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Dank je wel. Wat leuk dat je dat zegt.
Over het algemeen zijn wij een weinig complimenteus volkje. Wij voelen ons meer op
ons gemak bij het geven van kritiek dan bij
het uitspreken van waardering. Dat is eigenlijk wel bijzonder jammer. Immers ieder
mens vindt het leuk als zijn inzet gewaardeerd wordt. Om je werk naar tevredenheid
te doen is het ook noodzakelijk dat je tekenen krijgt van die waardering. Zo’n teken
geeft je de motivatie om het nog beter te doen, om je nog meer
in te zetten. Maar wij geven niet gauw complimentjes, het krijgen
ervan zit ons ook niet zo gemakkelijk. Al heel gauw gaan we dan
in de verdediging. Zo van: “Och dat is niets bijzonders, dat hoort
bij mijn werk, dat doe ik al jaren zo” en ga zo nog maar even
door. Zo’n reactie op iets wat ontzettend aardig is, kan eigenlijk
heel anders. Waarom zeggen we niet gewoon: “Dank je wel, wat
leuk dat je dat zegt.”
Wij besteden dit redactioneel artikel niet voor niets
aan het geven en het krijgen van complimentjes?
Zondag 1 maart was het Nationale Complimentendag. En misschien bent u die dag geschrokken van
een complimentje dat u uit een onverwachte hoek
kreeg. Op zo’n moment mag u vriendelijk reageren
met: ”Dank je wel, wat leuk dat je dat zegt.”
Als u dit leest is de maand maart al bijna verledentijd. Nog even
en het is april. Er staat ons een veelbelovende tijd te wachten:
voorjaar met veel nieuw fris groen, naar we hopen heerlijke zonnige dagen en Pasen. U bent ongetwijfeld al voorbereidingen aan
het treffen voor de Paasdagen.
Wij wensen u Vrolijke Paasdagen toe, dat u tijdens deze dagen
volop van elkaar en van de zon mag genieten!

Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.
Foto voorpagina:
‘t Karregat.
Zie onze nieuwe rubriek “Wat leeft er in de
Geestenberg” op pagina 22.

Algemeen alarmnummer .............................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Politiebureau Algemeen geen spoed ............
‘t Oude Raadhuis …………………………………….
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.

Op een avond staat Dorette bij ons voor de deur
met de vraag of wij De
Wisselpen willen overnemen? Wij wonen pas sinds
augustus 2014 op ‘t Hofke
105 en voelen ons vereerd
dat wij binnen 6 maanden
prijs hebben! Ja, natuurlijk
vind ik het leuk om een
verhaal te schrijven voor
De Wisselpen. De Wisselpen is een van de rubrieken in Rond het Hofke die ik
de afgelopen 6 maanden telkens met veel plezier heb
gelezen. Erg interessant om te zien wat voor mensen
er in onze “nieuwe” buurt wonen en wat hun levensverhaal is. En nu mag ik zelf mijn verhaal vertellen. Ik
ben Jurjen Ophuis, getrouwd met Fieke en vader van
Noa (3) en Luuk (1). Fieke en ik wonen al meer dan
10 jaar in Tongelre maar daarvan 9,5 op de Kalverstraat, eigenlijk om de hoek. Op een gegeven moment waren wij toe aan het kopen van een huis en na
een lange zoektocht in Eindhoven en alle mogelijke
dorpen er omheen, hebben we het prachtige huis aan
‘t Hofke gekocht. Het bevalt hier supergoed en wij
ervaren dat de buurt zeer hecht is en dat veel mensen
elkaar kennen. Ondanks dat het een stad is voelt ‘t
Hofke als een dorp. Wij vinden het heel leuk om te
zien dat er allerlei initiatieven worden genomen om
het buurtgevoel te stimuleren.
Als installatieadviseur werk ik voor Deerns, een Nederlands adviesbureau dat steeds internationaler gaat
werken. Deerns ontwerpt de installaties voor luchthavens (Schiphol), ziekenhuizen, kantoren, clean technology (ASML) en data centra. Voor het laatste segment ben ik werkzaam. Tegenwoordig zijn data centra
een zeer belangrijk onderdeel van onze samenleving
geworden. Op een gewone dag maakt iedereen tientallen malen gebruik van een data center. Google,
mobiele data, email, Whatsapp, Dropbox, internetbankieren, etc maken allen gebruik van data centra.
De grootste uitdaging is om er voor te zorgen dat deze centra niet alleen betrouwbaar zijn (je wilt niet dat
je internetbankieren niet werkt) maar ook zo energiezuinig mogelijk zijn. Als adviseur ben ik betrokken bij
het ontwerpen van data centra die voldoen aan deze
eisen. Het is een ontzettend interessante afwisselende
baan die er voor heeft gezorgd dat ik over de hele
wereld ben geweest. Rusland, Turkije, India en verschillende plekken in Europa heb ik allemaal mogen
bezoeken. Jammer genoeg blijft er vaak weinig tijd
over om echt de toerist uit te hangen, maar ondertussen heb ik toch heel wat kunnen zien.
Het meest inspirerende van het reizen vind ik het ontmoeten van de verschillende culturen en het beleven
van vreemde steden. Het is bizar om in Rusland mee

te maken hoe het moet voelen als je analfabeet bent
door het cyrillische schrift en het blijft wennen om in
Engeland bij het oversteken naar rechts te kijken in
plaats van naar links. Ook is het leuk om te zien dat
het in Rusland totaal niet gebruikelijk is om over
koetjes en kalfjes te praten met vreemden, terwijl ze
dat in Turkije juist weer wel doen en dat Engelsen
heel vaak echte kroegentijgers zijn. Voor mijn werk
heb ik ondertussen ook vaak in een vliegtuig gezeten,
misschien wel de veiligste manier van reizen. Nadat ik
in een herfststorm naast een piloot zat, die me uitlegde dat vliegtuigen veel zwaarder getest worden dan
wat een storm kan veroorzaken, raak ik zelden meer
in paniek.
Naast mijn werk vind ik het ontzettend leuk om in
mijn vrije tijd actief bezig te zijn. Sporten vind ik
heerlijk, sinds een paar jaar heb ik een racefiets
waarmee ik er graag op uittrek. Ik vind het heerlijk
om het gevecht met
jezelf aan te gaan en
jezelf tegen te komen op de fiets, met
name in een bergachtige
omgeving
(bijv. Limburg) is het
geweldig om te fietsen. Het sporten is
ook iets wat altijd
wel terugkomt in de
vakanties met ons
gezin. Zo zijn Fieke
en ik eens samen de
Grand Canyon afgedaald en ook nu met
Luuk en Noa zijn we
nog steeds actief
door lange wandelingen te maken met
de kinderen in een
draagzak. Afgelopen maand zijn we nog met z’n allen
op wintersport geweest en hebben we samen heerlijk
geskied en met de kinderen in de sneeuw kunnen ravotten. Naast fietsen, loop ik elke ochtend met onze
hond Milan door het Beukenlaantje. Als op mooie heldere dagen de zon net op is en achter de grote beuken schijnt is Tongelre echt schitterend. Het Beukenlaantje en het Wasven zijn echt hele mooie stukjes
Eindhoven en ik vind het fantastisch dat we daar nu
nog dichter bij wonen dan een half jaar geleden.
Wij kijken er in ieder geval naar uit om de komende
jaren de buurt en vooral de mensen beter te leren
kennen.
De Wisselpen voor de volgende maand wil ik hierbij
overdragen aan Sander Lieftink.
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Open dag Scouting GFB2
Jongens vanaf 5 jaar
Wanneer? Zaterdag 28 maart 2015
Hoe laat? Van 12:00 tot 16:00 uur
Waar? Blokhut Karpendonkse plas
Van Oldenbarneveltlaan (1) te Eindhoven
Voor wie? Stoere jongens vanaf 5 jaar,
maar ook zusjes, papa’s en mama’s!
Meer informatie: www.GFB2.nl

30 NIEUWE WONINGEN VOOR TONGELRE E.O.
Op 27 februari zijn er 30 nieuwe woningen gebouwd speciaal met het doel dat er vogeltjes in komen te
wonen. Met veel enthousiasme hebben de kinderen die de natuurthema-avond hebben bezocht, een
huisje in elkaar getimmerd. Het resultaat mag thuis worden opgehangen.
De vliegopening richting
het oosten en op een
hoogte van minimaal 2
meter.
Dan is het wachten tot
het huisje wordt bewoond
door meesjes, of een andere soort holenbroeder.

Wasvenkinderen, trots met de zelf
getimmerde woning.
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Door Kees van Grevenbroek
In de carnavalsvakantie fietste ik laat op de zondagmiddag nog naar Opwetten om een brief ergens in de bus te doen.
Het carnavalspubliek vanuit Nuenen tegemoetkomend en het nodige geluid uit het dorp in de verte, sloeg ik links af het zandpad op. 110 Meter
verder getrapt, stonden daar 6 prachtige reeën in
de weide. Ze keken even op om te zien of ik voor
hen een gevaar zou zijn. Niets aan de hand en ze
snoepten vrolijk verder van het veld. Ik kon ze
goed bekijken met mijn kijker. Speurend over het
veld zoekend naar nog meer reeën zag ik daar
een vos. Wauw! Wat een bontjas had deze aan!
Met zijn neus op de grond volgde hij een heel
spoor totdat hij uit mijn gezichtsveld was verdwenen. Alles wat hij onderweg zal vinden wat eetbaar is gaat naar binnen. Mooie momenten zijn
dat.

Grote lijster

Het is al weer een paar jaar geleden dat ik die
voor het laatst gehoord heb in Tongelre. Hij zingt
altijd al in februari opvallend vanuit een boomtop.
Hij is een stuk groter dan de zanglijster, zingt
hard en herhaalt steeds hetzelfde deuntje, maar
dan net of hij het niet kan afmaken. Het kleurenpatroon is hetzelfde als die van de zanglijster, beige met spikkels op de borst en onderzijde.
En als de goudvink zich ook nog eens laat horen
op datzelfde moment is het helemaal genieten.
Mijn dag is weer goed!
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Reeën

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

Terugfietsend via de andere kant zie ik nog eens 4
reeën staan in een weitje. Mooi hè. Ik fiets door
om ze verder niet te storen.
Op zoek naar ransuilen.
We zijn laatst in Tongelre op zoek geweest naar
roestplaatsen van ransuilen, maar hiervan hebben
we geen duidelijke kunnen vinden. Wel een boom
met braakballen, zeker van een uil en witte ontlasting maar, de vogel was niet thuis.
Op een later tijdstip in die week ben ik teruggegaan en toen bleek dat er op die plek, onder de
hoogspanningsmasten, flink is gezaagd. Dit gaat
`m dus niet worden. Nu is het uiltje zeker gevlogen. Volgende keer beter!
Waar ik nou wel weer blij van word is het geluid
van de grote lijster.

De Kaketoe
Je kunt de kaketoe je wil opleggen
Maar dat is vaak een heel gedoe
En wil je eens iets laten zeggen
Houdt hij geheid zijn
kake.toe
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tige periode zoiets moois kan ontstaan. Het is ons
overkomen en we hebben het geluk toegelaten.
Doe het ook, als jouw moment er is!’

Bijzondere ontmoeting op een bijzonder moment: Intens verdrietig en verliefd tegelijk,
het kan.
‘Het was 2000, toen mijn badmintonmaatje Nellie
ernstig ziek werd. Kanker, en nog maar enkele
maanden te leven, zo was de prognose. Ik zocht
haar thuis op. Een man deed open, ik dacht dat
het de tuinman was. Ik was net een jaar gescheiden en woonde met mijn twee zoontjes in Eindhoven. Ik werkte als wijkverpleegkundige bij het
Verpleegkundig Technisch Thuiszorg team van
ZuidZorg en als freelancer voor Fontys Hogeschool. Ik genoot van mijn vrijheid, maar was
voorzichtig ook aan het daten. Alleen is ook maar
alleen, toch? Maar geen enkele ontmoeting voelde
echt goed.
Nellie’s gezondheid ging hard achteruit. Ze kreeg
verzorging van ZuidZorg, ook van mij. Onze
vriendschap groeide. We hadden gesprekken over
het naderende einde. Nellie had een zekere rust
gevonden in het afscheid. Ze wist alles over mijn
pogingen tot daten, en mijn zoektocht naar geluk.
Ze vertelde me hoe lief haar man Paul was en zei
letterlijk dat ik eens met hem moest praten. De
man die de deur open deed, was dus niet de tuinman!
Na de zorgmomenten sprak ik veel met Paul. Ik
was onder de indruk van de manier waarop hij
voor Nellie en hun drie jongens zorgde. Hij wist
van aanpakken. Het begon te kriebelen, ik werd
verliefd. Veel te snel misschien en veel te vroeg,
maar het overkwam me. En vreemd genoeg gaf
het Nellie een bepaalde rust, dat ze haar jongens
en man kon achterlaten met veel verdriet, maar
ook met een vrouw die voor hen zou zorgen.
De laatste dagen communiceerde Nellie door te
knipperen met haar ogen. We hebben samen de
teksten en muziek uitgezocht voor haar crematie.
Ze gaf aan dat het goed was zo. Ik heb de laatste
verzorging gedaan. Het was niet te bevatten! Ik
voelde intens verdriet en verliefdheid op hetzelfde
moment. De kleine kring om ons heen steunde
ons, maar helaas hadden ook enkele mensen hun
oordeel klaar. Gelukkig voelden we heel sterk dat
het goed was. Maar het was een belangrijke les:
laat niemand oordelen over wat jíj voelt. Volg je
hart.

Paul (63) en Liesbeth (50) Buchrnhornen wonen in Nuenen en
hebben een bedrijf dat orthopedische schoenen en andere
hulpmiddelen maakt, met vestigingen door heel Brabant.

SINT MARTINUSKERKHOF
Wie heeft er op maandagmorgen een paar uurtjes tijd
om ons te komen helpen om het Sint Martinuskerkhof schoon te houden. De klusjes bestaan o.a. uit het
opruimen van blad en afgevallen takken en harken.
Wij willen in het bijzonder hierbij een oproep doen
aan nabestaanden van de mensen die hier begraven
liggen. We moeten toch proberen om een stukje geschiedenis van Tongelre in ere te houden en ondertussen kunt u genieten van de natuur. De vlinder op
onderstaande foto zagen wij op ons kerkhof en verder ook nog de vogeltjes, zoals roodborstjes en koolmeesjes.
Wij zijn er van 9.00 tot 12.00 uur, als het weer het
toelaat natuurlijk. U kunt zich aanmelden bij Trees
Verhulst-Gudden. tel: 040-2812920 of via
e-mail: trees.verhulst@gmail.com

Uiteraard hadden we ook aandacht voor de gevoelens van onze jongens. We hebben veel gepraat.
Heel langzaam werden we samen een nieuw gezin.
Inmiddels zijn we vijftien jaar verder en is Paul
opa geworden van twee meisjes - en ik dus oma.
Trots zijn we! Het is bijzonder dat uit een verdrieWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

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.
Kerkdiensten in de St. Martinuskerk in de Goede
Week.
2 april Witte Donderdag: 19.00 uur Eucharistie.
3 april Goede Vrijdag: 15.00 uur Kruisweg.
19.00 uur Viering.
4 april Paas Zaterdag: 21.00 uur Paaswake.
5 april Paas Zondag: 9.30 uur Eucharistie.
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.

DE WARE GASTVRIJHEID IS DE VRIJHEID
VAN DE GAST
Door Wim van de Wiel
Met Pasen blijft het bijbelverhaal van de Emmaüsgangers mij ieder jaar boeien. Mag ik het kort samenvatten: Na het de kruisiging en begrafenis van Jezus
gaan twee leerlingen op weg van Jeruzalem naar
woonplaats Emmaüs. Ze zijn totaal verbijsterd. Dan
voegt zich bij hen een vreemdeling die hun de vraag
stelt: “Waar loopt U toch zo over te praten?” Zij staan
perplex: “Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?”
De vreemdeling nodigt hen uit hun verhaal te vertellen: “Wat dan?” Ze raken niet uitgepraat, schamen
zich voor hun priesters en leiders en zijn diep teleurgesteld. “Wij hoopten dat ……” En dan zijn ze daarbij nog in verwarring gebracht door enkele vrouwen
met het verhaal dat hij leeft.
In Emmaüs aangekomen, wil de vreemdeling verder
gaan, maar zij dringen erop aan dat niet te doen:
“Blijf bij ons.” En dan bij het breken van het brood
herkennen zij Jezus, “maar hij werd aan onze ogen
onttrokken.”
Dan is het al lang goed, ze hebben hem gezien, ze
zeuren verder niet, ze zitten er vol van en gaan meteen terug naar de grote stad om te vertellen wat ze
hebben meegemaakt.

Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.

Uitvaart:
Er zijn uitvaarten geweest op:
5 feb. Wout de Natris, 87 jaar
6 feb. Toos van Rooij - van de Wiel, 89 jaar
23 feb. Koosje van Lieshout – Kouwenberg, 92 jaar
28 feb. Francien van Rooij - van Gerwen, 81 jaar
Tevens hebben we afscheid genomen van onze collega
Dorothé van Dijke - Clerx, overleden op 13 februari in de
leeftijd van 67 jaar. Dat zij allen mogen rusten in vrede.
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

Dit machtige verhaal gaat niet alleen over verrijzenis,
maar ook over onderweg zijn en over gastvrijheid: Er
vindt een open ontmoeting plaats tussen een vreemdeling en twee personen, ze laten elkaar vrij aan het
woord en luisteren naar elkaars verhaal. Vervolgens is
de gast, de vreemdeling, zo toegelaten en geaccepteerd dat hij het brood mag breken en daardoor aan de
gastheer de andere kant van de werkelijkheid mag
laten zien.
Vaak ben ik
gast:
Ik woon, verblijf
en leef onder de
mensen in Tongelre, ik ontmoet regelmatig
personen en families of ik loop
een winkel in. Ik
kom binnen,
buurt en heb een
gesprek. Ook
maak ik via de
wisselpen kennis met “OudTongelrenaren”
en met
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De deur staat open

“anderen” die hier zijn neergestreken.
Steeds meer dringt bij mij het besef door dat wij als
mens onderweg zijn en hier slechts een tijdelijk onderkomen hebben. Wij zijn op dit kleine stukje grond
van moeder aarde maar gasten of passanten, en op
enig moment zullen we alles los moeten laten en over
mogen dragen.
Wanneer ik een ander ontmoet, zal ik met de nodige
reserve zijn wereld binnen gaan.

Met Pasen vieren we ’t leven, ’t nieuwe leven, de
liefde door of over de dood heen. En met de Emmaüsgangers hopen we mee te maken dat er gastvrij
brood gebroken mag worden. Dan zullen we elkaar
zien en ervaren als gelijken, want:
“De ware gastvrijheid is de vrijheid van de gast.”

Vaak ben ik gastheer of gastvrouw:
Is het dan misschien eenvoudiger om gastheer of
gastvrouw te zijn en vreemden in mijn omgeving toe
te laten of te dulden? Ik weet het nog niet zo precies
……. Wanneer ik mijn deur, mijn huis open stel voor
mijn gast, dan zal ik hem ook toe moeten laten in
mijn leven. Pas als de gast mee mag beleven wat er
in mijn leven gebeurt, dan zal de grens tussen gast en
gastheer verdwijnen. Ik geef ruimte aan mijn gast en
op zijn beurt zal deze oog en interesse hebben voor
de ander. Zo kan ieder van ons in zijn leven ervaren
wat gastvrijheid is: gastheer of gast, reisleider of reisgenoot, consument of maatje.

IN MEMORIAM
Dorothé van Dijke-Clerx
Op donderdag 19 februari hebben we in het crematorium van Heeze afscheid genomen van onze secretaresse Dorothé van Dijke-Clerx. Zij overleed op
13 februari 2015.
Dorothé is in Venlo geboren op 1 september 1947.
Met echtgenoot Wim kwam zij naar Tongelre waar
zij aan de Tongelresestraat een huis vonden dat
helemaal aan hun wensen voldeed. Het wennen in
zo’n nieuwe omgeving was voor hen geen probleem. Door hun sociale instelling maakten zij heel
snel deel uit van de Tongelrese gemeenschap. Zij
stonden meteen klaar voor iedereen.
Bij Dorothé klopte je dan ook nooit tevergeefs aan.
Zo konden wij, het bestuur van ’t Oude Raadhuis,
en het Kerkwijkcentrum van de Martinuskerk op
haar hulp en medewerking rekenen. En zodra ze
hier woonde, had de Zonnebloem haar al gevonden.
Jarenlang zette ze zich daarvoor in, regelde uitstapjes en organiseerde samen met de leiding gezellige
bijeenkomsten voor de zieke, hulpbehoevende of
eenzame mens. Met haar enthousiaste uitstraling
bemoedigde Dorothé iedereen. Ook toen haar gezondheid te wensen overliet bleef zij al het mogelijke doen. Toen zij in 2003 samen met Wim de stichting SEIG oprichtte om het onderwijs aan de kinderen in Gambia te ondersteunen met financiële en
praktische bijdragen was haar enthousiasme niet te
stuiten. Met hart en ziel zette ze zich in voor haar
Gambianen en hield inzamelingsacties. Een duide-

Wij zijn onderweg

lijk voorbeeld daarvan was de actie “Samen Verder”. Dorothé was dan onvermoeibaar. Dolgraag
ging zij naar dit Afrikaanse land om te zien hoe het
onderwijs daar door hun hulp werd gepromoot en
welke volgende hulpactie wenselijk was. Het enthousiasme waarmee zij dan door haar Gambiaanse
vrienden werd verwelkomd en ontvangen was niet
te beschrijven. Dorothé kwam daarover niet uitgepraat. Wat was het een ramp toen haar Wim in dat
land overleed en wat deed het haar pijn toen een
reis naar Gambia vanwege haar gezondheid niet
meer mogelijk was.
Wat een geluk dat in de moeilijke laatste maanden
Herman Verhaag op haar pad kwam. Zijn liefde en
zorgzaamheid gaf haar ondanks haar slechte gezondheid, zoals ze het zelf heeft verwoord, een fantastisch laatste halfjaar. Graag hadden wij Dorothé
nog vele jaren met hem gelukkig gezien. Helaas het
mocht niet zo zijn. Herman, de kinderen en kleinkinderen van Dorothé, maar ook de schoolkinderen
van Gambia en de Tongelrese gemeenschap verliezen in
haar een liefdevolle, warme,
enthousiaste, betrokken
persoon die altijd voor iedereen klaar stond.
Veel Tongelrese mensen waren naar het crematorium in
Heeze gekomen om Dorothé
de laatste eer te bewijzen.
Het bestuur van ’t Oude
Raadhuis.
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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.

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

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat
u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier
een
brief of een formulier
ontvangt, waarmee u
door het taalgebruik
misschien geen raad
weet. Wij zijn er dan
om u daarmee te helpen.
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien
nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw
privacy staat hierbij centraal.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.

⌚ 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

Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis
waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we
telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

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

PAASBRUNCH in
’t Oude Raadhuis!

⌚ Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

Op maandag 6 april (2e Paasdag) is er weer de
jaarlijkse Paasbrunch.

⌚ Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.

⌚ Elke zondagmiddag

Wilt u ook aanschuiven?
Meldt u op tijd aan bij de beheerder want vol is vol!
‘t Oude Raadhuis is om 11.15 uur open
en we beginnen om 11.30 uur.

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te
kaarten of een ander spel te doen.

Zoekt u telefonisch contact met
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen
9.00 en 12.00 uur!
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Kosten € 6,00.

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk
zondag 22 maart: 10.00 uur dominee Petra Speelman
zondag 29 maart: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide, thema: God of goud
Witte Donderdag 2 april: 19.30 uur liturgische maaltijd
Goede Vrijdag 3 april: 19.30 uur Stille viering met werken van Schütz, Sweelinck en Max Reger.
Stille Zaterdag 4 april: 22.00 uur Paaswake met Paasvuur
Paasmorgen 5 april: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide, thema: Pasen opent hart en handen!
zondag 12 april: 10.00 uur dominee Chris Mondt
zondag 19 april: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn.
Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e zondag
van de maand is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk).
Palmpasenstokken maken
Op Palmzondag 29 maart beginnen de kinderen van de basisschoolleeftijd om
10.00 uur gelijk in hun eigen ruimte om Palmpasenstokken te maken. Daarna
gaan ze met hun stokken in optocht door de kerk. Vanwege de voorbereidingen
graag van tevoren opgeven bij Herma van der Veen, tel. 06-19995644 of Email: hermavanderveen@pkn-eindhoven.nl. De kerkdienst voor volwassenen
heeft als thema: God en goud – hoeveel is genoeg
Vieringen in de Stille Week en Pasen
De Stille Week en Pasen zijn het hoogtepunt van de kerkelijke feesten. Van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag zijn er vier heel verschillende vieringen:
• 2 april 19.30 uur Witte Donderdag
De dienst heeft de vorm van een zogeheten “liturgische maaltijd” en is er een mooi ritueel rond de voetwassing. Dat is het Bijbelse verhaal waarin Jezus als dienaar de voeten van zijn leerlingen wast.
Muzikale medewerking wordt verleend door Cor van Lingen, orgel/piano en Sonja Trapman, fluitiste.
• 3 april 19.30 uur Goede Vrijdag
In deze dienst staat de kruisiging centraal. De Goede Vrijdag wordt gevierd met medewerking van de
zanggroep Klein Vocaal, dat liederen zingt van o.a. Schütz, Sweelinck en Max Reger.
• 4 april 21.30 uur Stille Zaterdag
Op zaterdag zal de Paaswake gevierd worden met Paasvuur en de symboliek
van het licht! De grote nieuwe Paaskaarsen worden aan het buitenvuur aangestoken en naar binnengedragen.
• 5 april 10.00 uur Paasmorgen, Thema: Pasen opent hart en handen!
Een feestelijke Paasdienst met medewerking van de cantorij o.l.v. Cor van
Lingen.
NB. Tenzij anders vermeld, vinden alle activiteiten plaats in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 of in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4 te Eindhoven.
Tenzij anders vermeld zijn alle avonden gratis en staan open voor iedereen.
Voor actuele informatie kijk op de hierboven genoemde website en de sociale
media.
Contactpersoon: Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@hetnet.nl
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wordt door 't Oude Raadhuis een fietstocht
georganiseerd
voor

jong en oud

aan de start kun je kiezen voor 10 km of 20 km

Aanmelden tussen 13.30 en 14.00 uur
bij 't Oude Raadhuis ('t Hofke 15)
waarna je direct kunt vertrekken.
Als na de rit iedereen terug is, volgt de prijsuitreiking.
Onderweg is er een fotoquiz en worden spelletjes
gespeeld waaraan iedereen kan deelnemen.
Er zijn 3 prijsjes beschikbaar.
De kosten bedragen € 1,50 per p.p.
Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Deelname op eigen risico
Voor vragen en/of telefonische
aanmelding:
06 55 18 28 58
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SCOUTING DOORNAKKERS
De meeste kinderen hebben op vrijdagavond al een leuk en spannend
programma gehad, maar op zaterdag moeten ze thuisblijven! Deze
zaterdag is er voor hen helaas geen scouting. De staf
daarentegen mag al vroeg op de blokhut zijn, want
Scouting Doornakkers heeft haar jaarlijkse stafdag.
Een dag waar alle kaderleden van de scouting samen
leuke, leerzame en nuttige dingen doen.
Na een rustige start met een kopje koffie wordt de
hele blokhut omgetoverd tot een ware filmset. Alle
lokalen (zelfs de keuken, die midden in de verbouwing is!) worden gebruikt voor een mooie lipdub,
waarin alle stafleden enthousiast laten zien waarom
alle leden van Scouting echte helden zijn. Het resultaat van deze creatieve ochtend ziet u binnenkort op
onze Facebook pagina!

In de middag is het tijd voor wat sportiviteit. Het is
maar goed dat er tussen de stafleden geen oude vetes
bestaan, want er staat een workshop schermen op het
programma… Daarnaast is er ook nagedacht over het
jubileum. Scouting Doornakkers bestaat dit jaar namelijk 55 jaar! Dat kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Alle stafleden hebben een
originele activiteit bedacht om bij dit heuglijke feit
stil te staan. Nu is het alleen nog kiezen uit al die goede ideeën…
Vind jij het ook leuk om samen met een groep enthousiastelingen iedere zaterdag iets leuks te bedenken voor de kinderen? Of ben je benieuwd hoe wij
ons jubileum gaan vieren en ben je daar graag bij?
Informeer dan eens naar de mogelijkheden als (staf-)
lid bij Scouting Doornakkers!
www.doornakkers.com | www.facebook.com/
scoutingdoornakkers | info@doornakkers.com
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ORKA

NAMENS DE REDACTIE:
WIJ BELLEN WEER BIJ U AAN!
Beste lezers,

MEIDENMIDDAG BIJ ORKA
Gezellig met vriendinnen iets leuks doen
Wekelijks andere activiteit zoals:
* High Tea
* Film kijken
* Nagels lakken
* Beauty dagje
Leeftijd: tussen 10-15 jaar
Kosten € 1,00
woensdagmiddag 14:30 - 16:00 uur

HUISWERKBEGELEIDING
Steuntje in de rug nodig met het
maken of leren van schoolwerk?
Zit jij in groep 7 of 8, heb jij
moeite met schoolwerk of leren
en zou jij hierbij wel wat hulp
kunnen gebruiken?
Dan is dit je kans om op een leuke manier aan
school te werken!
De huiswerkbegeleiding is elke donderdagmiddag
van 15.30 uur tot 16.30 uur in activiteitencentrum
ORKA (Broekakkerseweg 1).
Kosten: € 2,-

Alweer het 51ste jaar dat de werkgroep Rond ’t
Hofke in touw is om uw wijkblad maandelijks in
elkaar te zetten. Wij doen dat met veel plezier en
uit de vele positieve reacties begrijpen wij dat u het
wijkblad nog steeds weet te waarderen. Het spreekt
voor zich dat het maken en verspreiden van een
wijkblad kosten met zich meebrengt.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele adverteerders hebben, maar de opbrengst van de
advertenties is niet toereikend om het wijkblad in
stand te houden, we kunnen er slechts een gedeelte
van de kosten mee dekken.
Daarom bellen wij bij u aan!
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van de actie van vorig jaar, hebben wij er
het volste vertrouwen in dat u ook dit jaar ons
wijkblad wilt steunen.
In het begin van de week van 13 april zullen onze bezorgers bij u een envelop in de bus doen.
Enkele dagen later belt de bezorger bij u aan
om u het wijkblad aan te bieden en de envelop
met bijdrage in ontvangst te nemen.
Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad met
een briefje in uw brievenbus worden gedaan. In
deze brief wordt u de mogelijkheid geboden uw
bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer van het wijkblad of uw envelop te deponeren
in de brievenbus van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke
15.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel
van wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen
aan de leefbaarheid van onze wijk.
Bij voorbaat onze
hartelijke dank voor
uw bijdrage.

Interesse? Stuur een mail naar:
activiteiten@orkacentrum.nl

“EIGEN”

EEN
TIJDS ACTIVITEITENCENTRUM
Activiteitencentrum Orka 040-2827777
Broekakkerseweg 1
info@orkacentrum.nl
5641 PC Eindhoven
www.orkacentrum.nl
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Rond
‘t Hofke

ONTDEK VAN GOGH
VILLAGE NUENEN
Recept van de maand maart:
Tartaar van zalm, avocado en groene appel
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen

Eind 2011 is het
initiatief genomen
om senioren en
verzorgingshuizen
in Eindhoven te
bezoeken en uit te
nodigen om de
kunst van Van
Gogh te ervaren in
het Vincentre Museum in Nuenen.

Daarom is op dinsdag 31 maart a.s de gelegenheid om gezamenlijk onder begeleiding van An
van Acquoij, ambassadeur van het Ouderen Appèl en vrijwilliger van het museum het Vincentre
in Nuenen te bezoeken.

Ingrediënten voor 4 personen:
verse zalmmoot/zalmfilet van 100 gram
gerookte zalmsnippers +/- 100 gram
2 rijpe avocado's
1 groene appel
15 takjes bieslook
1 el mayonaise
sap van 1/2 citroen
versgemalen peper en zout

•
•
•
•
•
•
•
•

Bereiding:
• Verwijder zorgvuldig alle graten uit de zalm en
snijd de vis in blokjes.
• Doe deze in een diepe schaal samen met de gerookte zalmsnippers.
• Was de bieslooktakjes en snipper ze fijn.
• Was de appel en snijd hem in vieren. Verwijder
het klokhuis en snijd de appel in blokjes.
• Meng de appelblokjes met de zalm.
• Voeg de mayonaise en de bieslook toe en breng
op smaak met peper en zout.
• Bewaar de tartaar in de koelkast.
• Snijd de avocado's doormidden, verwijder de pit
en schil vervolgens zorgvuldig alle helften.
• Besprenkel ze meteen met citroensap om verkleuren te voorkomen.
• Schik op elke halve avocado wat zalm tartaar.
• Dien meteen op.
Tip:
U kunt ook de halve avocado in schijfjes of blokjes
snijden en vermengen met de tartaar.

Samenkomst om 13.15 uur bij ‘t Oude Raadhuis,
waar u een routebeschrijving ontvangt met het
verloop van de middag.
Vervoer in onderling overleg.
Entree 7 euro.
Aanmelden:
telefoon 040– 2446213 of 06-17569480
e-mail anvanacquoij@gmail.com
Graag uw telefoonnummer vermelden en of u
wel of niet in het bezit bent van een auto.
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Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant

ders een nieuwe zaak beginnen. Zodoende is dochter Li geboren in Roermond!

Jian An
elke dag van 16.00 tot 22.00 uur
Toen ik na het interview bij kinderdagverblijf
Lukkepuk op 14 januari binnenviel bij Jian An
om me voor te stellen en een afspraak te maken voor een interview was eigenaresse
mevr. Toh direct enthousiast. Ze riep wel
even een zoon want die sprak wat beter Nederlands. We maakten snel een afspraak voor
woensdag 11 februari om 14.00 uur. “Dan is
het toch nog geen Carnaval hè?” vroeg mevrouw verschrikt. “Nee, da's een week later.”
Door Frank de Greef

opa is het middelpunt

Ik heb een gesprek met mevrouw Li-Chung Toh en
de twee zoons Afong en Jiah Bao die haar vaste
assistenten zijn bij de afhaal en de bediening. Het
afhaalloket bevindt zich niet ín het restaurant en
dat is wel zo prettig als je rustig wil eten. Haar
echtgenoot staat samen met drie andere koks in
de keuken. Al voor het negende jaar wordt het Jian
An-team op zondag bijgestaan door de nu 24jarige Simon, die dus al vanaf zijn 15e meehelpt.
Door de naam zou je denken dat Simon een Hollandse jongen is, maar hij is volbloed Chinees
(Kantonees). Zijn volledige naam is Simon Liang.
Jiah Bao legt uit: “Chinezen willen vaak een simpelere, westerse naam zodat iedereen die beter kan
onthouden en uitspreken. Vandaar.”

Het jonge echtpaar Toh
Hoe bent u hier zo terechtgekomen?
De vader van mevr. Toh – dhr. S.H. Hu (tegenwoordig woonachtig in Woensel) was een zakenman. Hij startte overal in het land Chinese restaurants op, zoals onder andere in Oss, Best, Roermond, Geldrop en op verschillende plaatsen in
Eindhoven. Als de zaak goed liep, verkocht hij die
en ging samen met vrouw en kinderen ergens an-

Vanwege het drukke bestaan werden drie dochters
van dhr. Hu terug naar China gestuurd, naar opa
en oma in de havenstad Wenzhou (momenteel
ruim negen miljoen inwoners). Mao Zedong was
toen de Grote Roerganger van de communistische
revolutie. Veel schoolopleiding heeft Li in China
helaas niet genoten: “Vaak kwamen er geen leraren opdagen, dan zaten we de hele dag niets te
doen.” Zij kwam terug naar Nederland en ging in
een Chinees restaurant werken in Zaltbommel.
Daar stond een leuke jongen in de keuken: haar
latere echtgenoot Meng-Weng Toh, die afkomstig
is uit Maleisië waar zijn (Chinese) ouders zich
toentertijd hadden gevestigd. In juni 1980 begon
vader Hu het huidige restaurant Jian An in Tongelre, dat hij twee jaar later overdeed aan zijn dochter, het jonge echtpaar Toh. Zij kregen drie kinderen: Afong, Jiah Bao en dochter Mimmi.
Aangenaam verrast zijn mijn gespreksgenoten als
ik ze attent maak op het feit dat dit blok van drie
bedrijfspanden, waaronder Jian An, in 1930 is gebouwd door wijlen mijn grootvader Frans Claas.
Ook het blok woonhuizen hiervoor, naast het Oude
Raadhuis, zoals je kunt zien op de uitvergrote foto
die op de hoek tegenover ‘t Oude Raadhuis staat.
Het is een van de oude foto's van oud-Tongelre die
in het kader van het 50-jarig bestaan van wijkblad
Rond 't Hofke op diverse plekken in Tongelre zijn
geplaatst of opgehangen.
Wat betekent Jian An?
Makkelijke vraag, maar het antwoord is niet zo
simpel. In de eerste plaats kun je eigenlijk nooit
spreken van ‘het’ Chinees. Meestal wordt bedoeld
het Mandarijn, de officiële taal van de Volksrepubliek China en trouwens ook van Taiwan. In heel
China worden een stuk of tien varianten van ‘het’
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Chinees gesproken en daarnaast honderden dialecten. Er bestaan zo'n 12.000 moderne Chinese
karakters (van de in totaal 56.000 ontdekte oude)
en 'Jian' en 'An' zijn er daar twee van. De betekenis van een Chinees woord is niet direct af te leiden uit het geschrift in Latijnse letters. Hetzelfde
geschreven woord kan op verschillende manieren
worden uitgesproken, afhankelijk van het bijbehorende Chinese karakter en daardoor meerdere betekenissen hebben. Er zijn daarom ook zoveel karakters met elk een specifieke betekenis. Je kunt
betekenis toevoegen/veranderen door karakters te
combineren. Je kunt ze zien als bouwstenen. Enfin, in het Standaardmandarijn is 'Jian' – uitgesproken als Tzjen – afgeleid van een werkwoord
dat opbouwen of stichten betekent. 'An' betekent
zoveel als rust of vrede.
Dit zijn de karakters van de oude Jian An poëzie:

建安酒楼
altijd een vriendelijk gezicht
Hoe ziet het lopend buffet er precies uit?
Iedere zon- en feestdag – of speciaal voor groepen
– bieden wij een compleet Oosters buffet aan.
Vooraf is er een keuze uit drie smaken soepen,
een garnalensalade, diverse gefrituurde dim sum.
Diverse hoofd- en bijgerechten. En als nagerecht
vers fruit en zoetigheden. Verder zijn er diverse
hoofd- en bijgerechten en als nagerecht bieden wij
vers fruit en zoetigheden. Voor 16,90 euro p.p.
(kinderen t/m 11 jaar 8,90 euro) kun je van 17.00
tot 21.00 uur rustig een avondje jian-annen. Als je
zeker wil zijn van een zitplaats kun je beter eerst
even bellen. Maar langskomen kan ook.
het pand van Jian An rond 1980
Ook voor klanten met allergieën en intoleranties.
Zeker ook mensen met voedselallergieën en intoleranties zijn bij Jian An in goede handen. Indien
gewenst krijgt u een 100 procent glutenvrije maaltijd voorgeschoteld. En kunt u niet tegen lactose of
smaakversterkers (Ve-tsin) of gruwt u bij de gedachte aan varkensvlees, knoflook of paprika?
Geen probleem, daar kan rekening mee worden
gehouden! Jian An onderscheidt zich door haar
flexibiliteit, kwaliteit en goede service in zowel het
restaurant als bij het afhaalloket. Het restaurant
kent een uitgebreide vaste klantenkring die van
heinde en verre blijft komen. Zij komen voor zowel
de klassieke vernederlandste gerechten als voor
traditionele Chinese klassiekers. “Onze koks hebben wij speciaal uit China laten komen om onze
gerechten een meer authentieke smaak te geven.
Wat vervelend is, is dat het steeds moeilijker
wordt om Chinese koks tijdelijk – meestal voor
een jaar naar Nederland te halen. Ondanks dat
wij ze werk en onderdak bieden,
maakt de huidige Nederlandse regering dat steeds
moeilijker.

Driegangen keuzemenu
Zeven dagen per week bieden wij een speciaal
driegangen keuzemenu aan. Dan kunt u kiezen uit
11 voorgerechten,16 hoofdgerechten en 7 nagerechten voor de vaste lage prijs van 19,50 euro.
Voor 3 euro minder kunt u ook een 2-gangen keuzemenu samenstellen. Bent u niet zo'n grote eter,
dan kunt u voor slechts € 12,50 ook alleen een
hoofdgerecht kiezen.
Catering aan huis
Jian An levert ook complete (warme) maaltijden
aan huis of op het werk. Eventueel met borden en
bestek, zodat u ook daar geen omkijken naar
hebt. En wat dan ook zo lekker is: de afwas kan
ook voor u gedaan worden. Voor het bespreken
van de mogelijkheden kunt u contact opnemen
met behulp van onderstaande gegevens.
Chinees-Indisch specialiteitenrestaurant
Jian An
(dagelijks geopend van 16.00 tot 22.00 uur)
't Hofke 37, 5641 AH Eindhoven
040-2815846
www.jianan.nl
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Voor veel mensen in Oud-Tongelre is het wijkblad Rond ’t Hofke een begrip.
Er wordt geschreven over evenementen en activiteiten in de wijk en we laten de lezers kennismaken
met mensen in de buurt die een bijzondere bezigheid hebben. Dit gebeurt door middel van interviews of
door ingestuurde artikelen.
Onze interesse gaat nu uit naar bewoners van de Geestenberg. Omdat de Nieuwsbrief Geestenberg niet
meer wordt verspreid, willen we graag ook verhalen van Geestenbergbewoners in Rond ’t Hofke plaatsen. B.v. een bijzondere verzameling, een beroep dat aandacht verdient, een hobby, een winkeltje
thuis, een kunstzinnige bezigheid.
Als u hier meer bekendheid aan wilt geven, schrijf hierover in Rond ’t Hofke.
Wij plaatsen het graag. We kunnen u ook bezoeken voor een interview. Voor meer informatie, stuur een
email aan rondhethofke@gmail.com.
Op onze website vindt u onze maandelijkse uitgaves: www.rondhethofke.nl.
Hallo, ik ben Hans Muskens
en ben al vanaf dag één bij
de Geestenberg in aanbouw
betrokken. Eerst als vrijwilliger in het klein Karregatje
aan het Heike, waar ook de
welkomstcommissie
zat
voor de nieuwe bewoners.
Tevens stond op het Heike
een modelwoning. Toen het
echte Karregat geopend
werd, kwam ik in vaste
dienst bij
de stichting
S.O.C.H. die de bar beheerde voor de wijk. Ik heb daar tientallen jaren achter
de bar gewerkt, eerst samen met Eri en Ad van de
Bragt, later met Dammy van de Heuvel. En nog
veel later kwam daar Koos Dubois en Jos Dijkstra
bij.
Over al deze mensen gaan we het niet hebben, ik
ga meer mijn eigen verhaal vertellen over wat
eens het duurste wijkcentrum van Nederland was
en waar de hele wereld met bussen vol is komen
kijken. Ik heb zo’n beetje daar de mooiste tijd van
mijn leven gehad. Ik mocht meewerken aan iets
wat uniek was in de wereld. We hadden volgens

architect Van Klingeren het meest unieke gebouw.
Hij vertelde aan de gemeente Eindhoven dat het
gebouw wat hij had gerealiseerd in tweeën gedeeld moest worden. Het ene gedeelte was bedoeld voor diverse winkels en het andere gedeelte
voor scholen en een wijkcentrum. Als de opbrengst
van het winkelgedeelte zou terugvloeien in het
wijkgebeuren konden we het tot in lengte van dagen volhouden. En juist daar ging het al meteen
fout. De gemeente verkocht het winkelgedeelte
aan Amro Westland. Er vloeide geen geld terug in
de wijk. Om even in het kort aan te geven hoe het
met het Karregat is gegaan.
Wij, als wijkbewoners en personeel, hebben in het
Karregat van alles meegemaakt, van Jazz tot Pop
en van smartlappen tot meezingfeesten en van
Stofhappers tot Karrenarren. Alles hebben we in
dit gebouw mogen beleven. Ik heb zelfs het Nederlands kampioenschap discodansen op rollerskates georganiseerd samen met Lagea. Dus je kon
het zo gek niet bedenken of het heeft in het Karregat plaatsgevonden. Maar ja, als je als gemeente
geen onderhoud meer pleegt, verwaarloost het al
gauw, ondanks dat er toen zo’n driehonderd vrijwilligers waren. Het gebouw takelde steeds verder
af. De bar werd voor de derde keer verplaatst, nu
naar een afgesloten ruimte aan het parkeerterrein.
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Verschillende huurders hebben het geprobeerd
maar het ging steeds mis. Uiteindelijk is het gesloten en wordt het gebouw op dit moment verhuurd
aan antikraak.

weer een groep vrijwilligers is die weer veel voor
de wijk en zijn bewoners betekent. En als straks
na 1 augustus de school weer in het Karregat zit,
is er weer een klein beetje van de oude glorie terug. Nu moet de gemeente eerst nog gaan zorgen
dat het winkelgedeelte er goed uit komt te zien,
zodat we daar de dingen kunnen kopen die iedereen nodig heeft. Maar ik heb al gelezen dat de gemeente voor dat gedeelte een koper zoekt. Hebben ze dan echt niets geleerd in al die jaren?!
Zo, jullie zijn weer wat bijgepraat. Ik hoop dat er
meer wijkbewoners zijn die in het blad Rond ‘t
Hofke hun verhaal willen vertellen over de Geestenberg. Dan blijven we op de hoogte.
Groetjes, en we zien elkaar weer in de buurt.
Hans Muskens.

Liederentafel op zondag
22 februari
De liederentafel, die werd gehouden in ’t Oude Raadhuis, werd zeer goed bezocht. We hebben helaas
mensen moeten weigeren, want op de affiches stond
VOL = VOL. De volgende keer zullen we er alles
aan doen om mensen niet te hoeven teleur te stellen.
Liederentafel Santé uit Oirschot was door ons weer
uitgenodigd en zij heeft mooie en bekende liedjes ten
gehore gebracht. Dit beviel de aanwezige mensen
blijkbaar erg goed, want er werd enthousiast meegezongen. Na afloop mochten we veel positieve reacties
in ontvangst nemen en er is nog even gezellig na geborreld. De bardienst heeft het met 2 personen aardig
druk gehad, maar gelukkig was het personeel ervaren
genoeg om iedereen op tijd van een drankje te voorzien.

We gaan even terug naar mijzelf. Het VTA ontstond in een aparte ruimte aan de park-kant, die
wij als wijk in eigen beheer hadden. Het bestuur
waar ik ook in zat, regelde toen nog van alles voor
de wijk en had inkomsten uit de verhuur van de
ruimtes in het VTA. Zodoende ben ik ook bij buurtpreventie terecht gekomen, en dat is wat ik nog
steeds doe. Ik ben ook nog tot na de opheffing bij
de Stofhappers VSOP geweest. Verder doe ik nog
wat aan buurtbemiddeling en preventie en in de
overige vrije tijd geef ik als vrijwilliger rondleidingen en educatie in Dierenrijk. De dierentuin die
bijna in de wijk ligt (5 km). Daarnaast nog wat
muziek maken in een band met oude bekenden,
zoals jullie op de wijkmarkt hebben kunnen zien.
Ik vind het geweldig dat er in de Geestenberg

We zullen ook op zoek gaan naar andere groepen,
zodat we de volgende keer voor wat afwisseling zorgen, want dat hoort er toch ook bij. Wij bedanken
iedereen voor zijn aanwezigheid, waardoor het weer
een zeer geslaagde middag is geworden. U hoort van
ons zodra er weer een volgende zangmiddag wordt
gehouden.
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Bent u betrokken bij het wel en wee in de buurt?
Een ondernemer met het hart op de juist plaats? En wilt u graag uw
naam verbinden aan een succesvol team? Sponsor dan het NXT
Generation team.
NXT Generation, een werkgroep van stichting Groendomein Wasven,
doet al enkele jaren met veel succes mee aan de FIRST® LEGO® League (FLL).
Het doel van NXT Generation is kinderen bewust te maken van het nut
en de noodzaak van een duurzame samenleving en de rol die je daarin
zelf kan vervullen. Het nastreven van een gezond en leefbaar milieu
willen we als stichting en als team uitdragen, zowel binnen de wijk als in
de regio. We hebben dit gekoppeld aan hedendaagse mogelijkheden en
uitdagingen die jongeren aanspreekt, namelijk techniek!
De FLL is een wereldwijde techniekwedstrijd waarbij jongeren worden uitgedaagd de maatschappelijke rol van wetenschap en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten. In de challenge van dit jaar 'World
Class™' staat alles in het teken van onderwijs. Meer dan 290.000 jongeren, van 9 tot 15 jaar uit meer dan 82 landen,
hebben onderzoek gedaan naar hoe de manieren waarop wij kennis en vaardigheden vergaren in de 21e eeuw verbeterd kunnen worden. Daarnaast leren de kinderen hun eigen robot te bouwen en te programmeren met LEGO MINDSTORMS® om hier vervolgens verschillende missies in de robotwedstrijd mee uit te voeren. Tijdens het hele traject
staan de Core Values zoals sportiviteit, samenwerking en respect voor elkaar hebben, centraal.
Voor het thema ‘World Class™’ heeft het team oplossingen bedacht voor de robotopdrachten, onderzoek verricht binnen het thema en een innovatieve oplossing bedacht om dove en slechthorende kleuters meer te leren over muziek. Ze
hebben deze oplossing “DE STiP” genoemd en inmiddels is er al een echt werkend prototype ontwikkeld. "De STiP' is
een leermiddel dat doormiddel van RGB LED technologie dove kleuters meer leert over de basis van muziek”. Dat wil
zeggen ze ervaren het verschil tussen geluid en stilte en ze ervaren en leren meer over muzikale elementen zoals melodie, dynamiek, ritme/tempo, harmonie. Na het winnen van de Regio finale en het winnen van de derde plaats met de
robot tijdens de Benelux finale werd het team genomineerd voor een zogenaamd Open International Championship,
The FLL Razorback Invitational - Fayetteville, Arkansas
Deze internationale First Lego League wedstrijd, vindt plaats van 14 t/m 17 mei 2015 in Fayetteville, Arkansas, VS. Het
team is bijzonder vereerd dat zij de kans krijgt om deel te mogen nemen aan dit fantastische toernooi, maar helaas komen alle kosten voor rekening van het team.
Aangezien Stichting Groendomein Wasven een non-profit organisatie is,
hebben wij hiervoor niet de middelen en zijn wij genoodzaakt subsidie cq
sponsoren te vinden voor de inschrijfkosten en de reis- en verblijfkosten
van 7 teamleden, 2 coaches en 2 begeleiders. Wij schatten de totale kosten voor deelname, vervoer en verblijf op minimaal € 1300,00 per persoon.
Wij hopen dat u het NXT Generation team een stukje op weg wilt helpen,
zodat zij Brabant/Nederland in dit internationale Championship kunnen
vertegenwoordigen. Elke bijdrage, hoe klein ook, kan het team verder helpen om de benodigde middelen bij elkaar te sparen. Uw bijdrage is daarom van harte welkom en kan gestort worden op IBAN: NL 74 INGB
0007359921 t.n.v. Stichting Groendomein Wasven o.v.v. NXT FLL Razorback Invitational.
Meer informatie over het team en/of het Championship kunt u vinden op
onze website: www.wasven.nl/nxtgeneration of facebook:
www.facebook.com/nxt.generationwasven
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

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.

MD-café
Dinsdag 31 maart is er weer het maandelijkse MD-café
voor mensen met de oogaandoening MaculaDegeneratie.
Deze middag komt de filosoof George Kabel. In deze
lezing is de uitgangsvraag: hoe willen wij leven? Leven
is een kunst. Na de verwerving van een handicap zou je
misschien zeggen: het leven is een hele toer geworden.
Soms wordt het leven helaas overleven. Men komt dan
nauwelijks of niet meer toe om van het leven te genieten.
Hoe nu uit deze impasse te geraken? In deze lezing zullen antwoorden behandeld worden door naar enkele filosofen te kijken.
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske,
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).
Van 14.00-16.00 uur. De toegang is gratis.
Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650.

Advertentie

Tuintip van maart: Maartse buien
Door Jeroen Soontiëns
Aan de zon te voelen is de lente weer in aantocht! Hoewel
het weer in maart grillig kan zijn, kunt u tussen de buien
door aan de slag om de tuin voorjaarsklaar te maken. Wat
dat inhoudt, leest u in deze tuintip. Wanneer de kans op
een vorstperiode voorbij is, kunnen de borders een voorjaarsbeurt krijgen. Het belangrijkste is hierbij om de vaste
planten en sommige heesters terug te knippen.
Vasteplantenborder
In de border heeft u in het najaar alleen de rommelige
soorten afgeknipt, maar het grootste gedeelte van de afgestorven stengels laten staan. Deze kunnen nu worden weggehaald, samen met het oude blad. Het is niet nodig om
alles af te voeren. U kunt (een deel van) het oude gewas
fijnknippen en als mulchlaag op de bodem laten liggen. Dit
is goed voor de bodemstructuur en het bodemleven.
Als vaste planten zo’n 3 tot 5 jaar in de border staan, is het
bij veel soorten nodig om ze te verjongen. De groeikracht
en bloei wordt dan namelijk minder. Het verjongen of renoveren van de border betekent dat u de planten uit de
grond haalt en de bodem voorziet van compost en voeding.
De wortelkluit van de planten deelt u in een aantal stukken
met behulp van een scherpe spade. De meest vitale stukken worden opnieuw ingeplant. Door dit te doen stimuleert
u de groeikracht van vaste planten wat de bloei ten goede
komt. Binnen één seizoen zijn deze planten weer op volle
sterkte.
Heesters snoeien
Struiken, die in het najaar niet of alleen lichtjes zijn gesnoeid, kunnen nu worden ingekort. Het gaat hierbij vooral
om de vorstgevoelige soorten en de struiken die bloeien op
eenjarig hout. Dit zijn onder andere de vlinderstruik
(Buddleja), pluimhortensia, grootbloemige clematis, hertshooi (Hypericum), lavendel en laatbloeiende Spiraea. Voorjaarsbloeiende struiken laat u nog ongemoeid tot na de
bloei.

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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Ankerpunt voor de wijk
Berckelhof
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven
Wilt u deelnemen aan
activiteiten? Koop uw
‘strippenkaart’ bij de receptie.

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

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof

Activiteitenoverzicht
Verhalen uit het leven van Tongelre
Op 24 Maart om 14.30 uur zal er in het restaurant van Vitalis
Berckelhof een historische
middag plaatsvinden. De
vroegere wijkpostbode en
een bestuurslid van carnavalsvereniging “De Deurzetters” vertellen aan de hand
van prachtige oude foto`s
anekdotes over het leven in
Tongelre.
Datum:
Tijd:
Waar:

dinsdag 24 maart
14.30 tot 16.00 uur
Vitalis Berckelhof
Restaurant
Generaal Cronjéstraat 3
5642 MH Eindhoven
Toegang: gratis (koffie/thee 0,85 cent)
Aanmelden en informatie bij:
Sylvia van Aggel, 040-2331600 of 06-83653238

ACTIEVE PENNINGMEESTER WIJKBLAD ROND ‘T HOFKE

Onze penningmeester Jan Paulussen (81) samen met zijn kleinzonen Niels (15) en Lucas (12) op wintersport.
Op dezelfde plek waar Jan zelf ooit leerde skiën, leert hij het nu zijn kleinzonen. Genieten!
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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 maart en april
De natuur begint alweer te ontluiken, buiten bij het
Wasven zien we dat als eerste. Tijd om lekker aan
de slag te gaan in de natuur of er gewoon van te
genieten, bijvoorbeeld bij de Vroege Vogel Wandeling. Op beide Paasdagen kunt u bij de Gasterij terecht voor een (h)eerlijke, biologische brunch of
Paasdiner. En ook aan de kinderen is gedacht! Op
beide Paasdagen is er een speelruimte met o.a.
Lego en kleurplaten. Tot ziens bij het Wasven!

Natuurthema-avond: Amfibieën en paddentrek

Tot 26 april op De
Overloop
20 en 21 maart bij
het Wasven
27 maart, 19:00 uur
in De Schop

Paasdiner bij de Gasterij

5 en 6 april

Bakmiddag voor kinderen: spelt

8 april, 13:30 uur in
De Schop
16 april, 19:00 uur
in De Schop
19 april, 06:00 uur
Parkeerplaats Aalbersepad

Expositie: Nature
NL Doet bij het Wasven

Tuinthema-avond: Lente
Vroege Vogel Wandeling
Expositie: met Potlood en
Penseel

Opening 1 mei

NLdoet bij het Wasven
Wasven doet mee met NLdoet!
Zaterdag 21 maart is de landelijke vrijwilligersdag
onder de noemer NLdoet. Hebt u zin om mee te
doen met NLdoet, dan heeft het Wasven vast een
leuke klus voor u. Klik op NLdoet, laat zoeken op
postcode 5641 AG in een straal van 5 kilometer en
u vindt meer info over de klussen voor ons Wasven. Die variëren van een schoonmaakbeurt van de
boerderij en ecokas tot de aanleg van een waard
en drachtplantentuin voor bijen, vlinders en andere
insecten. Ook gaan we mutserts maken:
Ons bakhuisje wordt gestookt met bundels takkenhout,
'mutserts'
genaamd. Deze takkenbossen moeten worden opgebonden en onder het
afdakje komen te liggen.
Natuurthema-avond voor de jeugd: Amfibieën
en paddentrek
Nu de winter bijna voorbij is en het voorjaar weer
voor de deur staat, worden er veel dieren wakker

uit hun winterslaap. Zo ook de amfibieën; dat zijn
dieren die zowel in het water als op het land kunnen leven. Denk bijvoorbeeld maar aan padden,
kikkers en salamanders. Ken jij ze allemaal? Nou?
Op de natuurthema-avond op 27 maart gaan we
zelf op onderzoek naar deze amfibieën. Dus trek je
laarzen maar aan en neem een zaklantaarn mee!
Misschien zien we ook nog iets van de paddentrek.

Kees van Grevenbroek en de Natuurwerkgroep van
het Wasven begeleiden deze avond.
Kom je ook naar de Schop? Het wordt weer leerzaam en gezellig én een beetje spannend! Het is
voor kinderen van 6 tot 11 jaar. We beginnen om
19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Deelname is
€ 2.00 per kind. Je hoeft je niet van tevoren aan te
melden.
Bakmiddag voor kinderen
Elke tweede
woensdag
van de
maand kunnen kinderen
van 6 tot 10
jaar onder
leiding van
bakker Ralf
zelf koekjes
of taartjes
maken.
Op woensdag 8 april kun je weer samen met de
bakker aan de slag in de Schop. Dit keer bakken
we iets lekkers met het oergraan spelt.
We beginnen om 13:30 uur en om 15:00 uur zijn
we klaar. De kosten bedragen € 3,50 per kind. Er
kunnen maximaal 20 kinderen meedoen. Schrijf je
van tevoren in via: winkel@wasven.nl. Breng de
bevestiging van jouw inschrijving mee als je komt
bakken.
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Tuinthema-avond: Nieuwe lente, nieuw begin
Bij het Wasven vindt elke maand een tuinthemalezing plaats, georganiseerd door stichting Velt.
Uitgangspunt is het biologisch/ecologisch tuinieren. Soms worden er uitstapjes gemaakt naar aanverwante thema's zoals het verwerken van voedsel, de landbouw en landschapselementen.

Leven op het ritme van de natuur: de lente. Ieder
seizoen heeft zo zijn eigen kwaliteiten, eigen gewassen, eigen feesten, etc.
Bertie van den Boogaard vertelt over een ecologische levensvisie met een passende leefstijl die
aansluit bij de seizoenen. In deze voordracht gaan
we kijken naar de specifieke eigenschappen, kwaliteiten en gebruiken die er zijn en naar mogelijkheden om er opnieuw vorm aan te geven.
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op donderdag 16 april in de Schop. De avond begint om
19.00 uur en eindigt rond 21.30 uur. De kosten
bedragen € 5,U kunt zich aanmelden via tuinderij@wasven.nl
Vroege Vogel Wandeling
Wilt u ook luisteren naar de vogelconcerten bij het
krieken van de dag? Wandel dan mee met de
Vroege Vogel Wandeling op zondag 19 april!
Nog voordat het licht begint te worden, zingen de
vogels al hun mooiste en hoogste lied. Lijsters,
merels, mezen, roodborstjes, noem maar op, ze
zijn allemaal van de partij. Wilt u ook luisteren
naar die vogelconcerten? Wandel dan mee met de
Vroege Vogel Wandeling.
We vertrekken om 6.00 uur 's morgens vanaf de
parkeerplaats aan het Aalbersepad. De wandeling
duurt ongeveer twee uur. Waterdichte schoenen
zijn echt een must, net als een verrekijker om de
zangers te bekijken.
Meewandelen met de gids is gratis, maar een vrijwillige bijdrage
voor de Natuurwerkgroep
is altijd welkom.

Expositie: Met Potlood en Penseel
Met Potlood en Penseel is de grootste Eindhovense
vereniging voor amateur schilderkunst. Eén van de
groepen, de maandagmorgengroep onder begeleiding van Dré Saanen, exposeert op de Overloop
bij het Wasven. Het thema van de expositie is:
Voor het poëtisch oog”. Iedere exposant heeft,
naast schilderwerk, een gedicht gezocht of gemaakt, passend bij het werk.
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdag 1 mei
om 14.00 uur door Dré Saanen. U kunt de tentoonstelling bezichtigen op 1, 2 en 3 mei tijdens
openingstijden van de Gasterij.
Meer informatie over de Schildervereniging “Met
Potlood
en
Penseel”
kunt
u
vinden
op
www.potloodenpenseel.dse.nl.
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.

SPEELTUIN SINT JOSEP
JOSEPHLAAN
HLAAN
Vanaf zondag 5 april is onze Tongelrese speeltuin
aan de Sint Josephlaan weer open.

Voor meer informatie, zoals openingstijden, zie:
www.sintjosephspeeltuin.nl
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Judith van der Velden

Fysio en Manuele Therapie

Helma van Schagen

Tongelre / Fitther

Jitka Beekhuizen

Tongelresestraat 483

Frank Delemarre

5641 AW Eindhoven

Monique Webb

Tel: 040-2814317

Bart van Houten

fysiotongelre@online.nl

Janny Gudden

www.fysiotherapietongelre.nl

De ribblokkade.
Dhr. M. werd wakker met heftige pijn op de borst,
had het benauwd, voelde pijn in de linker arm, was
misselijk en zweette fors. Op verdenking van hartfalen werd hij per ambulance met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. Daar bleek al snel dat er met
het hart niets aan de hand was.
Zo’n acute pijn is een typisch voorbeeld bij een
blokkade van een rib. Op de overgang van de ruggenwervel naar de rib ontstaat een scheefstand,
waardoor een afknelling ontstaat die flink pijnlijk
kan zijn.

kan deze klacht goed behandeld worden met manuele therapie. Door de rib als het ware terug te
zetten in zijn gewrichtje wordt de druk verminderd,
waardoor de pijn vaak al direct afneemt en de beweeglijkheid wordt hersteld. Het ademhalen gaat
dan ook weer beter.
Meestal zijn enkele manuele behandelingen nodig
om de klacht te herstellen. Daarnaast kunnen er
voor de rug oefeningen worden gegeven en kan
aandacht worden besteed aan de ademhaling.

Aanleiding voor een ribblokkade kan een verkeerde
beweging zijn bij tillen, stoeien of draaien, maar
kan ook ontstaan bij een flinke hoestbui, door
langdurig onderuitgezakt te zitten of door een val.
De pijn zit vaak tussen de schouderbladen, meestal
aan één zijde van de wervelkolom, kan naar de
flank trekken en zelfs aan de voorzijde bij het
borstbeen pijn geven. Deze laatste pijn, voor op de
borst, wordt ook wel het Syndroom van Tietze genoemd.

Naast de pijn wordt ook vaak de ademhaling bemoeilijkt; het lijkt of de adem ‘stokt’ en diep inademen lukt dan niet of met moeite. Sommige armbewegingen kunnen de pijn laten opkomen en ook
liggend is de pijn vaak aanwezig of wordt juist dan
geprovoceerd.
Ribblokkades komen zeer vaak voor, zowel bij
mannen als vrouwen en op elke leeftijd. Gelukkig
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Advertentie

En dat die mensen heel arm zijn, heb ik met eigen
ogen kunnen zien; ik ben er achteraf dan ook heel
erg blij mee dat ik op het spoor ben gezet om hieraan deel te nemen. Ik heb tamelijk veel moeite
moeten doen om het vereiste geldbedrag bij elkaar
te krijgen, maar het was me dubbel en dwars
waard.

Maarten van den Berg
In het decembernummer van Rond ‘t Hofke
van 2014 stond een artikel over deelname
van Maarten van den Berg, uit de wijk Doornakkers, aan een project in Mexico. Dit project
bestond uit de bouw van eenvoudige huisjes
voor de allerarmsten; mensen die leven van
de opbrengsten van afval.
Deze zouden worden gebouwd in een sloppenwijk aan de rand van Mexico -Stad. Inmiddels is het project afgerond.

Marten met de nieuwe bewoners
Hoe ben je er toe gekomen om hieraan mee
te doen?
Samen met m’n vrouw was ik op een feest van
haar werkgever, waar een collega van haar met
mij een gesprek begon over een project in San
Andrès Azumiatla in de stad Puebla 130 km. vanaf
Mexico- Stad. In grote lijnen kwam haar verhaal
erop neer dat het project bestond uit de bouw van
een tiental huisjes voor erg arme mensen. Nadat
zij erover had verteld, vroeg ze mij of ik misschien
geïnteresseerd was om eraan mee te doen.
En dat was ik, maar het enige wat mij een beetje
deed twijfelen was het te doneren bedrag dat van
iedere deelnemer werd verwacht. Ik dacht nog:
‘Hoe krijg ik dàt bij elkaar?’ Maar de twijfel was
maar van korte duur en ik heb dan ook snel ja gezegd.
Door wie werd het project georganiseerd?
Het project werd georganiseerd door Stichting HomePlan, zij heeft al meerdere van soortgelijke projecten uitgevoerd. Deze organisatie maakt zich
sterk voor bevolkingsgroepen die moeten leven
onder zeer armoedige omstandigheden. De Stichting vat haar diensten samen onder het motto:
“Samen bouwen aan een betere toekomst voor de
allerarmsten”.

Hoeveel personen hebben er op de bouwplaats meegewerkt?
In totaal hebben er ongeveer 100 personen gewerkt aan de bouw van deze huisjes, hetgeen betekent zo’n 10 personen per te bouwen huis. Van
dat aantal kwamen er 15 uit Nederland, de anderen waren Mexicaanse studenten. De verdeling van
de 100 personen was zo geregeld, dat iedere
groep bestond uit 1 of 2 Nederlanders, aangevuld
met 8 of 9 studenten.
Aan deze enthousiaste studenten hebben we echt
heel veel gehad; we hebben erg prettig met hen
samengewerkt en als we tegen problemen aanliepen waren ze er als de kippen bij om die voor ons
op te lossen. Zij hadden ook gezorgd voor een
goede watervoorziening en een nette slaapgelegenheid. De communicatie met de studenten verliep in het Engels en dat ging ons allen zeer goed
af. Over hun betrokkenheid kan ik alleen maar
zeggen: petje af voor deze behulpzame studenten.
En wat betreft ons natje en droogje: de familie
waar je voor bouwde moest ervoor zorgen dat de
bouwers niets tekort kwamen, en ik kan je verzekeren dat oma heel goed voor ons heeft gezorgd.
Was bouwkundige kennis een vereiste?
Van ons, dus de vrijwilligers uit Nederland, werd
verwacht dat wij de leiding op ons zouden nemen.
Op Schiphol heeft iedereen een hamer, werkhandschoenen en een rolmaat meegekregen, verder
kregen we ook uitleg over alles wat te maken had
met hygiëne, een belangrijk onderwerp als je weet
dat je een aantal dagen in een sloppenwijk gaat
werken.
De Mexicaanse studenten die aan dit project hebben meegeholpen waren ook allemaal vrijwilliger,
zij volgen een bouwkundige opleiding op de Universiteit van Puebla en staan vaak aan het begin
van hun studie. Deze studenten zijn kinderen van
zeer welgestelde ouders en het was voor hen dus
ook wel goed om te zien hoe hun arme landgenoten onder erbarmelijke omstandigheden moeten
leven. De studenten maken onderdeel uit van de
Latijns-Amerika organisatie TECHO, met deze organisatie werkt HomePlan sinds februari 2014 samen om dit soort bouwprojecten op deze locatie te
realiseren. HomePlan zelf is hier al sinds 1997 actief.
Wat moet ik mij voorstellen bij zo’n huisje?
Het huisje heeft een vloeroppervlak van 3 m. x 6
m. met een hoogte van 2.30 m. en het staat op
zo’n 12 paaltjes. Deze worden geplaatst in gaten,
die op regelmatige afstand van elkaar zijn gegraven, en dan op de juiste hoogte in het gat worden
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aangebracht. Om deze op de juiste hoogte aan te
brengen wordt er niet, zoals bij ons, met een waterpas gewerkt, maar met een tuinslang. Je weet
dat het mooie van water is dat het aan het ene
einde altijd gelijk staat met het water aan het andere einde van de tuinslang, dus dat ging vlekkeloos.
Op deze paaltjes kwamen houten balken, waarop
dan weer houten planken werden getimmerd om
er een vloer van te maken. Maar voordat de vloerbalken op de paaltjes werden vastgezet én voordat
het laatste gat weer werd dichtgemaakt, liet iedere
vrijwilliger en student een stukje papier met daarop een wens, achter in het gat waarin het laatste
paaltje was aangebracht.
Op het moment dat de vloer klaar was werden de
houten wanden geplaatst, deze wanden waren samengesteld uit een aantal schotten die kant en
klaar, dus met raam- en deuropeningen, op de
bouwplaats waren afgeleverd; we hoefden de wanden dus alleen maar aan elkaar te koppelen.
Toen dat klaar was hebben we de dakbalken op
hun plaats gebracht en gedekt met golfplaten. De
laatste handeling was het inhangen van de deur en
het aanbrengen van de raamluiken.

Het huis na oplevering
Hoeveel dagen hebben jullie aan de klus gewerkt?
Wij zijn 7 dagen onderweg geweest. De heen- en
terugreis heeft 2 dagen in beslag genomen en
voor de laatste 2 dagen in Mexico had de organisatie een vol programma voor ons in petto. Het
grootste gedeelte hiervan bestond uit een bezoek
aan reeds bestaande projecten van tussen de 2 en
7 jaar oud. Verder was er nog een middagprogramma dat bestond uit een vaartocht en een bezoek aan een pyramide. Iedere groep heeft dus 3
dagen aan zijn huisje gewerkt. De planning zat
goed in elkaar, we hebben alles precies op tijd
klaar gekregen. Op het moment dat wij er mee
klaar waren, werden er vlaggetjes aan het huisje
opgehangen en bij de deur een lint gespannen.
Het werd officieel geopend door het doorknippen
van het lint door de vader van het jonge gezin. De
gezinnen die hierin gaan wonen komen uit hutten
gemaakt van afval, plastic en zink. Je begrijpt hoe
trots deze mensen waren op het moment dat zij
de officiële eigenaar ervan werden.

Wie bekostigt zo’n huisje en wie werkt het
verder af?
De bewoners moeten 5% meebetalen aan hun
nieuwe huis, voor onze begrippen erg weinig,
maar voor de lokale bewoners een hoop geld.
Maar het schijnt niet alleen om die 5% te gaan,
HomePlan weet uit ervaring dat de bewoners, door
mee te laten betalen aan hun nieuwe huis, dan
echt het gevoel hebben hierdoor iets bereikt te
hebben, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Maar
er wordt hierdoor nog meer bereikt: in al die jaren
dat HomePlan hier actief is, zijn er inmiddels al
zo’n 50 kinderen die meedoen aan creatieve activiteiten. De huisjes worden kaal opgeleverd en als
de bewoners graag voorzieningen willen hebben
zoals een toilet, een kookgelegenheid en elektriciteit dan moeten zij dat zelf aanschaffen, aanleggen en betalen.
Wat hield de donatie eigenlijk in?
Om aan dit project deel te mogen nemen heeft
iedere vrijwilliger een bedrag van € 2000,- moeten betalen aan Stichting HomePlan. Om dit te
kunnen bekostigen heb ik gezocht naar sponsors
en dat is me goed gelukt. Het bedrag heb ik gekregen van familie, vrienden, kennissen en van
leden van Sportcentrum Splendid.
Bij het sportcentrum zijn op mijn verzoek ook nog
activiteiten op touw gezet waarbij de deelnemers
een geldbedrag moesten doneren; zo zijn er een
Speurtocht door Tongelre en een spetterende
“Mexico-avond” georganiseerd. Deze activiteiten
hebben flink wat geld in het laatje gebracht.
Ik maak dan ook graag van de gelegenheid gebruik Splendid, die de middelen ter beschikking
heeft gesteld om dit te organiseren, en verder iedereen die mij financieel heeft gesteund, nogmaals
heel hartelijk te bedanken.
Kom je binnenkort, voor een volgend project,
weer rond met de bekende pet?
Als de gelegenheid zich voordoet zou ik best weer
aan zo’n project willen meedoen, maar er komt
natuurlijk wel het een en ander bij kijken om het
financieel rond te krijgen. Dus effe pas op de
plaats.
Kun je nog iets vertellen over de nieuwe bewoners?
De nieuwe bewoners, zowel volwassenen als kinderen, die de bouw van hun huis van nabij hebben
gevolgd, waren ons zó enorm dankbaar, dat ik er
nu weer kippenvel van krijg, zo’n emotionele gebeurtenis. Zoiets moet je meemaken om te voelen wat dat voor die mensen betekent, echt geweldig. Als symbool van vriendschap hebben we ons
gereedschap bij hen achtergelaten.
Wij danken Maarten en zijn vrouw voor de hartelijke ontvangst en natuurlijk Maarten voor zijn bevlogen verhaal.
Tekst: Sjaak en Ans Verheijen.
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Door Kees van Grevenbroek
De knotwilg (Salix alba)
Dankbaar gebruik maken van de ontstane
holtes.
De knotwilg groeit snel en is eigenlijk een superboom. Men kon er iets van oogsten. Boeren hadden vroeger ontdekt, dat deze bomen als je ze afkapte op een bepaalde hoogte, heel makkelijk
weer uitgroeiden. Het hout werd dan gebruikt als
geriefhout. Dat is hout wat op de boerderij voor
allerlei doeleinden geschikt was, zoals stelen en
bonenstaken. Mattenvlechters en mandenmakers
maakten van de wilgentenen allerlei gebruiksvoorwerpen. Men gebruikte het takhout voor het bakhuis en het dikkere hout voor de kachel. Op een
boerderij werd alles gebruikt en zo min mogelijk
verspild. Wilgentakken werden ook gebruikt om
zinkstukken van te maken ter versteviging van dijken. Om de 3 tot 7 jaar werd de wilg afgezaagd bij
de knot, wat een behoorlijke pruik kon worden.
Het was het echte winterwerk op het boerenland.
Na verloop van jaren wordt zo’n knot steeds
knoestiger met allerlei gaten. Dat zijn de plekken
waar steenuiltjes een nest in bouwen. Ook kleine
holenbroeders zoals de gekraagde roodstaart of
pimpelmees, maken dankbaar gebruik van deze
ingegroeide holtes. Heel veel insecten en ander
klein spul huist in deze bomen. In het mulch, dat
ontstaat in de knot, kunnen ook andere planten
ontkiemen, zoals een vlierstruik of een lijsterbes.
Takhout wordt elektrische tijd.
De knotwilg van nu is een landschapselement dat
nog steeds gekoesterd wordt door ecologen en andere natuurliefhebbers van het buitengebied. De
meeste boeren gebruiken het hout en de takken
van de wilg niet meer. Er zijn vrijwilligers van natuurverenigingen en knotploegen die dit soort bomen nog snoeien, uit liefde voor de natuur en om
lekker buiten bezig te zijn. Maar het meeste knotten van de wilgen gaat tegenwoordig machinaal
door groenaannemers in opdracht van gemeenten
en waterschappen. Het takhout wordt uiteindelijk
brandstof voor de energieopwekking in de elektriciteitscentrales.

Schitterende oude knotwilgen in Tongelre bij Opwetten
Het blad en bloem van de wilg,
plaat uit 1800

Waar staan ze in Tongelre?
In ons Tongelrese buitengebied staan een paar
prachtige oudere exemplaren van de knotwilg in
het stroomgebied van de Kleine Dommel achter de
Opwettenseweg. Er staan er bijvoorbeeld ook aan
de Loostraat (waar trouwens een aannemer niet zo
netjes mee om is gegaan). Ook bij de Karpendonkse plas staat er één waar je dwars door heen kan
kijken. In het landschap van de Zeggen staan ook
tientallen van deze knotbomen. Als je wilg in je
tuin zet, dan moet je deze zeker knotten. De boom
wordt anders veel te groot. Eens in de 3 tot 7 jaar
moet je het knotten herhalen, anders zal uiteindelijk de pruik te zwaar worden waardoor de wilg kan
omvallen en dat is toch ook weer zonde. Knotwilgen worden trouwens niet zo oud, maximaal rond
de 60/70 jaar. Dan is het voor een knotwilg al een
hele oude. Als je eens rond kijkt in Tongelre, zie je
meer knotwilgen dan je in eerste instantie zou verwachten. Medische tip: in de bast van de wilg zit
het middel Acetilsaliczuur. Dat is het hoofdbestand
wat ook in aspirine zit, dus goed tegen de hoofdpijn.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Machinaal knotten
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Beste wijkbewoners,
Wat was het een feest!! Optreden in
de Effenaar!! ‘Wauw! Gaaf! Cool!’,
zeiden de kinderen meteen.

Op vrijdag 13 februari was het geen ongeluksdag voor de kinderen van basisschool ‘t Karregat.
Ze mochten namelijk optreden op het grote podium in de Effenaar. We zitten nu in een noodlocatie door de verbouwing van de school en daar hebben we geen ruimte om vieringen te houden.
De gemeente van Eindhoven heeft toen de Effenaar geregeld voor ons.
De kinderen waren erg onder de indruk van de enorme zaal en
het podium. Ze waren ook best zenuwachtig. De hele zaal zat
vol met kinderen en ouders. Tussen de drukte van carnaval
door is er flink geoefend in de klassen om alles zo vlekkeloos
mogelijk te laten verlopen.
De musical heet ‘Een feest van kleur’ en daarbij is elke klas een
kleur. Groep 6-7 speelt de rode draad door de musical en deze
kinderen gaan alle verschillende landen langs. Er wordt feest
gevierd in het land van oranje, er wordt gemarcheerd in het
land van groen, er wordt gerapt in het land van paars, en ga zo
maar door. Wat een feest! Welk land zullen de kinderen van
groep 6-7 het leukste vinden? Waar willen ze blijven?
Aan het einde van de musical, na een regen van kleur, zang, dans en acteerwerk, blijkt dat de kinderen van groep 6-7 niet kunnen kiezen en het liefst een mix hebben van alle kleuren. Het optreden eindigt met een slotlied waar van elke kleur een paar kinderen aan mee doen. Een mooi en
kleurrijk einde van dit geweldige optreden.
Kinderen van ’t Karregat:
GEWELDIG GEDAAN!!
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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 april 2015 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.

ACHTERBUURT
AFGIFTE
AFGUTSEN
AGRESSIEF
ANGST
BAGAGE
BANKIER
BEGEREN
BINNENSTORMEN
BOOGJE
COCAINE
DINSDAGAVOND
DREUN
EENJARIG
EENLING
ERKER
ESKIMO
FEESTDRANK
GEDIJEN
GEGRADUEERDE
GOLFER
HEGJE
HOOFDOFFICIER
HUIDBEDEKKING
IMKERIJ
INLUI
LEGENDARISCH
MEDEGEVANGENE
MENSENBEELD
MENUET
MESTVEE
MUIZENTRAPJE
NATURISME
NIJKERK
OEFENAARSTER
ONERVARENHEID
PLANTENETEND
RESET
ROEREI
ROVEN
RUIMTEVLUCHT
SAHARA
SCHIJNBEWEGING
SCHROEFDRUK
SCHUTTERSSTUK
SIENNA
SKIEN
SLAAPOGEN
SMELT
SNEEUWBAND
SNOEP
STENIG
STROSTOF
TEKENONDERWIJS
TIPVAAN
VISITE
ZUIGSPEEN

Oplossing van vorige maand is:
vorstig
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Irma Lemmens
Rauwveld 8
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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