf 10.00 uur. Wil je het resultaat
proeven? De producten zijn te koop in de winkel. Vanaf
13.00 uur zijn de eerste broden klaar.
Natuurthema-avond-jeugd: Op de boerderij
Op de boerderij is altijd van alles te beleven. De boer
heeft veel werk te doen. Er worden koeien, varkens,
schapen en andere dieren gehouden en gefokt. En soms
is er een moestuin bij de boerderij, waar groenten en
kruiden worden gekweekt.
Op de boerderij zijn vaak ook werktuigen en grote machines te vinden om het akkerland mee te bewerken.
Denk bijvoorbeeld aan ploegen en maaimachines. Nu
gebruikt de boer een tractor om die zware machines te
trekken; vroeger ging dat met behulp van trekpaarden.
Echte paardenkrachten, dus! We spelen op deze natuurthema-avond de loeispannende Boerderij Quiz, met allerlei weetjes over het
boerenleven.
Kom je op 28 november
ook ontdekken wat er
op de boerderij allemaal te beleven is? 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.
Natuurwerkochtend
Dit keer niet de eerste maar de laatste zaterdag van de
maand gaan we buiten werken. En wat is dat heerlijk!
Lekker buiten waar de vogeltjes fluiten. Er worden dan
allerlei werkzaamheden in de natuur en rond onze boerderij verricht. Deze zaterdag gaan we aan de slag in het
Wasvengebied. 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 verbeteren geeft
een goed gevoel en het is ook nog gezellig en leerzaam.
Tevens zijn we elke maandagavond te vinden in de
schuur van de boerderij. Ook dan kun je ons natuurwerkteam versterken vanaf 19.00 uur. Met allerlei binnenklussen.
Proefthema-avond: ‘Hertverwarmend’
Met het oog op de feestelijke decembermaand heeft de
proefthema avond een toepasselijk thema: hertenvlees.
Op woensdag 10 december vertelt Henk van den Elzen
van Hertenfarm ‘Edel Brabant’ alles over zijn edelherten.
De kok laat je verschillende ‘edele’ hapjes proeven zodat
je thuis met inspiratie zelf aan de slag kunt.
De edelherten worden op dier- en milieuvriendelijke wijze gehouden waarbij het welzijn en respect voor dier en
natuur centraal staan. Dit smaakvolle streekproduct is
vet- en cholesterolarm en eiwitrijker dan het meeste an-
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dere vlees. Een aanrader voor de kerstdagen, daarom
hebben we het ook opgenomen in het kerstmenu van de
Gasterij.
De proefthema-avond vindt plaats in de Wasvenboerderij en duurt van 19.00 tot ca. 21.00 uur, de kosten bedragen € 7,50. Je kunt je opgeven in onze Gasterij onder nummer 040-787 0707 of via ons emailadres gasterij@wasven.nl. Reserveren is niet verplicht maar wordt
wel aangeraden: vol is vol.
Kerststal
Ook dit jaar wordt in het Wasven een levensgrote kerststal gebouwd, samen met Lunet zorg. De vrijwilligers
van het Wasven maken ieder jaar een nieuwe kerststal
in de Schop van de Wasvenboerderij. Diverse locaties
van Lunet zorg verzorgen de beeldengroep, op 2/3e van
de ware grootte. Het thema dit jaar is “een aangeklede
kerst”. De beelden worden gemaakt/aangekleed met/
van lapjes stof, vintage kleding, kleden, garen en wol
met technieken als naaien, breien, haken, punniken,
quilten etc. De kerststal is vanaf donderdag 11 december tot het einde van het jaar te bezichtigen in de Schop
(= schuur) van de Wasvenboerderij.
Engeltjes in wintersfeer
Tegelijk met de kerstmarkt en de opening van de Kerststal in de schop van de Wasvenboerderij op 13 december a.s. openen wij de kerstexpositie op De Overloop. In
de vitrinekasten zijn dan de engeltjes van Ood Brans te
bewonderen.
De foto's bewijzen dat het een bijzondere expositie
wordt die tot 8 januari te bewonderen is. En de wintersfeer wordt dit jaar verzorgd door kinderen van de groepen 6 van de Wilakkerschool in Stratum. Alle redenen
om ook de trap in de boerderij op te gaan en daar ook
te genieten van iets moois.

Kerstmarkt
Op zaterdag 13 december is de sfeervolle, verlichte
kerstmarkt op het erf rondom de boerderij, waarbij
wordt samen gewerkt met ’t Oude Raadhuis: een gezellige mix van goede doelen en creatieve kramen. De Tongelrese kerstmarkt is van 13.00 tot 17.30 uur. Ook diverse locaties van Lunet zorg verzorgen een kraam met
toepasselijke artikelen. Rondom de kerstmarkt is van
alles te beleven: live muziek, vuurkorven en een bonte
verzameling dieren. In de kas kan door de jeugd volop
geknutseld worden om iets moois te maken voor de
kerst. En ook de wensboom in de levensgrote kerststal
ontbreekt dit jaar niet, voor een hartverwarmende groet
aan anderen.

Workshop Kerstversieringen maken
In de kersttijd doen we meestal iets extra's om de aankleding van ons huis sfeervol en gezellig te maken. Een
kerstboom met lampjes en versieringen, brandende
kaarsjes en een mooi gedekte tafel voor het diner geven
een warm en behaaglijk gevoel. Een kerststukje of een
andere (natuurlijke) kerstversiering geven die mooi gedekte tafel een nog feestelijker aanzien.
De Natuurwerkgroep organiseert op
vrijdag 19 december een Workshop
Kerstversieringen maken. Onder deskundige begeleiding maakt u tijdens
deze workshop zelf een kerststukje of
een ander natuurlijk kerstornament.
Wij zorgen voor verschillende soorten groen en diverse andere
natuurlijke materialen. U
brengt zelf een bakje (of
potje of iets dergelijks) mee
om het kerststukje of natuurlijke
ornament in of op te maken. Mocht u steekschuim
(oase) willen gebruiken, breng dat dan alstublieft ook
zelf mee. Een scherp mesje of een snoeischaartje komt
zeker van pas!
De workshop vindt plaats in de kas. We beginnen om
19.00 uur en omstreeks 22.00 uur ronden we af. U betaalt € 5,00 voor deze creatieve avond; daar is een kopje koffie of thee bij inbegrepen. Wilt u deelnemen? Meld
u dan aan via e-mail natuurwerkgroep@wasven.nl of via
telefoonnummer 06 11178637.
Feestelijk dineren met Kerst in de Gasterij
Kerst bij de Wasvenboerderij betekent zonder zorgen
feestelijk samen lunchen of dineren. De koks hebben
weer een heerlijk kerstmenu voor u samengesteld. Ook
aan de kinderen is gedacht, voor hen is er een speciaal
Kinderkerstmenu.
Kijk op de site voor de menu's, u kunt al reserveren.
Oliebollen
De bakkers van het Wasven bakken
ook dit jaar weer de heerlijkste oliebollen. De aftrap vindt plaats op de
kerstmarkt, waar de eerste bollen te
proeven zijn. Ook de zaterdagen
erna zijn verse oliebollen in de winkel verkrijgbaar. De laatste twee
dagen van het jaar krijgen de bakkers hulp van vele
vrijwilligers, maatschappelijke stagiaires van het LCL en
natuurlijk cliënten en begeleiders van Lunet zorg. Een
gezellige mix met een ongedwongen sfeer en heerlijke
oliebollen en appelbeignets. Vanwege de drukte wordt
aangeraden om vooraf te reserveren (winkel@wasven.nl
of 040-7870707).
Facebook en Twitter
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn op moment van uitgave. Op de website www.wasven.nl, facebook de Wasvenboerderij en twitter wordt het laatste
(bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 33

STARRY, STARRY NIGHTS
Met de opening van het Van Gogh-fietspad op
woensdag 12 november heeft Tongelre er een primeur bij. De asfaltlaag van het 600 meter lange fietspad is vervangen door een nieuwe betonlaag met
lichtgevende steentjes die 's avonds worden aangelicht. Het pad ligt tussen de Loostraat en de kruising
Wolvendijk-Helmondweg en is ontworpen door Daan
Roosegaarde. Het maakt deel uit van de Van Goghfietsroute en verbindt twee beroemde locaties die Van
Gogh heeft geschilderd, namelijk de Collse en de Opwettense watermolen. De aanleg van het fietspad die
enkele weken in beslag nam, is nauwlettend door ons
gevolgd en op de gevoelige plaat vastgelegd.

1.

Het fietspad in originele staat

2.

Het asfalt is verwijderd

3.

Het storten van het nieuwe fietspad

4.

De emmers met de lichtgevende steentjes

5.

Starry, Starry Stones

6.

Graven van geulen voor de verlichting

7.

Het aanbrengen van de verlichting
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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
In dit nummer van Rond ’t Hofke een persoonlijk verhaal van onze collega Hennie Cox.
Met ingang van 1 januari 2015 zal ik mijn werk als
fysio- en manueeltherapeut in de praktijk in Tongelre beëindigen. In 1976 ben ik begonnen in de
kleine praktijk van Ruud van Soolingen aan de Generaal Bothastraat 22. Ik kwam er als pas afgestudeerde fysiotherapeut in dienst. Maar al gauw
vormde ik in 1984 samen met hem een
“maatschap’’. De praktijk groeide en bloeide en
vele jonge fysiotherapeuten kwamen onze praktijk
versterken. Ook de eerste secretaresse werd toen
aangenomen.
In 1988 was het de hoogste tijd om een moderne
praktijk te gaan bouwen. We verhuisden naar de
Ceramlaan 10 en mijn collegae verhuisden met ons
mee. We zaten toen dichtbij een heel mooi stukje
natuur in Tongelre, waar ik ook met patiënten
looptraining hield.

2015 de praktijk te verlaten. Voor de toekomst heb
ik vele plannen, allereerst wat vaker met de camper op stap, tuinieren, lezen etc. Ik ben graag bezig, dat komt vast goed.
Op deze wijze wil ik voor mijn dierbare collegae,
die ik binnenkort ga verlaten, de wens uitspreken
dat zij nog vele jaren met plezier hun vak mogen
uitoefenen. Alle patiënten, die ik in deze 38 jaar als
fysiotherapeut gekend heb, wil ik bedanken voor
het in mij gestelde vertrouwen. Blijf allen gezond
en fit.
Op 19 december a.s. van 16.00 – 18.00 uur is er
de mogelijkheid om in onze praktijk elkaar tot afscheid de hand te schudden.
Voor allen een lieve groet,
Hennie Cox-Kemps.

Wij zijn in 1993 zonder Ruud van Soolingen als
maatschap verder gegaan en hebben door de tijd
heen ook hier weer moeten uitbreiden en vernieuwen. Ook daar kon ik mij inzetten voor mijn werk
en voor mijn collegae. Ik heb met interesse diverse scholingen en regionale bijeenkomsten gevolgd,
daar was ik wel fanatiek in.
Ik heb vooral genoten van het persoonlijke contact
met de patiënten; we deelden, vaak over langere
tijd gedurende die behandelingen, ons wel en wee.
Deze waardevolle contacten zal ik in de toekomst
het meeste missen. In 2011 hebben we nog een
tweede verhuizing meegemaakt. We gingen nu
naar Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483.
Daar is ook ons fitnesscentrum Fitther gerealiseerd.
Ik heb toen al een stapje terug gedaan en ben
werknemer van de maatschap geworden om nu per
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Beste mensen uit de wijk,
We zijn al weer een aantal weekjes op weg in
het nieuwe schooljaar. In het begin was het
even wennen aan mogelijk een nieuwe leerkracht
en een nieuw lokaal, maar inmiddels zijn we allemaal weer hard aan het werk.
Bij de kleuters hebben we de afgelopen weken gewerkt over het thema ‘Piraten’. De opening vonden
we erg leuk! Er werd namelijk een toneelstuk opgevoerd door een aantal juffen. Ze leken wel echte piraten!

Verder hebben we boeken gelezen over piraten, veel
schatkaarten gemaakt, boten gebouwd en hebben
we geleerd wat drijven en zinken is. Ook hebben we
moeilijke woorden geleerd zoals, kraaiennest, anker,
kombuis en kajuit. Knap hè!
Tussen het harde werken door is er bij ons op
school gelukkig ook genoeg tijd voor ontspanning en
gezellige activiteiten. Deze keer weer een activiteit
met heel de school!
Iedereen moest een schudkoker maken waar we
tijdens de workshop geluid mee gingen maken. Ook
hebben we gezongen en ritmes leren klappen tijdens
de workshop! Dat klonk al heel goed! Maar het klonk
nog beter toen we het in de middag met heel de
school gingen opvoeren voor een echt publiek! We
hebben veel applaus gekregen! Echt gaaf!

Doordat wij goed hadden opgelet, konden wij het
verhaal goed naspelen in onze eigen piratenhoek in
de klas. Schip Ahoy! Hijs de zeilen!

Tot een volgende keer!
Groetjes,
De kleuters van Saltoschool ’t Karregat
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De overgebleven letters vormen een WOORD

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 december
2014 in het bezit te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

AANGROEI
ACHTERDOCHT
AFWEZIGE
AKTETAS
BABBELEN
BANGKOK
BAZEN
BUIKSPIER
DRANK
DRUKKERSWERK
DUIMELOT
EDUCATIE
ENKELGEWRICHT
GEWAS
GIROZAKEN
HAAKS
HAARMODE
INGAANDE
ISABEL
KALKZANDSTEEN
KELDERKAMER
KENNIS
KILLE
KLAUTERPARTIJ
KNAUW
KOLKSLOOT
KOOLDRAADLAMP
KURKVIJL
LADDER
LOODAS
LUIERIK
NATUURRAMP
ONTBIJTKOEK
OPERETTEFILM
ORGELKLANK
RENTEGEVEND
SCHUIMBETON
STRIJKGELD
SUIKERHOUDEND
TAAKUUR
THUISHOREN
TITEL
TJALK
TRAINEN
TUSSENFASE
VERKLEINWOORD
VERLIEZEN
VOORSORTEREN
WAPENKNECHT
WESTKAPELLE
WHISTEN
WRAAK
ZENUWTREKKING
ZUURDESEM

Oplossing van vorige maand is:
Remmen
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
T. Buijs
Mortierlaan 91
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 42

