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De maand april was voor onze bezorgers een  
drukke maand. Het wijkblad mocht  niet,  
zoals iedere maand, zonder meer bij u in de  
brievenbus gedeponeerd worden,  
nee, deze keer moesten zij bij  
iedere lezer aanbellen, het wijkblad  
afgeven en uw vrijwillige bijdrage in  
ontvangst nemen. 
 
In deze tijd waarin het vaak moeilijk is om  
mensen warm te krijgen voor vrijwilligers- 
werk, zijn wij gezegend met een uitstekend  
en actief clubje bezorgers. Toch blijft het  
voor onze werkgroep altijd nog een  
enigszins spannende maand. Is de  
opbrengst voldoende? Kunnen we  
weer een jaar lang de onkosten en de  
drukker betalen? Eigenlijk hoeven we ons geen zorgen te maken. 
Voorgaande jaren liet u ons ook niet in de steek. Met de bijdra-
gen van onze adverteerders en de opbrengst van de inzamelings-
actie waren nog ieder jaar onze financiële middelen zodanig, dat 
een jaartje wijkblad verzekerd was. En dat is dit jaar dus ook 
weer het geval. Veel bezorgers hebben zich bij de inzameling 
weer zo serieus ingezet, dat ze, als wijkbewoners niet thuis wa-
ren, meerdere keren terug gingen. Ja, er zijn volhouders bij! Het 
resultaat is er dan ook naar, de voorlopige opbrengst bedraagt 
€6.559,19. 
 
Dus een woord van dank is hier zeker op zijn plaats. Dank aan 
onze adverteerders, dank aan onze lezers voor hun gulle bijdra-
gen en dank aan onze bezorgers voor hun inzet. Dat ze zich zo 
fanatiek voor deze inzameling inzetten komt ook door u, onze 
lezer. Zij merken tijdens deze actie dat ze erg door u gewaar-
deerd worden en krijgen daarbij vaak lovende woorden over ons 
wijkblad, ze komen dan ook meestal met opgetogen en enthousi-
aste verhalen terug.  
 
Veel leesplezier! 
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Sonja Kuijpers  
 

"Wij gaan echt nooit aan een 
spoor wonen" bezworen wij 
samen toen we de nacht na 
ons huwelijksfeest in de 
Merckthoeve daar ook moch-
ten blijven slapen. Het was 
met 37 graden de heetste dag 
in juni: de ramen stonden 
open, goederentreinen den-
derden voorbij, kortom weinig 
geslapen die nacht.  
 
Nog geen jaar later vonden we het huis aan de 
Hofstraat, notabene tegenover de Merckthoeve. 
Een middag "oefenen" bij een vriendin verderop in 
de straat (of we veel merkten van de treinen) gaf 
de doorslag. De hele middag kletsend hadden we 
niets van de treinen gemerkt en daarop besloten 
we te kopen. We hebben flink geklust en met wat 
behoorlijke ingrepen (o.a. begaanbaar maken van 
de zolder met vaste trap) past ons huis ons nu pre-
cies en wonen we er nu inmiddels 9 jaar. 
 
Ik ben een Brabantse en voel me hier erg prettig. 
Van oorsprong kom ik uit Beers (nee, niet Middel- 
of Oostel-, gewoon Beers, tussen Cuijk en Grave) 
en voel me fijn zo hier op de rand van stad en plat-
teland: het beste van beide werelden. Tijdens mijn 
studies ben ik aardig wat verhuisd: Best, Boxtel, 
Beers, Den Bosch. Ik ging naar St. Lucas in Boxtel 
en ben daarna gaan studeren aan the Design Aca-
demy in Eindhoven waar ik belandde in een gewel-
dig studentenhuis in de Seringenstraat. Alleen 
maar design studenten: in elke hoek materialen of 
onbestemde objecten die ooit nog wel gesloopt 
zouden worden voor hergebruik, een gootsteen 
waar altijd wel gipsrestanten in zaten, een oven die 
we voor vele experimenten gebruikten. Elkaar hel-
pen en ondersteunen in beoordelingsperiodes, veel 
themafeestjes, het was oergezellig! Tijdens de op-
leiding heb ik Tamara leren kennen en zijn we sa-
men een aantal jaren in Strijp gaan wonen.  
 
We zijn allebei afgestudeerd in de richting Public 
Space, Tamara ging werken bij een architectenbu-
reau, ik bij een landschapsarchitectuurbureau. We 
hebben daar heerlijke jaren gehad, we hebben 
mooie projecten mede ontworpen en we gingen op 
leuke excursies. Natuurlijk waren onze eigen va-
kanties ook vaak door een vak gerelateerde saus 
overgoten. Soms niet helemaal ontspannen, want 
Tamara werd soms wel een beetje gestoord als ik 

weer een of ander putdeksel of een gevelbekleding 
gedetailleerd wilde bestuderen en fotograferen. We 
zijn op mooie plekken geweest, veel stedentrips 
waarin we veel monumentale en moderne architec-
tuur bekeken. Vaak is een park in zo’n stad echter 
wel mijn favoriet. Helemaal geweldig vind ik beel-
denparken zoals Lousiana Museum of Modern Art in 
Humlebaek (Denemarken) of Fondation Maeght in 
Saint-Paul-da-Vence (Frankrijk). En met de auto 
van plek naar plek reizen: heerlijk! Waarbij ik dan 
wel van de planning ben. Hoewel een van de meest 
relaxte vakanties is geweest waar ik zelf helemaal 
niets van gepland had, (het was een verrassing van 
Tamara) was onze huwelijksreis naar Andalusië 
waar we mochten verblijven in het appartement 
van Tamara’s baas destijds. Alleen maar heerlijke 
tapas en wijn op het terras met uitzicht op de zee 
en Afrika.  
 

Helaas heeft de recessie er behoorlijk ingehakt in 
ons vakgebied en bij ons persoonlijk: ik werd eind 
2010 ontslagen en Tamara eind 2012. Sindsdien is 
het allemaal erg spannend. Ook de emotionele 
kant, het verdriet, boosheid, het gevoel van on-
macht, verlies van sociale contacten en daarbij de 
steeds sluimerende onzekerheid is behoorlijk pittig. 
Het verdriet werd vlak daarna nog verhevigd door-
dat de vader van Tamara in mei 2013 plotseling 
overleed. De balans was door dit alles een tijdje 
behoorlijk verdwenen.  
 
Wat ons letterlijk en figuurlijk op de been houdt, is 
dat we intussen twee geweldige kinderen hebben: 
Juul van sept. 2008 en Hannes van april 2010. Het 
is geweldig hoe onze kids met hun humor en on-
voorwaardelijke liefde, voor relativering en de zo 
nodige balans zorgen. Juul is de roze prinses die 
alle sprookjes bij elkaar fantaseert en Hannes is de 
doerak die alles analyseert en de meest bizarre Le-
go-creaties maakt. Vaak zing ik een slaapliedje 
voor de kids: Que Sera, Sera (Doris Day). Degenen 
die het kennen zullen wel begrijpen dat ik het stie-
kem ook wel voor mezelf zing, het is soms ook als 
volwassene lastig om alle dingen in het leven te 
begrijpen en ondergaan. Juul en Hannes zijn afge-
lopen jaar allebei naar de Boog verhuisd en hebben 
het er reuze naar hun zin. Het contact dat wij in-
middels met andere ouders hebben, doet ons ove-
rigens ook erg goed!  
 

Inmiddels ben ik vanaf 2011 als ZZP-er aan de 
slag. In eerste instantie binnen de landschapsarchi-
tectuur (die me na aan mijn hart ligt) waarbij ik 
vanaf onze zolderkamer gewerkt heb aan projecten 
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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. 
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in China in samenwerking met oud-collega’s Hout-
man + Sander en OMA HongKong. Gaaf en bizar 
om met voor onze begrippen nuchtere Nederlandse 
werkwijze, aan projecten van immense schaal te 
kunnen werken.  
 
Hetgeen waar 
ik me nu echter 
als ontwerper/
o n d e r n em e r  
meer op richt is 
mijn nieuwe 
passie: het 
ontwerpen van 
infographics en 
datavisualisa-
ties. Dit doe ik 
onder de naam 
Studio Terp. Ik 
vind het gewel-
dig om infor-
matie en data 
uit te pluizen, 
de kern van 
het verhaal te 
zoeken en een 
uitdaging om 
er vervolgens 
een zo duidelijk 
mogelijke en mooie visualisatie van te maken 
(mijn portfolio is te vinden op https://
www.behance.net/STUDIOTERP). Bij opdrachtge-
vers kun je denken aan bedrijven en organisaties 
die over data beschikken en deze inzichtelijk willen 
presenteren. Mijn autonome project over het weer 
in Eindhoven in 2014 waarin ik de temperatuur, 
neerslag en windkracht van het afgelopen jaar vi-
sualiseerde krijgt goede kritieken (ik heb een blog 
mogen schrijven over het ontwerpproces, er staat 
een publicatie op de agenda en ik word door ande-
ren om ontwerptips gevraagd). Natuurlijk hoop ik 
in de toekomst meer van dit soort projecten in op-
dracht te mogen doen. Meedenken en adviseren 
over visuele presentatie doe ik sowieso graag.  
 

Waar ik gretig gebruik van maak is Pinterest, een 
visueel social media kanaal. Hier verzamel ik pro-
jecten en beelden die me intrigeren en inspireren 
(https://www.pinterest.com/studioterp/). Ik maak 
sowieso veel gebruik van social media. Omdat vak-
literatuur en -kennis veelal in het Engels geschre-
ven wordt en vakgenoten over de wereld verspreid 
zitten, communiceer ik hierbij vaak in het Engels. 
Met (ook Nederlandse) collega's heb ik meestal via 
Twitter contact over het vak. Wanneer je vragen 
hebt, kun je me dus op meerdere manieren berei-
ken! Omdat het soms wel erg eenzaam is op mijn 
zolderkamer ga ik ook weleens werken op StrijpS 
bij een van de open werkplekken. Het heeft me 
inmiddels meerdere leuke contacten opgeleverd, 
het systeem van open werkplekken is inspirerend 
en moedigt aan om te delen en elkaar te helpen en 
dat is wel iets wat goed voelt en waar ik veel inspi-

ratie en energie uit kan putten. Een andere bij-
komstigheid is dat er ook mensen werken met an-
dere achtergronden, visies en meningen, wat me 
juist scherp houdt en bovendien houd ik graag 
mijn blik open. Zoals ik al meldde zat Tamara ook 
zonder baan. Inmiddels is zij ook als ZZP-er be-
gonnen met maquettebouw en 3D visualisaties 
(website: www.TIVK.nl). Tamara is iemand die 
graag met haar handen dingen creëert, en ma-
quettebouw is een passie. Het liefst gaat ze wel 
weer ergens in een dienstverband aan de slag.  
 
Ze kan ook geweldig koken, daar viel ik destijds 
als een blok voor. Nog steeds kan ze helemaal op-
gaan in het uitproberen van nieuwe recepten die 
wij op zaterdagavond, nadat de kinderen pannen-
koeken gegeten hebben en naar bed zijn, heerlijk 
samen met een wijntje erbij proeven en meestal 
aan een lijst van favorieten toevoegen. Het is ook 
super dat de zon weer meer tevoorschijn komt, 
want wij vinden het nog het heerlijkst om dit te 
delen met vrienden en gezellig in onze tuin te zit-
ten, kletsen en eten. Onze tuin, waar al jaren een 
deel als moestuin is ingericht, is ook de plek waar 
ik als ik mijn hoofd leeg wil maken, ga werken (of 
fotograferen). Hannes helpt me altijd graag en en-
thousiast mee en wat is er nu toffer dan schatgra-
ven naar de nieuwe oogst aardappelen?  

Fotografie is sowieso iets waar ik met pozen heel 
intensief mee bezig kan zijn. Het is ook ontzettend 
fijn dat we zo aan de rand van Eindhoven zitten en 
de natuur zo dichtbij hebben. Daar kan ik dan 
soms met mijn fototoestel op een vierkante centi-
meter gaan staan frutten op een detail wat me in-
trigeert met de focus vaak op materiaal of planten 
in ontwikkeling en mooier nog, in vergane staat of 
verval. Hier maak ik dan (macro-) foto’s van. En 
eigenlijk is dat wel wat ik bij alles wat ik maak en 
ontwerp graag doe: het detail bestuderen, uitlich-
ten en esthetisch visualiseren. Zoals mijn oma al-
tijd zei “Wie het kleine niet eert is het grote niet 
weerd”. Een mooi motto toch?! 
 
De wisselpen draag ik bij deze over aan Olga Coo-

len. 

Onze achtertuin 

Studio terp: datavisualisatie weer 
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Heerlijk die lange dagen licht. Veel vogels zijn al 
uitgevlogen en zijn al aan de tweede leg bezig. De 
bomen staan weer in volle glorie onze lucht te zui-
veren en de bijtjes zoemen weer, op zoek naar de 
heerlijkste nectar op de bloemen in onze wijk. 
Speciaal voor de insecten en ander klein spul zijn 
wij, leden van de natuurwerkgroep Tongelre, een 
insectentoren aan het bouwen bij het Wasven. En 
een hoge! De toren is opgebouwd van allerlei ma-
teriaal. 
 
Er komen zelfs ruimtes in voor vogels die hier 
kunnen nestelen of veilig slapen. De insectentuin, 
of wel de idylle, begint al aardig op een paradijsje 
te lijken. 
 

     wild konijn 
 
Alleen konijnen zijn nog een probleem. Die zorgen 
wel voor wat vraatschade aan de planten (voor 
hen dus ook een paradijsje). 
 
Even tussendoor. Ik heb wat natuurweetjes voor 
je om je kennis der natuur te vergroten. Wist je 
dat een mannetjesbij een dar heet? Als je een jon-
ge ree vindt, is het niet in de steek gelaten. Raak 
het jonge dier nooit aan. De moederreegeit staat 
op een afstandje te wachten tot het gevaar, wij 
mensen, is geweken. 

 
  

blauwe reiger met gevangen mol 

Een blauwe reiger eet niet alleen vissen en kik-
kers. Ook muizen en mollen staan op het menu. 
Een emelt is de larve van een langpootmug en een 
engerling de larve van een meikever. Ze leven 
beide onder de grond en eten graswortels. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   engerling (larve  meikever)         emelt l(arve langpootmug) 

 
Als je tuin helemaal is bestraat,  is het vanzelf-
sprekend dat je kans op wateroverlast hebt bij he-
vige regenval. Er zijn meerdere oplossingen, ont-
harden is er één van. 

 

   jonge koolmees 
 
Een waterschaal in de tuin trekt, net als in de win-
ter voeren, vogels aan. Regelmatig verversen van 
het water doet wonderen.  
 
Er zijn weer volop jonge Canadese ganzen en an-
dere jonge watervogels te zien bij de Karpendonk-
se plas. Het is altijd leuk om dat eens te gaan be-
kijken.  
 
Met groengroet,  
Kees van Grevenbroek 

Door Kees van Grevenbroek 
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Advertentie  

 
 
 
 
 
 
Een fijne kraamtijd, een goede start!  
 
Het is een van de belangrijkste momenten in je 
leven: mama worden. En ook voor papa en even-
tuele broertjes of zusjes is het een super spannen-
de tijd. Gelukkig is en blijft de kraamzorg een ba-
sisrecht in de basisverzekering, en kunnen we met 
deskundige verzorging, advies en ondersteuning 
jonge gezinnen een goede start geven!  
 
Goede voorbereiding  
Al tijdens je zwangerschap kun je bij ZuidZorg te-
recht voor cursussen ter voorbereiding op de 
komst van je kindje. In onze ZuidZorg Winkel kun 
je de klossen lenen voor onder je bed en kun je 
handige babyartikelen kopen. Enkele weken voor 
de uitgerekende datum neemt onze kraamverzor-
gende contact met je op, zodat we al jouw wensen 
en vragen met betrekking tot de kraamtijd kunnen 
doornemen. Ook met de betrokken verloskundige 
en eventueel de gynaecoloog of de Jeugdgezond-
heidszorg hebben we vooraf contact, zodat we we-
ten welke zorg er tijdens jouw kraamtijd nodig is. 
 
Deskundigheid en warmte 
Onze kraamverzorgende ondersteunt je tijdens de 
bevalling en in de dagen daarna. Ze verzorgt jou 
en je kindje, doet de medische controles en leert 
je alles wat je wilt weten over de voeding, verzor-
ging en gezondheid van je kindje. Ze houdt ook 
goed in de gaten hoe het met de rest van het ge-
zin gaat. In de meeste gevallen blijft de kraamver-
zorgende van het eerste uur gedurende de hele 
kraamtijd bij jou. Mariëtte de Kort is stafverpleeg-
kundige Kraamzorg: ‘De begeleiding van een ge-
boorte en de dagen erna vraagt om medische ken-
nis en kundigheid in combinatie met warmte en 
betrokkenheid. De behoefte aan dat laatste is in 
ieder gezin anders. Ieder gezin heeft andere ver-
wachtingen en behoeftes. Terwijl de één vooral 
praktische ondersteuning wil, heeft de ander ook 
behoefte aan een luisterend oor en advies. Onze 
kraamverzorgenden passen zich aan als een ka-
meleon: onzichtbaar aanwezig.’ 
 
Borstvoeding, of niet?  
Gemiddeld heeft iedere kraamvrouw acht dagen 
recht op zo’n vijf tot zes uur zorg per dag. Afhan-
kelijk van de situatie en wensen worden deze uren 
naar boven of beneden bijgesteld. Heel persoonlijk 
is bijvoorbeeld ook of je borstvoeding wilt geven. 
Mariëtte: ‘ZuidZorg is in het bezit van het certifi-
caat Zorg voor Borstvoeding, waarmee onze des-
kundigheid op dit gebied officieel wordt erkend 
door Unicef en de Wereld GezondheidsOrganisatie. 
Maar of je borstvoeding wilt geven, is natuurlijk je 
eigen keuze. We helpen je bij de voeding van je 
kindje, welke dat ook is!’  

Hoge waardering 
Met structuur, verzorging en advies helpen onze 
kraamverzorgenden jonge gezinnen goed op weg. 
En ook na de kraamperiode kun je op goede zorg 
rekenen, via onze consultatiebureaus. Mariëtte: 
‘We houden regelmatig evaluaties en bijeenkom-
sten om te polsen hoe onze zorg gewaardeerd 
wordt. Onze kraamzorg krijgt meestal negens en 
tienen! Dat heeft er denk ik mee te maken dat het 
zo’n intiem en intens moment is in je leven. Als de 
zorg dan goed is, wordt dat des te meer gewaar-
deerd.’ 
 
Kraamzorg (aan)vragen?  
Voor algemene informatie kunt u bellen met 040- 
2308508 (elke werkdag tussen 8.30-17.00 uur). 
Voor informatie over cursussen rondom de zwan-
gerschap kunt u terecht op www.zuidzorg.nl/
cursussen of bellen met 040-2308535 (elke werk-
dag tussen 9.00-13.00 uur). 
 

OPROEP: 

 
Koffie met wat lekkers? 
 
Regelmatig gaan we op een informele wijze in ge-
sprek met onze doelgroep. Wensen, ideeën en me-
ningen over hoe de kraamzorg verbeterd kan wor-
den komen aan bod. Op 29 mei is de eerstvolgen-
de koffie-met-wat-lekkers-sessie (van 9.30 tot 
11.30 uur). Lijkt het je leuk om mee te praten? 
Mail naar kraamzorg@zuidzorgkraamzorg.nl of 
stuur ons een berichtje via Facebook ZuidZorg 
Joepie. 
 

Open Huis 2
de

 Pinksterdag 

25 mei 11:00 – 14:00 uur 

Te Koop € 249.000 k.k. 

Wolvendijk 140   5641 AT Eindhoven 

funda.nl/stopmetverkopen.nl 
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Info met betrekking tot  Kerkberichten 
 

Overzicht diensten: 
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur 
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag 

van de maand om 19.00 uur met kapelaan 
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van 

de maand om 19.00 uur met dominee. 
 
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Mar-
tinuskerk). 
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is 
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig 
praatje. 
• Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Gee-

len aanwezig. 
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 

kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 

Huwelijk: 
4 april Leenders - Visser 
  
Uitvaarten: 
8 april: Toos Lathouwers - van Breugel  99 jaar 
10 april: Truus Konings - Boels  82 jaar 
15 april: Annie van Eerd  89 jaar 
 
Doop: 
19 april doop van Gyliano van der Vleuten 

Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:  
040-2811324 
 
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
 
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:   
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris) 
 
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl 

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t 
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerke-
lijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 ,  ziel ziel ziel ziel EN   . 

In onze achtertuin: Trein grijpt bierfiets 
 
Door Wim van de Wiel 

Even neem ik u mee naar dinsdagmorgen 21 april jl. 
Het ED kopt met het nieuws, dat inmiddels al in heel 
Tongelre bekend is: Een aanrijding van een trein met 
een bierfiets, met daarbij een dodelijk slachtoffer. Af-
grijslijk en traumatisch voor de voetballers van EMK, 
voor hun familie en vrienden. Bij de toevallige getui-
gen en passanten zal deze maandagmiddag voor altijd 
op hun netvlies staan. Bijna iedereen in Tongelre kent 
wel personen die betrokken zijn bij dit tragische onge-
val, immers Tongelre en Eeneind/Nuenen hebben van 
oudsher relaties met elkaar: familiebanden, winkelen, 
voetbal bij EMK, Eendracht (Eeneind) Maakt Kracht), 
schooljeugd die heen en weer pendelt en het van 
Goghfietspad op Tongelrese grond. Bovenal de per-
soonlijke relaties die hieruit voortvloeien. 

Daags tevoren, op maandagmorgen, trekt met grote 
koppen een tragedie bij Sicilië onze aandacht: Een 
ramp waarbij honderden bootvluchtelingen, opgeslo-
ten in ’t ruim van hun schip, de dood vinden. Na Lam-
pedusa zo’n twee jaar geleden vlamt in heel Europa de 
verontwaardiging weer op. Regeringsleiders komen in 
spoedzitting bijeen om opnieuw plannen en afspraken 
te maken in een bijna onoplosbare kluwen van oorza-
ken en redenen. 
 

Twee gebeurtenissen, een “ongeval” en een “ramp” 
die ik niet met elkaar kan en mag vergelijken. Vaak 
zegt men dat ongevallen en rampen bij het leven ho-
ren. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje, maar je 
zult maar net in dat hoekje zitten. 
 

Wat mij zo opvalt in beide situaties is de betrokken-
heid en het medeleven met slachtoffers èn met nabe-
staanden, hulpverleners of omstanders: totaal ontred-
derden worden opgevangen, deuren gaan open, armen 
worden om elkaars schouder geslagen. Vragen worden 
uitgesproken of in bange stilte uitgesteld: Waarom? 
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom juist hij? 
Had ik maar of hadden we maar ……  
 
Na Lampedusa, na de oproep van de paus en wereld-
leiders, na een tweede catastrofe komen opnieuw de-
zelfde onderliggende problemen naar voren: Armoede 
en rijkdom, verdeling van welvaart, machtsstrijd en 
machtswellust, godsdiensten en religies, hulpverleners 
(artsen zonder grenzen, rode kruis, halve maan, pater 
Frans van de Lugt) en mensensmokkelaars.  
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Maar de wereldleiders, beperkt vanwege en bezorgd 
om hun eigen achterban, komen slechts tot het nemen 
van verdere harde maatregelen. 
 

Wanneer berichten over rampen verder van huis bij 
ons binnen komen, worden we emotioneel geraakt, 
maar ’t gevoel is toch anders. ’t Is immers minder 
nabij. Ook al weet ik dat ieder van ons een vuist zou 
willen maken voor vrede en gerechtigheid, toch voe-
len we ons onmachtig en hebben we als individu wei-
nig directe inbreng wanneer het gaat om wereldpro-
blemen. 
 

Maar we kunnen wel ons mannetje staan bij een on-
geluk of tragedie in onze eigen omgeving, in ons ei-
gen gezin, in onze 
buurt of achtertuin. 
Hier kunnen we el-
kaar ondersteunen of 
er voor een ander zijn. 
 
Daarom mogen jij en 
ik vol vertrouwen de 
woorden uitspreken 
van Claudia de Breij:  
 

Mag ik dan bij jou? 
 

Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, 
mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, 
Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, 
En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben, 
mag ik dan bij jou? 
 

Als het onweer komt en als ik dan bang ben, 
Als de avond valt en ’t is mij te donker,  
mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt en als ik dan verliefd ben 
Als de liefde komt, en ik weet het zeker,  
mag ik dan bij jou? 
 

Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders 
kan? 
En als ik moet huilen, droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, ik hou een kamer voor je vrij. 
 

Als het einde komt en als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt en als ik dan alleen ben,  
Mag ik dan bij jou? 
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    1975           40 JAAR VTV “DE COLLSE TUIN”              2015 

 
40 Jaar geleden is de oprichting van de Collse Tuin bij de notaris formeel bevestigd. Dankzij vele inspannin-
gen van vrijwilligers is er heel wat gebeurd om alles in goede banen te leiden.  
 

Na verloop van tijd is er een leuke schuilhut neergezet waar eenieder de gelegenheid heeft om er met ande-
ren een kopje koffie/thee te drinken of een glas frisdrank met wat lekkers te nuttigen. 
 

Graag willen wij U uitnodigen voor de open dag welke wordt gehouden op ons  complex De Collse Tuin op 
zaterdag 13 juni 2015 van 12.00 uur tot 17.00 uur op de Wolvendijk 97 Eindhoven (Tongelre). 
 

Tevens is er een rommelmarkt en er zijn nog enkele kramen te huur, welke te bestellen zijn op telefoonnum-
mer 0622666829. 
 

Verder zijn er nog vermakelijkheden voor de kinderen, o.a een springkussen. 
Voor de echte liefhebbers is er gelegenheid de paddenpoel te bezichtigen.  
De toegang is gratis.  
 

Dus kom op zaterdag een bezoek brengen aan De Collse Tuin. 
Aanvang 12.00uur tot 17.00 uur op de Wolvendijk 97. 
 

Namens het bestuur een fijne en gezellige dag toegewenst!   
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www.pkn-eindhoven.nl 
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven 
Twitter:  ProtestantEindhoven 
 
 
 
Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
zondag 24 mei: 10.00 uur gezamenlijke Pinksterdienst in de Johanneskerk, Mercuriuslaan 1b 
zondag 31 mei: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide – kerkdienst met kunstwerken 
zondag 7 juni: 10.00 uur dominee Wil van Egmond uit Oisterwijk 
zondag 14 juni: 10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn 
zondag  21 juni: 10.00 uur dominee Elbert Grosheide. 
 
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). 14 juni in de HIK/Adventskerk, Camphuysen-
straat 4 en 28 juni in de Ontmoetingskerk. 
 

Mini-pelgrimsfietstocht op 31 mei  
Na de kerkdienst rond 11.30 uur start de mini-pelgrims-
fietstocht met als thema :‘Waardevolle Ontmoetingen’. 
De tocht gaat over 40 km fietspaden in mooie natuurge-
bieden van de regio Eindhoven.  
Onderweg wordt een zelf meegebrachte lunch genuttigd.  
De terugkomst bij de kerk wordt verwacht rond 17.00 
uur.  
Alle soorten fietsen zijn toegestaan (ook de elektrische 
fiets...).  
Wij hopen op veel animo.  
Er zijn geen kosten verbonden aan het meefietsen.  
 
Aanmelden kan bij: 

• Jaap Stooker, e-mail: j.stooker@onsneteindhoven.nl of telefoon: 06-282.75.713 of 
• Dik Brederveld, e-mail: db.brederveld@onsneteindhoven.nl of tel: 040 244.81.54 
 
Instuif – inloopmorgen  
De deuren staan open en iedereen is welkom voor een praatje, een kopje koffie, een spelletje, of een kort ge-
sprek over een thema. Op 3 juni in de Ontmoetingskerk en op 17 juni in de Adventskerk Camphuysenstraat 4. 
Het is allemaal wat informeel en u kunt gerust in- en uitlopen.  
 
Globaal ziet het programma er als volgt uit: 
- 10.30 uur de deuren gaan open voor koffie en thee 
- 11.00 tot 11.45 uur kort gesprek over een thema 
- gesprek, ontmoeting, een spelletje ….. 
- lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee en krijgt een kopje soep  
- 13.00 uur einde. 
 
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met:  
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl 
 
NB. Tenzij anders vermeld, zijn alle bijeenkomsten in de Ontmoetingskerk, Meerkollaan 3 te Eindhoven. 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
  ⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen, van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken. 
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen 
begint om 14.00 uur. 
  

 ⌚ Dinsdagmorgen 

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

Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur. 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
  

Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 1,00 
  ⌚ Woensdagmorgen 

Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcen-
trum. 
 ⌚ Woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 

 ⌚ Donderdagmorgen 

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

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

 

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

9.00 en 12.00 uur! 

Service Punt Oude Raadhuis 
 
Wat is het Service Punt? 
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-
gen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen 
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het 
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorg-
vragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstan-
ties etc. 
 
Zo is het mogelijk dat 
u van b.v. een over-
heidsinstantie of ener-
gieleverancier een 
brief of een formulier 
ontvangt, waarmee u 
door het taalgebruik 
misschien geen raad 
weet. Wij zijn er dan 
om u daarmee te hel-
pen.  
 
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. 
 
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.  

OPROEP:  
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Neder-
landse taalles in 't Oude Raadhuis op donderdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 u. Wij geven les aan alloch-
tonen op een vrij laag niveau A0-A1, soms A2, 
meestal individueel.  
 
Mocht u interesse hebben, kom dan een keer kijken 
hoe we les geven. Dat kan op dinsdagmorgen om  
9.45 u of donderdagmiddag om 13.15 uur in de 
maanden mei en juni.  
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Door ’t Oude Raadhuis is op zondag 19 april een 
fietstocht voor jong en oud georganiseerd. Er is 
veel reclame voor gemaakt door op diverse plaat-
sen een folder op te hangen en advertenties in de 
diverse weekbladen. Dit en het geweldig mooie 
weer heeft er voor gezorgd dat er veel deelnemers 
waren. 
 
Er waren twee routes waar je als deelnemer voor 
kon kiezen en deze routes beschreven de te volgen 
wegen erg duidelijk. Ondanks de duidelijkheid heb-
ben we toch een groep om moeten laten draaien 
toen we met de auto een controleronde reden. 
Veel groepen bestonden uit senioren, maar ook de 
jeugd fietste mee, zoals te zien is op onderstaande 
een foto.  

Op de controleposten kon men drinken krijgen en 
ook waren er enkele spelletjes te doen. 
 

Na afloop kon men in ’t Oude Raadhuis nog een 
drankje nemen en waren er hapjes. 
 

De deelnemers waren tevreden over de tocht en 
wij kijken met veel genoegen terug op deze voor-
treffelijke dag. 
 

De volgende fietsactiviteit is de avonddriedaagse 
van 23 t/m 25 juni.  

FIETSTOCHT 'T OUDE RFIETSTOCHT 'T OUDE RFIETSTOCHT 'T OUDE RAADHUIS VOOR JONG ENAADHUIS VOOR JONG ENAADHUIS VOOR JONG EN   OUDOUDOUD   

Gezellige avond in ’t Oude Raadhuis 
 

Op vrijdagavond 12 juni organiseren we weer een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.  
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. We vertonen een 
film, houden een pauze en zorgen voor bijpassende hapjes.  
 

We draaien de Britse film “Billy Elliot”. Op deze film is de gelijkna-
mige musical gebaseerd die momenteel in het circustheater in Sche-
veningen te zien is. 
 

Billy Elliot vertelt het inspirerende verhaal van een jongetje uit een 
arbeidersgezin ten tijde van de mijnstakingen in Engeland (1984-
1985). Billy zit op boksen, maar blijkt een onverwacht talent te heb-
ben voor dansen. Dat levert hem thuis grote problemen op. 
 

Kom je ook? 
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per persoon. 
Koffie en thee € 0,50. Overige consumpties € 1,50 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

  www.ouderaadhuis.dse
.nl 

Ook de jeugd fietste mee 
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wordt door 't Oude Raadhuis weer de  
fietsdriedaagse georganiseerd 

 

voor jong en oud 
 
 

Inschrijving en vertrek van 18.00 tot 19.00 uur 
bij ‘t Oude Raadhuis aan ‘t Hofke 15. 

Drie avonden fietsen over verschillende routes van ongeveer 
25 km, langs de mooiste plekjes rond Eindhoven. 

 
Inschrijfgeld (inclusief route) per avond € 2,-. 

Als je voor 3 avonden inschrijft kost het slechts € 5,- . 
Kinderen t/m 13 jaar gratis. 

 
Voor degene die alle avonden meefietst, hebben we na de 

laatste fietsdag een leuk aandenken. 
 

Na afloop van de laatste fietsavond is er een gezellig samenzijn 
met een hapje en drankje in 't Oude Raadhuis. 

 
 

Deelname is op eigen risico. 
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Gezondheidscentrum 

Tongelre 

Buurtkantoor Doornakkers Ac,viteitencentrum de 

Orka 

Buurtkantoor Lakerlopen 

1e woensdag van de 

maand tussen 11:00 - 

12:00 uur 

2e woensdag van de maand tus-

sen 11:00 - 12:00 uur 

3e woensdag van de 

maand tussen 11:00 - 

12:00 uur 

4e woensdag van de maand tussen 

11:00 - 12:00 uur 

Ceramlaan 12 Bloemfonteinstraat 62 (ingang 

zijde Paul Krügerlaan) 

Broekakkerseweg 1 Ruysdaelbaan 106 (ingang zijde Kem-

pensebaan, nabij  studio 040) 

DE WIJKVERPLEEGKUNDIDE WIJKVERPLEEGKUNDIDE WIJKVERPLEEGKUNDIGE ALS SPIL IN HET GE ALS SPIL IN HET GE ALS SPIL IN HET       

            TONGELRESETONGELRESETONGELRESE   
 

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn Will, Wendy en 

Anouk, wijkverpleegkundigen in Tongelre. Sinds 1 januari 2015 is  

er veel veranderd in de zorg. Hierover willen wij graag wat meer  

vertellen.  

 

Ons werk als wijkverpleegkundige bestaat uit twee delen, of twee seg-

menten, zoals de zorgverzekeraar het noemt. 

In segment 1 zijn wij vooral preven2ef aan het werk. Wij kijken naar 

wat voor gezondheidsgerelateerde problemen er leven in het Tongel-

rese en spelen daarop in door middel van bijvoorbeeld voorlich2ngs-

bijeenkomsten te organiseren over voeding of veilig thuis blijven wo-

nen. Wij zijn als wijkverpleegkundigen zichtbaar in de wijk. Zo weten 

we wat er speelt. Ook onderhouden we contacten met buurtbewo-

ners, huisartsen, wijkagenten, etc. 

 

In segment 2 liggen onze taken veel meer op het vertrouwde vlak van 

de wijkverpleging. Allereerst natuurlijk de verpleging en verzorging van 

mensen thuis. Daarnaast hee6 de wijkverpleegkundige sinds 1 januari 

de taak gekregen om de verpleging en verzorging zelf te indiceren. 

Voorheen was dit nog een taak van het CIZ. Indien u zorg nodig hee6 

komt de wijkverpleegkundige bij u thuis om samen met u te kijken 

naar welk zorgarrangement er nodig is. Hierin wordt ook meegeno-

men dat er gekeken gaat worden naar wat uw omgeving voor u zou 

kunnen betekenen. Zo zorgen we ervoor dat u de zorg krijgt die het beste bij u past.  

 

Een andere grote verandering is de financiering van de thuiszorg. Voorheen werd dit betaald vanuit de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Vanaf 1 januari 2015 is thuiszorg als primaire voorziening ondergebracht in het basis-

pakket van iedere zorgverzekering. Dit houdt dus in dat u over verpleging en verzorging thuis geen eigen bijdrage meer 

betaalt. 

 

kleine en grote vragen 

Vanaf medio mei start er in het Tongelrese een  spreekuur met een verpleegkundige op verschillende loca2es. Het is 

belangrijk dat u met alle vragen over gezondheid en ziekte bij ons terecht kunt, en dat zorg dus heel dichtbij is. Kleine 

en grote vragen over de gezondheid van uzelf, uw vader of moeder, uw kind, uw buurman; stel ze aan ons! Met een 

klein beetje extra aandacht en betrokkenheid kunnen we veel voor elkaar betekenen. 

U bent al2jd welkom op een van onze spreekuren, dus loop zeker even binnen! Een afspraak maken is niet nodig. 

 

Wij kijken er naar uit u te ontmoeten! 

 

Hee6 u nog een vraag naar aanleiding van bovenstaand ar2kel? Neem gerust contact op met het algemene nummer 

van Zuidzorg: 040 -2308408 of mail naar: w.glaudemans@zuidzorg.nl. 

 

Will Ummenthum, Wendy Glaudemans, Anouk van Tol. 

 

Verpleegkundige Spreekuur: 

 

 

 

V.l.n.r.:Wendy, Anouk en Will 
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26 MEI: FOTOCLUB 19:30-22:30 

27 MEI: PUBERBREIN 18:30-21:00 

28 MEI: HUISWERKBEGELEIDING   

               15:30-16:30 

03 JUNI: COOK4U  17:00-22:00 

04 JUNI: HUISWERKBEGELEIDING   

                 15:30-16:30 

12 JUNI: BULLDOG BUDDY’S DARTEN  

      19:00-21:00 

13 JUNI: TOPPOP VIDEO CLASSICS   

                 20:00-00:00 

18 JUNI: STOOFHAPPERS 16:00-21:00 

20 JUNI: SCOUTING ROOSEVELT  

                 10:00-23:00 

26 JUNI: BULLDOG BUDDY’S DARTEN  

    19:00-21:00 

27 JUNI: ZOMERFESTIVAL 13:00-23:30 

28 JUNI: ZOMERFESTIVAL 13:00-23:30 

MEI/ JUNI 2015MEI/ JUNI 2015MEI/ JUNI 2015MEI/ JUNI 2015 

MA DI WO DO VR ZA ZO 

25 26 27 28 29 30 31 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

Op vrijdagavond 22 mei en 26 juni staat activitei-
tencentrum Orka in het teken van de jeugd. In en rond 
het gebouw wordt er een groot aantal activiteiten aan-
geboden waar de kids uit de buurt hun hart kunnen 
ophalen. We bieden een breed programma aan om 
iedere leeftijdscategorie te bereiken. Een greep uit 
ons aanbod: Poolen, gamen, mini bios, darten, knutse-

len en make uppen. Ook zullen we iedere maand een spectaculaire activiteit 
aanbieden. Tijdens de eerste niX zullen we een graffitiworkshop aanbieden 
verzorgd door E-moves. Deze avonden zijn voor en door jeugd georgani-
seerd! De muzikale invulling van deze avonden wordt door beginnende dj’s 
verzorgd en deze zorgen uiteraard voor de juiste muziekstijl bij de doel-
groep. Om deze avonden te kunnen realiseren vragen we een kleine bijdrage 
van €1,- p.p. Uiteraard wordt er bij deze niX activiteit geen alcohol geschon-
ken. 
 
Leeftijd: 10 t/m 17 jaar 
Aanvang: 19.00 tot 23.00 uur. 

Pubers, snapt u er nog iets van? 
  
Een puber in huis? Hoe gaat u om met uw puber? Wat is nou een pu-
ber? Wilt u uw puber begrijpen?  
 
Het project puberbrein is er om ouders informatie, tips & adviezen te 
geven over hoe om te gaan/te handelen met pubers. Hiervoor wordt er 
een professionele gastspreker uitgenodigd om u van de juiste kennis te 
voorzien. De avond wordt ondersteund door verschillende organisaties 
zoals Lumens, WIJ Eindhoven & Dynamo.  
Op deze avond kunt u ook ervaringen uitwisselen en tevens vragen 
stellen aan de professionals die u adviezen/tips kunnen geven.  
Tijdens de 4 bijeenkomsten die worden georganiseerd kunt u aangeven 
over welke onderwerpen u geïnformeerd wilt worden. 
 
Op 27 mei wordt de eerste bijeenkomst van Puberbrein gehouden met 
als onderwerp social media. Wilt u graag weten waar uw puber mee 
bezig is? Wat voor invloed heeft social media op uw puber?  
Kom dan naar onze eerste bijeenkomst op 27 mei, van 19:30 tot 21:00 
uur in activiteitencentrum Orka.  
 
Wegens beperkte zaalcapaciteit is het van belang dat u zich aanmeldt 
via activiteiten@orkacentrum.nl 

Activiteit Wanneer  Tijd  

Biljarten  Dagelijks  13:00-17:00 
uur 

KUN TAO dinsdag en 
donderdag 

20:00 – 21:30 
uur 

The Whales 
(darten) 

2e en 
4e vrijdag 
mnd 

19:00 – 21:00 
uur 

The Bulldog 
Puppies 

2e en 
4e vrijdag 
mnd 

19:00 – 20:30 
uur 

Meidenmid-
dag 

woensdag 14:30 – 16:00 
uur 

Bakske doen donderdag 19:30 – 22:00 
uur 

Dansen Anjoy
(kinderdans) 

dinsdag 15:30 – 16:30 
uur 

Dansen Anjoy
(kinderdans) 

donderdag 15:30 – 18:15 
uur 

Dansen Anjoy
(hiphop/
street) 

vrijdag 16:00 – 17:00 
uur 

BROEKAKKERSEWEG 1  5641 PC EINDHOVEN  040-2827777  06-53797337  INFO@ORKACENTRUM.NL   
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Recept van de maand mei:  
Sinaasappelcrème met tijm 

Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen  

Een heerlijk nagerecht op een zomerse dag of na 
een BBQ. 
 

Ingrediënten voor 8 personen: 
• 4 blaadjes witte gelatine 
• 4 perssinaasappels 
• 150 gram Griekse yoghurt 
• 100 gram suiker 
• 2 el verse tijmblaadjes 
• 300 ml verse slagroom 
• 8 amandeltongen ( koekjes ) 
 

Kleine likeurglaasjes van 125 ml. 
 

Bereidingstijd +/- 25 minuten + 2 uur opstijven. 
 

Bereidingswijze: 
• Week de gelatine 10 minuten in een kom met ruim 

koud water. 
• Boen de sinaasappels schoon. Rasp de schil van 2 

sinaasappels en pers alle vruchten uit. 
• Meet 200 ml vers sap af. 
• Verwarm de helft van het sap in een steelpan op 

laag vuur. 
• Knijp de gelatine goed uit en los de blaadjes gelati-

ne al roerend op in het warme sap. 
• Voeg dit weer toe aan de rest van het sap. 
• Meng in een kom de yoghurt met de sinaasappel-

rasp, suiker en tijm. 
• Roer het sinaasappelmengsel erdoor. Klop de slag-

room dik lobbig, bijna stijf. 
• Spatel de room in 4 porties door het yoghurtmeng-

sel en schenk de crème in de glaasjes. 
• Zet de glaasjes in de koelkast en laat de crème  mi-

nimaal 2 uur opstijven. 
• Garneer met een takje tijm. 
• Zet de glaasjes op een grote schaal en serveer met 

de amandeltongen als lepeltjes. 
• Schenk er een glaasje gekoelde Moscatel bij (een 

zoete witte wijn uit Spanje) 
 

TIP: Je kunt i.p.v. sinaasappel ook citroen of limoen 
gebruiken. 
 

Geniet van dit heerlijke 
toetje. 
 
Clasine en Jack 
 

DASSEN RONDOM 
’T HOFKE! 
 
Heeft u wel eens een das gezien? U kunt ze tegen-
komen in het gebied tussen de Wolvendijk, Krom-
menbeemd en de Loostraat. De dieren laten zich 
vooral zien in de schemering. Dan verlaten ze hun 
burcht, op zoek naar eten. Dassen hebben, net als 
alle andere in het wild levende dieren, rust nodig, 
stoor ze daarom niet. Houd uw hond aan de lijn!  
 
De das is een prachtig dier met een sprekende kop. 
Dassen worden 80 tot 100 cm lang. Het is een sociaal 
dier met sterke familiebanden. De das is een nachtdier, 
dat ’s avonds zijn burcht verlaat om samen of alleen op 
zoek te gaan naar voedsel. Dassen zijn alleseters. Ze 
eten voornamelijk regenwormen die ze 's nachts in wei-
landen en open gebieden opsporen. Verder eten ze 
bosvruchten, gevallen fruit, noten, eikels, knollen, maïs, 
koren, paddenstoelen, knaagdieren, slakken, kevers en 
hommel- en wespenbroed.  

Sporen 
De das laat veel sporen achter. De loopsporen, eetspo-
ren, uitwerpselen en bewoningssporen, zijn vrij goed 
herkenbaar. De das laat ook graafsporen achter. Als hij 
op zoek is naar voedsel keert hij koeienvlaaien en gras-
pollen om. Loopsporen van de das zijn goed herken-
baar. Ze hebben de vorm van een halvemaan van on-
geveer 5 cm breed, met 5 ovale tenen. Aan de voorpo-
ten heeft hij nagels van tot wel 3 cm lang.  
 
Leefgebied 
De dassen in het oosten van Noord-Brabant  versprei-
den zich nu in westelijke en zuidwestelijke richting. De 
das laat zich niet zien in de buurt van huizen. Hij leeft 
hier bij voorkeur in een akker- en weidelandschap met 
verspreide bosjes, heggen en houtwallen en beekdalen. 
Het leefgebied van de das is ideaal als er voldoende 
groen is, rust, veel voedsel en een bodem waarin ze 
goed kunnen graven. Momenteel is de grootste bedrei-
ging voor de das sterfte door verkeer of verdrinking en 
verstoring door loslopende honden. 
 
Marloes Groot 
Gebiedscoördinator / Sector Ruimtelijke Expertise  
 

Foto: Stichting Dassenwerkgroep Brabant 
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basisschool De Boog directeur 
Maretta de Jong 

 
De gloednieuwe basisschool De Boog heeft sinds 1 
december 2014 een nieuwe directeur: Maretta de 
Jong. Even kort wat info over Maretta: ze werkt 
fulltime en heeft ‘s woensdags haar vrije dag. Ze 
komt uit Eindhoven en woont sinds tien jaar in 
Helmond. Haar schoonvader (95) woont wel in 
Tongelre. En ze is al vanaf 1976 werkzaam in het 
onderwijs. (Even voor alle duidelijkheid: voor mij 
zijn de kleuter- en lagere school, zoals dat toen 
heette, al een tijdje geleden en dat is te merken...) 
 
tekst Frank de Greef. 
 

Kun je kort aangeven waar je allemaal hebt ge-
werkt? 
Eerst vijf jaar op de Wilhelmina basisschool in Helmond, 
toen 16 jaar in verschillende functies op de Hanevoet, 
een Jenaplan-basisschool in Eindhoven. Daarna vieren-
half jaar op de Rungraaf, een ZMOK-school voor Zeer 
Moeilijk Opvoedbare Kinderen, toen zevenenhalf jaar op 
de Petra-school, een SBO-school voor bijzonder basison-
derwijs, eerst als adjunct, later als vervangend direc-
teur. Daarna vijfenhalf jaar op basisschool De Schelp in 
Woensel als directeur. We hadden daar vorig jaar de 
enige leerling in heel Nederland met nul fouten op de 
eind-CITO. Daar waren we heel trots op. Alle media 
stonden zowel bij ons op de stoep als bij hem thuis. 
Toch wilde ik een nieuwe uitdaging aangaan en bij de 
overkoepelende SKPO, de stichting voor katholiek en 
protestants-christelijk onderwijs, kwam deze functie in 
Tongelre vrij. Dat ben ik nu dus sinds een maand of vijf. 
 
Waaruit blijkt het christelijk karakter van deze 
SKPO-school? 
Ja, dat is een goeie vraag. We hebben niet echt een spe-
ciale band met de Martinuskerk of de Sint-Jorisparochie 
en het is niet meer zoals vroeger dat de pastoor de kin-
deren in de klas komt voorbereiden op hun eerste heili-
ge communie. Maar we besteden wel degelijk nog aan-
dacht aan de christelijke feestdagen, maar ook aan de 
islamitische zoals het Suiker- en Offerfeest en het hin-
doeïstische Lichtjesfeest. 
 
Waarom adverteert een school eigenlijk? 
O, dat is mede ingegeven door het feit dat het een con-
tract is wat mijn voorgangers hebben afgesloten en 
waar ik mee doorga. Ik wil de advertentie trouwens wel 

wat anders maken maar voorlopig heb ik alleen een paar 
zinnen veranderd. Nee, het is niet zo dat we de andere 
basisscholen als concurrenten zie. Ik noem ze liever col-
lega's, want we hebben elkaar allemaal nodig. Er zijn in 
Tongelre twee scholen die bij de SKPO horen en drie die 
zijn aangesloten bij Salto, de stichting algemeen toegan-
kelijk onderwijs. Dus concurrentie... nee, daar heb ik het 
nooit over. Je hebt elkaar nodig voor tal van zaken, o.a. 
de uitwisseling van gegevens over kinderen die van de 
ene naar de andere school gaan. 
 
Waarom heet het eigenlijk spilcentrum? 
Dat is omdat wij als basisschool samen met Korein Kin-
derplein in hetzelfde gebouw zitten en nauw samenwer-
ken. Wij stemmen onze onderwijsprogramma’s op elkaar 
af en zorgen zo voor een doorgaande lijn in de school 
van 0 tot 13 jaar. Daarnaast betekent het dat er buiten-
schoolse opvang (BSO) wordt aangeboden voor zowel 
vóór als na schooltijden, en ook dat er babyopvang is. 
Mede doordat we een spilcentrum zijn, is het makkelij-
ker om contact te leggen met organisaties als WIJeind-
hoven, Lunet zorg, wijkbrigadier en eventueel andere 
hulpverleningsinstanties. In sommige gezinnen is bijv. 
Lunet al actief en mochten er hier op school hulpvragen 
komen waar zij in de thuissituatie al bij betrokken zijn, 
zijn de communicatielijnen gewoon lekker kort. 
 
Ik durf het bijna niet te vragen, maar sta je zelf 
nog wel eens voor de klas? 
Nou nee, dat is allang niet meer. Ja, ik weet zelf ook nog 
hoe vroeger een van de onderwijzers ‘gewoon’ ook 
hoofd van de school was, maar dat is al een tijdje gele-
den hoor! De vorige directie is door omstandigheden niet 
toegekomen aan het schrijven van een nieuw school-
plan, wat elke vier jaar moet gebeuren en waar De Boog 
al een jaar dispensatie voor heeft gekregen, en daar heb 
ik momenteel mijn handen vol aan. Het moet vóór 1 
augustus klaar zijn. En er komt nogal wat bij kijken, me-
de doordat op alle onderwerpen steeds een terugkoppe-
ling naar het team en de MR (medezeggenschapsraad) 
wordt gedaan. 
 
Wat vind je van het voorstel van staatssecretaris 
Dekker voor een aparte pestcoördinator op basis-
scholen? Want jullie doen al best veel om het pes-
ten aan te pakken hè? 
Ja, dat klopt. We hebben onze website behoorlijk ver-
nieuwd en uitgebreid met documenten die te maken 
hebben met pesten, zoals een gedragscode en een pest-
protocol, zowel een korte als lange versie. Al deze docu-
menten zijn geaccordeerd door het team en de MR. De 
functie van pestcoördinator zou wat mij betreft horen bij 
een vertrouwenspersoon. Elke school heeft een vertrou-
wenspersoon en toevallig is dat hier op De Boog een 
IB’er. Dat is dus iemand waar zowel leerkrachten, ou-
ders en kinderen naartoe kunnen stappen om vertrou-
welijk iets te bespreken of te melden. De vertrouwens-
persoon zie ik zelf in de toekomst uitgroeien tot wat 
Dekker een pestcoördinator noemt. 
Mijn bezwaar is wel dat de afgelopen jaren al heel veel 
‘over het muurtje’ van de basisscholen is gegooid door 
de landelijke overheid. Wij krijgen steeds meer taken en 
verantwoordelijkheden toegeschoven. Ik denk wel eens, 
hoe zit het met basisvaardigheden zoals taal, rekenen, 
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spelling en begrijpend lezen? En dat de kinderen vol-
doende beweging krijgen, dat het sociaal-emotioneel 
welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen goed 
is, want die dingen vormen onze kerntaak! We hebben 
per dag maar een beperkt aantal lesuren, daar zou de 
landelijke overheid zich wat beter bewust van mogen 
zijn en niet steeds meer zaken toeschuiven naar de ba-
sisscholen. 
 
Wat is een IB’er precies? 
Een IB’er is een interne begeleider. Nee, dat zijn geen 
‘actieve ouders’ of vrijwilligers maar terdege geschoolde 
mensen met speciale taken binnen het onderwijs. Zij 
hebben naast de Pabo de opleiding Interne Begeleiding 
gedaan en volgen regelmatig aanvullende cursussen. Zij 
zijn verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met 
zorg en ondersteuning in de school. Op de website staat 
ons Ondersteuningsprofiel, waar je alle info in kunt vin-
den m.b.t. de ondersteuning die de school kan bieden. 
 
Nog even over dat pesten. Jullie werken hier met 
‘oepsbladen’? 
Ja, maar dat heeft niet specifiek te maken met pesten. 
Je moet zo'n oepsblad niet zien als straf maar als sig-
naal van ‘Oeps, hier ging even iets mis.’ Dus als een 
leerling iemand slaat, schopt of uitscheldt, krijgt hij of 
zij een oepsblad. Dan moet hij of zij opschrijven “waar 
was ik, wat gebeurde er, wat deed ik, wat deed de an-
der en moet ik iets goedmaken?” Een oepsblad fungeert 
als reflectiemodel, wij proberen de kinderen bewust te 
maken van wat ze hebben gedaan en wat dat voor een 
ander kan betekenen. Het wordt besproken met degene 
die het kind een oepsblad heeft gegeven (leerkracht of 
IB’er) en de betrokkenen worden erbij gehaald. De zaak 
wordt uitgesproken en goedgemaakt en we gaan over 
tot de orde van de dag. Wanneer een kind te vaak een 
oepsblad krijgt, wordt natuurlijk contact opgenomen 
met de ouders want dan is er meer aan de hand dan 
een relatief onschuldig ‘oeps... er ging even wat mis.’ 
 

Ik wist niet dat kinderen op de basisschool ook 
gymles kregen. 
Ja hoor, al heel lang. Al onze leerkrachten hebben zelfs 
na hun Pabo ook een tweejarige gymopleiding gedaan 
en de gymakte behaald. Daaraan kun je zien dat ook de 
landelijke overheid gym heel belangrijk vindt. Ik per-
soonlijk zou het geweldig vinden als alle kinderen elke 
dag minstens een half uur zouden kunnen sporten. Want 
sporten is gezond, ook voor kinderen, die zich daardoor 
ook weer beter kunnen concentreren en leren. Je mag 
er niet vanuit gaan dat kinderen buiten schooltijd alle-
maal genoeg beweging krijgen of op een (soms vrij du-
re) sportclub zitten. 

Wat wordt eigenlijk verstaan onder onder- en bo-
venbouw? 
Dat is per school verschillend. Hier op De Boog hanteren 
we nog onder- en bovenbouw, en dat zijn de groepen 1 
t/m 4 resp. 5 t/m 8. Maar komend schooljaar gaan we 
werken met de driedeling onder-, midden- en boven-
bouw ofwel de groepen 1 en 2, 3, 4 en 5 en 6, 7 en 8. 
Dat werkt effectiever in de overleggen en vergaderingen 
die leerkrachten onderling hebben. Vandaar ook dat hier 
zowel de leerkrachten als de IB’ers zelf graag overgaan 
naar de driedeling in onder-, midden- en bovenbouw. 
 
Wat is eigenlijk het verschil tussen een MR 
(medezeggenschapsraad) en ouderraad? 
Een MR kijkt en praat mee over het hele schoolbeleid en 
een OR kijkt en doet mee met alle praktische zaken 
waar ouders een rol in kunnen spelen. Zoals wie helpt er 
mee met de crea-middag, de organisatie van kerst en 
Sinterklaas, de kinderboekenweek, carnaval, noem 
maar op. Hier op De Boog is gelukkig een heel actieve 
club ouders, die ons veel werk uit handen nemen, iets 
waar we erg dankbaar voor zijn. 
 
Hebben jullie ook een speciale allergie-ouder? 
Nee. Ja, ik weet dat dat op sommige scholen het geval 
is. Onze school heeft voor elke klas wel een speciale 
luizenouder, maar geen allergie-ouders. Onze leerkrach-
ten zijn allemaal prima op de hoogte van de allergieën 
die bepaalde kinderen hebben. 
 
Zijn er misschien nog dingen die je graag bena-
drukt wil zien in dit stukje? 
Ja, fijn dat je het vraagt. Twee dingen. Het eerste is dat 
we hier met een jong, dynamisch en zeer betrokken 
team werken: bijna allemaal leerkrachten tussen de 23 
en 40 jaar. Ons hele team wil zelf ook graag vooruit 
denken & doen! Het tweede is dat we dit jaar heel hard 
gegroeid zijn. Er zijn dus veel ouders die, waarschijnlijk 
mede dankzij mond-tot-mondreclame, de weg hebben 
gevonden naar De Boog en daar zijn we heel blij mee. 
In diverse groepen is overigens nog plaats voor nieuwe 
leerlingen! 
 
Hoe komt het, denk je, dat veel ouders zo enthou-
siast zijn? 
Mede natuurlijk doordat we in een prachtig nieuw ge-
bouw zitten. Maar ook doordat ouders voelen dat we 
echt betrokken zijn, dat we als team makkelijk te bena-
deren zijn en mee willen denken. Voorbeeldje: 's mor-
gens om 8.20 uur doen wij hier altijd met een paar 
mensen de deur open en dan kunnen ouders even bin-
nenkomen om ergens over te praten of iets te vragen. 
Zij hoeven dus geen brieven te schrijven en op ant-
woord te wachten. Wij horen terug dat het erg op prijs 
wordt gesteld dat er 's morgens altijd iemand van de 
IB'ers of de directie (adjunct-directeur Rebecca Gelens 
of ik) aan de deur staat. Ouders zien op die manier dat 
ze ons makkelijk kunnen bereiken en dat ze snel ant-
woord krijgen. Kortom, dat de communicatielijnen heer-
lijk kort zijn. En dat draagt bij aan de sfeer op school: 
een hele prettige, open sfeer! 

Basisschool De Boog 
 

Koudenhovenseweg-zuid 202 
5641 AC Eindhoven 

040-2811760 
deboog@skpo.nl 
www.bsdeboog.nl 
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Mijn naam is Wim de Haan en ik woon al 41 jaar 
op Moggendries 25. 
Samen met mijn vrouw Rianne (zij is helaas in 
2013 plotseling overleden) en ons dochtertje In-
grid zijn wij op 1 februari 1974 in onze nieuwe wo-
ning in de Geestenberg komen wonen. We waren 
gelukkig net op tijd klaar met de verhuizing want 
op 26 maart werd onze zoon Stefan geboren. Hij 
was de eerstgeborene in de Moggendries. Een paar 
maanden later werden de andere huizen in de 
straat pas opgeleverd.  

Tussen de Moggendries en het Haagbeemd was 
toen geen doorgang voor verkeer. De straten wer-
den gescheiden door een grote zandbak. Het was 
een aangename ontmoetingsplek voor de jonge 
moeders met hun kleintjes; zo leerde iedereen el-
kaar snel beter kennen. 
 
We waren hier allemaal nieuw en velen kwamen 
van buiten Eindhoven. Rianne en ik kwamen uit 
Stratum. Het was wel wennen in het begin. Heel 
veel stof en zand, er werd nog veel gebouwd en 
het park, de zgn. Groene Long, stond vol onkruid. 
Alles moest nog aangelegd worden. We hadden 
een schuurtje  aan de voordeur en achter open 
tuinen, afgescheiden met de buren door een hou-
ten schotje. ‘Onze bunker’ noemden we het. In die 
tijd zat Rianne eens met een paar vriendinnen kof-
fie te drinken toen er een koe aangehold kwam 
door het park, met een aantal politie agenten er 
achter aan. Hilarisch! Het arme beest was ont-
snapt uit het slachthuis. Waar nu de Berenkuil is, 
stond in die tijd het slachthuis.  

De tuin aanleggen ging niet makkelijk in de begin-
jaren, alles wat ik plantte werd overwoekerd door 
de wildgroei in het park. Zelf plantjes kweken was 
geen succes. Na een flinke regenbui spoelden ze 
allemaal weg. De bodem was erg drassig en na de 
winter kon je niet meer lopen in de tuin.  
Dat is gelukkig door de jaren heen veranderd en 
verbeterd. Ik geniet nu nog altijd van de prachtige 
bomen en de grote speelweide voor de kinderen. 
In onze wijk kunnen de kinderen nog steeds rustig 
buiten spelen, ze worden niet 
bedreigd door verkeer en ouders 
hoeven nooit ver te zoeken. Toen 
onze kinderen naar de Karregat 
school gingen, zijn veel nieuwe 
contacten ontstaan. Rianne heeft 
veel vriendschappen gesloten in 
die tijd. Actief op school, in de 
Ouderraad, de Buurpreventie en 
het Bakske-Doen. Ik had daar 
geen tijd voor. Als bakker was ik 
al voor 5 uur de deur uit.  
 
Als er iets georganiseerd moet worden, stond en 
sta ik nog steeds altijd klaar voor het belang van 
de Moggendries. Mijn naam is De Haan en ik ben 
Haantje de voorste als er buurtactiviteiten worden 
bedacht. We zijn begonnen met een jaarlijkse 
straatbarbecue. Met de gemeentesubsidie werd 
een straattent aangeschaft. Elke 2 jaar vieren we 
al vele jaren de evenementen E.K. en W.K. voet-
balwedstrijden: snel de tent opzetten, een paar 
tv’s, de tap aansluiten, muziek erbij en tot diep in 
de nacht saamhorig en trots de overwinningen vie-
ren in onze Oranjedries. Nu is de jaarlijkse buren-
dag een fijne aanleiding om met de buren te fees-
ten. Buurvrouw Sharmila, onze charmante Suri-
naamse kokkin, verzorgt de laatste jaren onze 
maaltijd op de burendag. De tent wordt nog steeds 
gebruikt.  
 
Van de activiteiten in ‘t Karregat hebben Rianne en 
ik niet veel gebruik gemaakt, alleen voor het doen 
van de boodschappen en een bezoek aan de huis-
arts natuurlijk. 
 
Ik ging wel graag naar de Koffie Concerten in ‘t 
Karregat op zondagmorgen. Ik speel vanaf mijn 
15de accordeon en ben al 49 jaar lid van accorde-
on- en mandoline orkest Echo van het Zuiden uit 

Omdat de Nieuwsbrief Geestenberg niet meer wordt verspreid, willen we graag verhalen van Geesten-
berg bewoners in Rond ’t Hofke plaatsen. Als u meer bekendheid wilt geven aan een bijzondere verza-
meling, een beroep, een hobby, een winkeltje thuis, een kunstzinnige uiting, dan kunt u hierover in 
Rond ’t Hofke schrijven.  
 
Voor meer info, stuur een mail aan rondhethofke@gmail.com. 

Wim de Haan 

Rianne † 
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Eindhoven. Met dit orkest heb ik ook opgetreden 
tijdens zo’n Koffie Concert. De Echo is een actieve 
vereniging, die jaarlijks diverse uitvoeringen geeft 
op verschillende locaties in binnen- en buitenland. 
Wie belangstelling heeft, kan even kijken op onze 
website. 

 
Wij Geestenbergers hoorden eigenlijk niet bij de 
Tongelrese gemeenschap. Daar had ik lak aan, 
want inmiddels ben ik al 18 jaar lid van Soos Hof-
zicht. Elke eerste zondagavond van de maand ko-
men we samen en elk lustrum wordt gevierd met 
een verrassingsweekend. Volgend jaar gaat de 
Soos helaas stoppen. De Tongelrese leden zijn in-
middels op leeftijd en gaan de deur niet graag 
meer uit. Ik ben een van de jongsten met mijn 70 
jaar. Wel zijn we hierdoor echte Tongelresen ge-
worden. 
 
Wat ook heel aangenaam in ons straatje is, is dat 
mijn dochter Ingrid met John en hun 3 kinderen al 
22 jaar mijn overburen zijn. Ingrid wilde graag in 
deze wijk blijven wonen. Gelukkig voor mij! 

 

De kleinkinderen komen vaak aanlopen. Ook met 
andere kinderen uit de buurt! Zoon Stefan heeft 
hier ook een hele fijne jeugd gehad en heeft samen 
met zijn vrouw Joyce en dochtertje Lauren 
(binnenkort hun tweede kind) zijn stekkie gevon-
den in de Achtse-Barrier. Al die jaren hebben we 
hier samen een fijne tijd gehad.  
 

Een moeilijke zware periode heb ik achter de rug. 
Gelukkig is mijn gezondheid weer op peil en kan ik 
het leven weer goed aan. Hopelijk mag ik nog veel 
jaren kan genieten in mijn fijne stekkie op de 
Moggendries in de Geestenberg. 

 Subsidie “Gebiedsgericht werken in 
niet-actiegebieden” 

 
Gemeente Eindhoven kent sinds 1 januari 2013 een 
regeling voor “Subsidie gebiedsgericht werken in 
niet-actiegebieden”. Deze regeling houdt in dat be-
wonersorganisaties subsidie kunnen aanvragen voor 
activiteiten bedoeld voor behoud of verbetering van 
de leefbaarheid in de buurt. In overleg met de ge-
meente is in 2014 in ’t Hofke en Geestenberg / 
Muschberg een subsidiecommissie opgericht die 
alle aanvragen voor deze subsidie bundelt en geza-
menlijk indient bij de gemeente. De subsidiecom-
missie werkt vanuit Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis 
en Activiteitencentrum Orka en controleert de aan-
vragen aan de hand van gemeentelijke voorwaar-
den. De verstrekte subsidie wordt door de subsidie-
commissie verdeeld over de aanvragers. 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet 
worden voldaan aan onder meer de volgend eisen: 
• De activiteiten betreffen het behoud en verbete-
ring van de leefbaarheid in de buurt of straat; 

• De activiteiten zijn in principe voor iedereen uit 
het gebied toegankelijk; 

• Er moet een deugdelijke boekhouding worden 
gevoerd en wel zodanig, dat na afloop van de 
activiteit het gebruik van de toegekende subsi-
die kan worden verantwoord; 

• De met subsidie aangeschafte materialen staan 
en blijven ter beschikking van bewonersorgani-
saties en bewonersinitiatieven in een buurt; 

• Eten en drank worden in beginsel niet gesubsi-
dieerd. 

 
Als u in aanmerking wilt komen voor deze subsidie 
in het jaar 2016, dien dan alstublieft voor 1 septem-
ber 2015 uw aanvraag in bij de subsidiecommissie. 
U kunt uw aanvraag eenvoudig indienen via inter-
net. Gebruik de onderstaande link om het aanvraag-
formulier in te vullen: 
www.vidu.nl/subsidie-hgm-2016 
 
Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u 
vinden op de website van gemeente Eindhoven 
(www.eindhoven.nl). Indien u problemen onder-
vindt of hulp nodig hebt bij het invullen van het 
aanvraagformulier, stuur dan alstublieft een bericht 
naar: subsidie.raadhuis@gmail.com. 
 
Met vriendelijke groet,  
Subsidiecommissie gebiedsgericht werken. 

Echo van het Zuiden 

kleinkinderen Jeske, baby Lauren, Jensie, Jent 
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Powervrouwen 
 

Wij, Mennanna, Mimount en Somia, zijn de Power-
vrouwen in de wijk. We organiseren activiteiten 
voor vrouwen. Dit doen wij om vrouwen bij elkaar 
te brengen, zodat ze iets gezelligs met elkaar kun-
nen ondernemen. Maar ook omdat vrouwen elkaar 
zo kunnen helpen en nieuwe contacten op kunnen 
doen. 
 
We komen 1 keer in de week bij elkaar om de 
plannen uit te werken. 
 
Lijkt het je leuk om je hier bij aan te sluiten geef 
je dan op bij onderstaand e-mail adres van wijk-
werkster Caroline Schellekens: 
c.schellekens@lumensindebuurt.nl 
Zij ondersteunt ons bij onze activiteiten. 
 
Binnenkort organiseren we:  

• Een busreis naar Den Haag:  
 Zaterdag 23 mei 2015  
 Opstapplaats & Tijd:  

’t Oude Raadhuis ’t Hofke 15    
Vertrek 08:30 uur 
Terug rond 19:00 uur 
€ 15.- p.p.       
Kaartjes vooraf te betalen bij Mimount en So-
mia. 

• Een picknick voor de gezinnen in het Hofke   
 PICKNICK OP ZONDAG 7 JUNI  
 VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
 AAN DE KARPENDONKSEPLAS (Hoek Insulinde-

laan /Sumatralaan bij het speeltuintje. 
 De picknick is voor alle bewoners / gezinnen uit 

het Hofke. Neem zelf uw picknick kleed, eten 
en drinken mee. 

 De picknick is gratis. 
 U bent allen van harte welkom. 
 Voor vragen kunt u bellen naar: 
 06—30451601 
 Elektrische muziek, vuur en sterke drank zijn 

niet toegestaan! 
 
    Groetjes, De Powervrouwen Mimount, Mennena  

en Somia                   
 

Speelgroep Het Hofke 2014/2015                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In oktober 2014 kwam Lumens in de buurt met 
een proeftraject van 6 weken “buiten spelen”. 
Alle kinderen, in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar, wa-
ren welkom! Dit werd een groep van +/- 15  kin-
deren. 
Al snel werden het 2 groepen. Een groep ging op 
dinsdagmiddag met de jongerenwerker verder, de 
donderdaggroep die overbleef, zou stoppen. De 
kinderen van deze groep in de leeftijd van 5 t/m 
12 jaar die het leuk vinden, vonden het jammer. 
Gelukkig, door initiatief van ouders en met onder-
steuning van “Lumens in de buurt wijkwerk” en 
jeugdwerk Dynamo zijn we doorgegaan en gaven 
we het de naam “Speelgroep het Hofke”. 
Elke donderdag van 15.30 tot 16.30 uur gaan we 
buiten spelen. Bij de speeltuin Kuifvlinderstraat, 
Wilgenboorderweg komen we bij elkaar en wordt 
er gespeeld en aan activiteiten gedaan. 
In de afgelopen wintermaanden kwamen de kin-
deren en ouders bij ‘t Oude Raadhuis bij elkaar en 
werden er spelletjes gedaan en geknutseld. 
In 6 maanden hebben de kinderen met elkaar een 
groeiontwikkeling doorgemaakt op sociaal en cul-
tureel gebied, waar we super trots op zijn! 
De donderdaggroep bestaat nu uit +/- 30 kinderen 
en is nog groeiende. Kinderen en ouders zijn wel-
kom. 
Vindt u het leuk om mee te helpen dan bent u ook 
van harte welkom, We hebben namelijk nog allerlei 
plannen voor in de toekomst. 

 “Speelgroep het Hofke en Lumens in de buurt”  

ACTIVITEITEN LUMENS ACTIVITEITEN LUMENS ACTIVITEITEN LUMENS IN DE BUURTIN DE BUURTIN DE BUURT   
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Graag willen wij in een aantal artikeltjes de Ton-
gelrese mensen wat meer informeren over onze 
Dahliavereniging. Dit bij gelegenheid van ons 80-
jarig bestaan. 

De Dahliaclub is in 1935 opgericht onder de naam 
“Dahliaclub St. Martinus”. De ouderen onder ons 
hebben slechte herinneringen aan deze tijd met 
veel werkloosheid en armoede. De oprichting 
kwam daarom ook mede tot stand door het zoeken 
naar een zinvolle vrijetijdsbesteding. 
 
De oprichting kwam tot stand met zeer beperkte 
middelen. Alles bij elkaar met ±25 gulden startka-
pitaal en een paar karren stalmest, aangevuld met 
enthousiaste oprichters. 
Als men terugkijkt op deze 80 jaar komt men tot 
de conclusie dat ook een vereniging niet vanzelf 
zo’n lange tijd overleeft. Ook onze vereniging is 
veel ups en downs tegengekomen in deze 80 jaar. 
 

De Dahliaclub St. Martinus is de oudste Dahliaver-
eniging van Eindhoven en omgeving. Veertig jaar 
geleden waren er nog 11 Dahliaverenigingen in 
Eindhoven hiervan zijn er nu nog 3 over. 
Waarom zijn deze verenigingen verdwenen? 
1. De toen bestaande Dahliaverenigingen werden 

regelmatig opgejaagd door uitbreiding van wo-
ningbouw e.d. De meeste verenigingen hadden 
dan niet voldoende veerkracht om elders een 
tuin opnieuw op te starten. 

2. Het ledental was moeilijk in stand te houden. 
De mensen kozen dikwijls voor een andere 
hobby. 

 

Ook wij zijn met onze tuin in die 80 jaar 4 maal 
verhuisd o.a.: 
1. In 1935 gestart aan ’t Hofke, de locatie waar 

nu het St. Martinus Hofke staat.  
2. Locatie Kuilenstraat, waar nu het parkeerter-

rein is van de supermarkt Jumbo. 
3. Locatie Koudenhovenseweg hoek Celebeslaan, 

nu volkstuin D’n Tip. 
4. Locatie Beukenlaantje, achter het St. Martinus-

kerkhof. 
5. De huidige locatie aan de Loostraat. Een prach-

tige locatie waar we nog steeds trots op en ge-
lukkig mee zijn. 

 

Waarom heeft de Dahliaclub St. Martinus in Ton-
gelre deze respectabele leeftijd bereikt? 
A. Omdat de oprichters van onze vereniging en-

thousiaste doorzetters waren. 
B. Omdat oprichters en de mensen die ons voor-

gingen bereid waren de kar te trekken, maar 
ook de kar die wel eens zwaar was en niet 
makkelijk liep. 

C. Omdat we ons gesteund voelden door U, de 
bewoners van Tongelre. Vooral uw blijken van 
belangstelling deed ons goed. 

D. Ook vonden wij veel steun (vooral in de begin-
fase) van de Tongelrese boeren. Denk aan het 
leveren van stalmest en aan grondbewerking. 

 

Volgende keer gaan we verder met nog veel meer 
informatie. 

DAHLIACLUB ST. MARTIDAHLIACLUB ST. MARTIDAHLIACLUB ST. MARTINUS BESTAAT 80 JAARNUS BESTAAT 80 JAARNUS BESTAAT 80 JAAR   

Dahliashow 2002 

Kerkversiering 2007 

Dahliaclub 2002 
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Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 De Hop 

 
 Een hop uit Gouda en ook zijn zus 

 Zijn bijzonder in hun nopjes 
 Want zij verhuizen naar Den Haag en dus 

 Zijn zij straks Haagse Hopjes 

Op 28 maart hebben de bewoners van de Vlinder-
flats meegedaan aan de landelijke schoonmaakac-
tie. Ondanks  dat het erg koud was die dag zijn de 
bewoners aan de gang gegaan om rondom de flats 
alles netjes te maken. Ook zijn de plantenbakken 
met eetbare planten aangevuld met aarde en nieu-
we kruiden. 
Hier kan, tijdens de burendag in september, maar 
ook eerder, gebruik van gemaakt worden om  
lekkere maaltijden mee te bereiden.  

De nieuwe leden van de buurtpreventie zijn inmid-
dels ook van start gegaan met het lopen in de 
buurt. Zij zullen onveilige situaties signaleren en 
samen met de bewoners van de Vlinderflats en 
Vlinderbuurt zorgen zij voor een veilige en leefbare 
wijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bewoners van de Vlinderflats en de Vlinderbuurt 
hebben ‘m waarschijnlijk al zien staan: de Vlinder-
buurt Boekenkast. Vastgezet aan het toegangshek 
bij het speeltuintje op de Pagelaan.  
In de kast staan boeken met de bedoeling: 

• Leen mij 

• Lees mij 

• Geef mij door  
 
Zet zelf ook eens boeken in de kast die anderen 
mogen 

• lenen 

• lezen 

• en doorgeven. 
 
Als we met z’n allen zorgen voor de kast en de boe-
ken, kunnen we er nog veel plezier aan beleven.  
 
De huurdersvereniging Vlinderflats houdt zich bezig 
met leefbaarheid in en rondom de flats, met het 
onderhoud, speelgelegenheid, de veiligheid en een 
schone omgeving. 
 
Leuke en goede ideeën zijn altijd welkom. U kunt 
terecht bij de mensen van het bestuur Mary, Marc, 
Anita, Tino, Soufian en Rob. Ook kunt u de leden 
van het buurtpreventieteam aanspreken. Natuurlijk 
kan het ook via email:  
bestuur@huurdersvereniging-vlinderflats.nl  
of via een briefje in de brievenbus van Bessenvlin-
derstraat 193. 
 
Kijk ook eens op onze website: 
www.huurdersvereniging-vlinderflats.nl  
 

EEN BERICHTJE VAN DE HUURDERSVERENIGING VLINDERFLATS 

De plantenbakken worden aangevuld 

Vlinderbuurt boekenkast 
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Vertrek wijkagent Raymond Vermeer uit de 
wijk Tongelre. 
============================= 
 
Na ruim 8 jaar als wijkagent in het gebied Gees-
tenberg/Muschberg en Urkhoven te hebben ge-
werkt ga ik in mei overstappen naar de wijk Vaart-
broek. Een bewuste keuze om weer eens een nieu-
we uitdaging aan te gaan. 
Terugkijkend heb ik me geen moment verveeld in 
de wijk. Waar ik voornamelijk begon met een gro-
te groep hangjongeren rond 't Karregat is die 
hangplek uit beeld geraakt.  
Het Karregat zal na de renovatie in ieder geval een 
mooie basisschool en peuteropvang herbergen. 
Het woonwagenkamp aan de Oude Doornakkerse-
weg kreeg een mooie opknapbeurt. De Broekak-
kerseweg is heringericht en de Urkhovenseweg 
staat op stapel. 
 
De wijk zal mij vooral bijblijven vanwege psychi-
sche en sociale problematiek die in deze wijk wat 
meer spelen dan in andere wijken. Ik heb in al die 
jaren vaak voldoening gehaald uit het verlenen 
van directe hulp en contacten met bewoners.  
Het activiteitencentrum ORKA is een welkome aan-
vulling in de wijk en de generalisten van ‘Wij Eind-
hoven’ verblijven er alweer ruim een jaar en zijn 
inmiddels een begrip in de wijk. 
 
Samen met het gezellige buurtpreventie-team heb 
ik veel tijd gestoken in preventie en aan doorge-
ven van zaken aan de gemeente. Het fors gedaal-
de aantal woninginbraken zou je, samen met de 
renovatie van huurwoningen, kunnen toeschrijven 
aan de inzet van buurtpreventie.  
 
Ik laat de wijk met een gerust hart over aan Paul 
Rooijakkers die ook mijn twitter account gaat 
overnemen. Hij is te bereiken via 0900-8844 of 
paul.rooijakkers@politie.nl. Hij zal zichzelf voor-
stellen in het juni nummer van Rond ’t Hofke. 
 
Met twitteraars die mij persoonlijk willen blijven 
volgen, ga ik vanaf half mei verder met het twit-
teraccount: @brigadierVrtBr1 
 
 
 

Preventie: 
De vakantie- en zomertijd komen er weer aan. 
Hoewel het aantal inbraken in deze tijd meestal 
wat daalt, is het toch goed om alert te blijven. Als 
u op vakantie gaat is het goed uw buren in te lich-
ten en te vragen een oogje in het zeil te houden. 
Laat een telefoonnummer achter waarop u of een 
contactpersoon te bereiken is.  
De meterkastkaart of een briefje op een zichtbare 
plaats helpt de politie bij incidenten. 
Het komt nog steeds voor dat we de bewoner van 
een woning op geen enkele manier kunnen berei-
ken als er ingebroken is. 
Let ook op het goed afsluiten van bergingen en 
"even" open laten staan van deuren. 
Een greep naar een fiets in de berging of een por-
temonnee of laptop in de hal is snel gebeurd. 
 
Spreekuur/contact wijkagent 
Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maan-
dag van de maand is er spreekuur in 't Oude Raad-
huis. Het spreekuur vindt voortaan plaats tussen 
18:30-19:00 uur. Daarnaast kunt u ons altijd be-
reiken via het telefoonnummer 0900-8844. 
 
Voor zaken voor de wijken 't Hofke / Koudenho-
ven, Wasven en de Karpen kunt u contact opne-
men met John van Hoppe via e-mail: 
john.van.hoppe@politie.nl 
 
Voor zaken voor de wijken Geestenberg, Musch-
berg en Urkhoven kunt u contact opnemen met 
Paul Rooijakkers via e-mail:  
Paul.rooijakkers@politie.nl 
 
U kunt ons beiden ook volgen via twitter: 
@brigadierhofke  (John van Hoppe) 
@bigadierEHVgmu (Paul Rooijakkers)  
                         

 

Atelier expositie 

 

In het MK Atelier in Eindhoven bent u op zondag 14 
juni van 11 tot 17 uur weer hartelijk welkom bij 
de aquarel-expositie van Mia Koeneman. 
 

Aquarellen van deze Eindhovense kunstenares kunt u 
bekijken en/of kopen. Ook kunt u informatie krijgen 
over de aquarelcursussen en schildervakanties die 
door het MK Atelier worden georganiseerd (zoals de 
schildervakantie op Terschelling deze zomer). 
 

Wilt u hier meer over weten of bent u nieuwsgierig 
geworden naar mijn werk: kijk dan op 
www.mkatelier.nl of kom naar mijn atelier op 14 ju-
ni. U bent van harte welkom. 
 

MK Atelier , Gen. Bothastraat 7, Eindhoven - Tongel-
re, tel. 06 448 468 55.  

Info van uw wijkagenten 
John van Hoppe en Raymond Vermeer 
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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 26 mei is er weer het maandelijkse MD-
café voor mensen met de oogaandoening Macula-
Degeneratie. Deze middag komt Bartiméus, zij 
zijn naast Koninklijke Visio, sinds vorig jaar mei 
ook in Noord Oost Brabant en Limburg actief. 
Een team van enthousiaste professionals trekt 
beide provincies in om mensen met een visuele 
beperking met informatie, advies en hulpverle-
ning bij te staan. Dit organiseren zij in de eigen 
omgeving van de mensen, in samenspraak met 
henzelf en desgewenst hulpverleningsorganisa-
ties in hun eigen woonplaats. Bartiméus komt 
graag met ons kennismaken en vertellen over hun 
werkwijze. 
 
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Struikske, 
Struyckenstraat 10, 5652 GM Eindhoven (Strijp).  
 
Van 14.00-16.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 
uur. De toegang is gratis.  
 
Informatie: Ada van Dam tel. 040-2520650. 

Tuintip van mei: Tuinkruiden 

Door Jeroen Soontiëns 
 

Koken met verse producten, het liefst zelfgekweekt, is hele-
maal in! Toevoeging van verse kruiden maakt gerechten 
vaak extra bijzonder en zelf kruiden kweken is helemaal niet 
zo moeilijk. Zelfs op het kleinste balkon kunt u al aan de 
slag. Met deze tips gaat het zeker lukken. 
 

De belangrijkste voorwaarde voor gezonde tuinkruiden is 
zon. Er zijn vrijwel geen kruidensoorten die goed groeien in 
de schaduw. Een tekort aan zon zorgt er ook voor dat de 
plant minder etherische oliën aanmaakt, terwijl deze oliën 
juist voor de smaak zorgen. Zoek daarom een zonnige plek 
uit. Het liefst dicht bij de keuken, zodat u tijdens het koken 
beschikt over verse kruiden. 
 

Kruiden kunnen zowel in de vollegrond als in potten worden 
gehouden. Ook een grote plantenbak of een vierkanteme-
tertuin is geschikt. In de vollegrond is het raadzaam om de 
aarde te verbeteren met een goede tuincompost. Houd er 
rekening mee dat sommige soorten snel groeien en dus 
meer ruimte vragen, zoals munt, oregano en hyssop.  
 

Wanneer u kruiden in potten wilt houden, gebruikt u een 
potgrond die goed water doorlaat. Zorg ervoor dat de pot 
voorzien is van een afwateringsgat en breng een laag hy-
drokorrels aan onderin de pot. Dit zorgt ervoor dat het over-
tollige water goed weg kan lopen. U kunt één soort kruid in 
een pot zetten, maar ook een combinatie van meerdere 
soorten. Een goede combinatie is bijvoorbeeld tijm, salie, 
bieslook en peterselie.   
 

Kruidensoorten die wat meer aandacht vragen, zijn onder 
andere basilicum, stevia en koriander. Dit zijn alle drie 
warmteminnende soorten. Tijdens een koude periode in het 
voorjaar kunt u ze het beste binnen zetten.  
 

Eet smakelijk! 

Verse kruiden 
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Wasvenzorg: Op eigen benen 

Na maanden van voorbereiding is het zover: met on-
ze nieuwe stichting Wasvenzorg bieden we voortaan 
zelf dagbesteding aan op 't Wasven. Het Wasven 
staat geheel op eigen benen. 
 
Wasvenzorg en dagbesteding 
Vanaf de start in 2007 exploiteerde Lunet zorg Tus-
sen de Molens, een combinatie van winkel met bak-
kerij en koffiebranderij en dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Als gevolg van de veranderingen in de zorg heeft Lu-
net zorg enige tijd geleden besloten om zich terug te 
trekken van onze locatie. Andersom zien wij juist 
kansen in deze maatschappelijke ontwikkeling om 
het Wasven als geheel te versterken. Vandaar dat 
eind 2014 een nieuwe stichting is opgericht, Wasven-
zorg, die de dagbesteding van Lunet zorg heeft over-
genomen. 
Wasvenzorg heeft de afgelopen maanden een nieuwe 
organisatie opgezet, met een eigen bestuur en zorgbe-
geleiders. Tevens zijn overeenkomsten gesloten met 
de gemeente Eindhoven, Lunet zorg en de Samen-
werkende Zorgboeren Zuid. Op deze wijze kan dag-
besteding voor alle financieringsvormen worden aan-
geboden: WMO, ZIN, PGB en WLZ. De kwaliteit 
wordt geborgd doordat Wasvenzorg streeft naar het 
kwaliteitskeurmerk van de Federatie Landbouw en 
Zorg. Tevens heeft Wasvenzorg de ANBI-status 
(goede doelen stichting). 
 
Veranderingen 
Voor de cliënten op het Wasven, door ons deelne-
mers genoemd, verandert er in feite niets. Natuurlijk, 
ze hebben vorige week afscheid genomen van de be-
geleiders van Lunet zorg en ze hebben kunnen wen-
nen aan de nieuwe medewerkers. Ook de winkel, 
bakkerij en branderij blijven voortbestaan, met nieu-
we mensen en vertrouwde gezichten. De komst van 
een nieuwe tuinder/boer maakt ook dagbesteding in 
de tuinderij en ecokas mogelijk. 
Wel gaat de aanduiding Tussen de molens verdwij-
nen, evenals de naam Gasterij In 't Ven. Voortaan 
heten alle onderdelen van het Wasven gewoon 't 
Wasven, met als toevoeging de gasterij, keuken, win-
kel, bakkerij, branderij en tuinderij. En de zorg niet te 
vergeten. 

Het Lorentz Casimir  

Lyceum is gezond! 
 
Het Lorentz Casimir Lyceum 
heeft twee landelijke vignetten 

Gezonde School behaald. Eén certificaat op het 
thema ‘Roken, alcohol- en drugspreventie’ en één 
certificaat op het thema ‘Bewegen en Sport’.  
 

Het vignet Gezonde School is een erkenning voor 
scholen die structureel werken aan het verbeteren 
van de gezondheid van hun leerlingen en mede-
werkers. Het Lorentz Casimir Lyceum is de enige 
school in het voortgezet onderwijs in Eindhoven 
met meerdere vignetten! 
 

Het certificaat ‘Roken, alcohol- en drugspreventie’ 
betekent dat de school heel veel doet om proble-
matisch gebruik van genotsmiddelen tegen te 
gaan. Het Lorentz Casimir Lyceum doet dat door 
het inzetten van specifieke lespakketten, door het 
beleid met betrekking tot roken in en om de 
school, door het betrekken van ouders bij signale-
ring van leerlingen met problematisch genotmid-
delengebruik, het uitgebreide zorgteam en het ge-
ven van het goede voorbeeld door medewerkers 
van de school.  
 

Binnen het thema ‘Bewegen en Sport’ gaat het om 
het stimuleren van een actieve leefstijl onder leer-
lingen. De school voldoet aan de richtlijn van het 
ministerie m.b.t. het minimum aantal lessen licha-
melijke opvoeding, er is een uitgebreid vakwerk-
plan en er wordt minimaal 1 keer per jaar een 
sportdag voor alle leerlingen georganiseerd. Ver-
der worden er nog sport- en beweegactiviteiten 
gehouden buiten de lessen: FUNTASTICA (= jaar-
lijkse sport- en speldag), de skireis, de sportieve 
buitenlandse reis naar de Provence en de deelna-
me aan diverse interscolaire sporttoernooien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het vignet Gezonde School is een initiatief van 
twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Meer 
informatie is te vinden op www.gezondeschool.nl 
of u kunt contact opnemen met de rector van het 
Lorentz Casimir Lyceum, mevrouw drs. G.J.A. 
Heijmans MME, heijmans.g@lcl.nl 

Twee vignette “Gezonde School” 
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Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij 
in mei en juni 
Stichting Wasvenboerderij, Gasterij In ’t Ven, Bak-
kerij Tussen de Molens……. Duizelt het u ook wel 
eens? Ons wel, daarom gaan we verder onder één 
naam: ‘t Wasven! Bij ‘t Wasven gaan we nog 
steeds voor (h)eerlijk, groen & meedoen. Dit kunt 
u ervaren als onze gast, maar dit ervaren dagelijks 
ook onze vrijwilligers en de deelnemers die bij 
Wasvenzorg dagbestedingsactiviteiten doen. Hier-
over leest u meer elders in dit blad. 

’t Wasven als geluksplek 
Onze 'gevlekte zuiderling,' de eeuwenoude plataan 
in 't Wasven die al bekend staat als Wereldboom, is 
nu ook uitgeroepen tot één van de "geluksplekken" 
in onze stad! 
Reden voor de bakkerij van 't Wasven om geluks-
koekjes te bakken in de vorm van een klavertje 
vier en in de vorm van een boom. Uiteraard van 
spelt. Ze zijn te koop in de winkel, 
in het schap tussen de overige 
speltkoekjes. De gids met alle 11 
geluksplekken in Eindhoven is te 
verkrijgen in de Wasvenwinkel en 
in de Gasterij van 't Wasven. 
 
Tuinthema-avond: De helende natuur 
Bij het Wasven vindt elke maand een tuinthema-
lezing plaats, georganiseerd door stichting Velt. 
Uitgangspunt is het biologisch/ecologisch tuinieren. 
Soms worden er uitstapjes gemaakt naar aanver-
wante thema's zoals het verwerken van voedsel, 
de landbouw en landschapselementen.  
De natuur is een hele grote kruidentuin. Er zijn 
veel eetbare en drinkbare planten en kruiden te 
verzamelen. Planten zijn onze belangrijkste voe-
ding, ze leveren energie, bouwstoffen, vitaminen 

en mineralen. Verder 
maken planten en 
kruiden ook nog stof-
fen die voornamelijk 
bedoeld zijn om zich-
zelf te verdedigen te-
gen aanvallen van in-
secten, schimmels en 
bacteriën. Het zijn 
juist deze stoffen die 
veelal een genees-
krachtige werking 
hebben. Vooral plan-
ten en kruiden in de vrije natuur maken deze stof-
fen, maar ook gekweekte kruiden zitten er vol 
mee. Welke stoffen zijn dit en wat kunnen ze voor 
ons betekenen? Dit hoort u bij de tuinthemalezing. 
De lezing wordt verzorgd door Velt-lesgeefster 
Paula van Lingen. 
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op don-
derdag 21 mei 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 tuinde-
rij@wasven.nl 
 
Natuurthema-avond:  Op weg naar de water-
molen van Coll 
Met speciaal vervoer gaan we naar de watermolen 
van Coll. De molen werd eind 1800 geschilderd 
door de wereldberoemde kunstschilder Vincent van 
Gogh. De molen is al zo`n 700 jaar oud en wij 
kunnen er nu nog steeds van genieten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maar óók van het pannenkoekenmeel wat daar 
wordt gemalen,  waar je ouders heerlijke pannen-
koeken van kunnen bakken. Jammie! 
Omdat het dit jaar Van Gogh jaar is, gaan we de 
molen ook, net als Vincent van Gogh, proberen te 
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Gasterij 040 787 0707  gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
 

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Expositie Jack van Gerwen 
9 mei tm 28 juni,  
De Overloop 

Tuinthema-avond:  
De helende natuur 

21 mei, 19:00 uur in  
De Schop 

Natuurthema-avond:  
De Watermolen van Coll 

29 mei om 19:00 uur bij 
De Schop 

Natuurwerkochtend 
6 juni, 09:30 uur bij  
De Schop 

Fruitige bakmiddag voor kin-
deren 

17 juni 13:30 uur in  
De Schop 

Tuinthema-avond: beestjes 
18 juni 19:00 uur in  
De Schop 

Natuurthema-avond voor de 
jeugd: vlinders 

26 juni 19:00 uur in  
De Schop 

Collse watermolen 
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schetsen op papier, tenminste, als het mooi weer 
is. Anders gaan we alleen daar op natuuronder-
zoek uit. Trek sowieso stevige schoenen of laarzen 
aan en iets met lange mouwen, want er kunnen 
muggen zitten.  
Ga je ook mee op schildersavontuur? We vertrek-
ken om 19.00 uur bij de boerderij van ‘t Wasven 
en zijn om 21.00 uur terug. De entree is € 2,00 
per kind en het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. 
 
Natuurwerkochtend voor groot en klein 
Wat is het toch heerlijk om in de natuur te mogen 
werken: lekker buiten waar de vogeltjes fluiten... 
Elke eerste zaterdag van de maand gaat de Na-
tuurwerkgroep aan de slag in het Wasvengebied. 
We pakken allerlei klussen en werkzaamheden in 
de natuur rondom de Wasvenboerderij aan. Als u 
mee wilt helpen, bent u meer dan welkom. Dit is 
voor volwassenen een 
fijne activiteit, maar ze-
ker ook voor kinderen. 
We beginnen zaterdag 6 
juni om 9.30 uur en ein-
digen rond 12.30 uur. 
Verzamelen bij de Schop 
(de grote schuur bij de 
Wasvenboerderij). 
 
Bakmiddag voor kinderen: Een fruitige mid-
dag 
In juni op de derde woensdag van de maand kun-
nen kinderen van 6 tot 10 jaar weer samen met de 
bakker aan de slag in de Schop. We gaan dit keer 
lekkere taartjes bakken met vers fruit erop. 
Mmmmmmm. Aan het einde van de middag mag 
iedereen zijn zelfgemaakte fruittaartje natuurlijk 
mee naar huis nemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom je ook bakken in de Schop? We beginnen om 
13:30 uur en om 15:00 uur zijn we klaar. Mee-
doen kost € 3,50 per kind. Schrijf je van tevoren 
in, want er kunnen maximaal 20 kinderen mee-
doen! Stuur een mailtje naar winkel@wasven.nl 
Breng de bevestiging van je inschrijving mee als je 
komt bakken. 
 
Tuinthema-avond: Beestjes in de tuin: vriend 
of vijand? 
Elke maand heeft het Wasven een tuinthema-
lezing, georganiseerd door stichting Velt. Uit-

gangspunt is het biologisch/ecologisch tuinieren. 
Soms worden er uitstapjes gemaakt naar aanver-
wante thema's zoals het verwerken van voedsel, 
landbouw en landschapselementen. 
Beestjes. Zijn ze een vriend of een vijand van je 
moestuin? Dit onderwerp belichten we op deze 
avond. We krijgen een presentatie van Kees van 
Grevenbroek met prachtige foto`s en uitleg, waar 
je zelf ook jouw ervaringen kunt vertellen over be-
lagers van je moestuin en hoe je ermee om bent 
gegaan. Overigens zijn het soms zo’n prachtige 
beesten dat ze de vraag over hun vijandschap niet 
verdienen. Laat U verrassen op deze leerzame 
avond! 
Wilt u meer weten? Komt u dan luisteren op don-
derdag 18 juni 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 tuinde-
rij@wasven.nl 
 
Natuurthema-avond jeugd: Daar komen de 
vlinders 
Vlinders zijn de elfjes in de natuur en in de tuin. 
Hoe meer bloemen, hoe meer vlinders. Vlinders 
hebben de mooiste kleuren. Maar weet je ook hoe 
het leven van een vlinder er uitziet? En ken jij de 
vlinders, die in Tongelre rondvliegen? 
 

Komt dat zien en beleven op de Natuurthema-
avond op vrijdag 26 juni, want dan komen de vlin-
ders bij de Natuurwerkgroep! De avond is voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. Het wordt natuurlijk 
weer keigezellig en leerzaam. 
De avond is in de Schop van 't Wasven. We star-
ten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Mee-
doen kost € 2,00 per kind. Je hoeft je niet van te-
voren aan te melden. 
 
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.  
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OEDEEMTHERAPIE EN MANUELE LYMFEDRAINAGE 
 
Naast het bloedcirculatiesysteem is er in ons lichaam 
nog een ander, minder bekend circulatiesysteem: het 
lymfestelsel. Dit netwerk, bestaande uit vaten en klieren, 
wordt vanuit het weefsel gevuld met een kleurloze vloei-
stof, de lymfe. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is 
het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem. Het lym-
festelsel maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van ons 
afweersysteem waar in de lymfeklieren (een soort zuive-
ringsstation), alvorens de lymfe in de bloedbaan terecht 
komt, bacteriën, virussen en andere ziekteverwekkers 
onschadelijk worden gemaakt. Door verschillende oorza-
ken kan er een stoornis in de werking van het lymfestel-
sel ontstaan, waardoor onze weerstand wordt aangetast 
en als gevolg tot diverse klachten kan leiden. 

Als de balans tussen aanmaak en afvoer van weefsel-
vocht verstoord raakt, kan er een opeenhoping van 
vocht ontstaan, ook wel oedeem genaamd. Dit uit zich in 
een gevoel van spanning of stuwing van de huid, een 
pijnlijk of tintelend gevoel en zwelling van het aangeda-
ne lichaamsdeel. Enkele plaatsen waar oedeem vaak 
ontstaat zijn de voeten, enkels, benen, de buik en de 
longen. 
 
De behandeling van oedeem, waarbij wordt geprobeerd 
de afvoer van vocht te stimuleren, bestaat uit een com-
binatie van verschillende behandelmogelijkheden: 

Manuele lymfedrainage is een therapie waarbij met 
rustige massagehandgrepen het natuurlijke pompmecha-
nisme van het lymfestelsel wordt gestimuleerd, waar-
door de transportcapaciteit van het lymfestelsel wordt 
verhoogd. 
Specifieke oedeemhandgrepen zijn stevigere massa-
gehandgrepen waarmee verhardingen of littekenweefsel 
worden behandeld. 
Compressietherapie. Om de afname in omvang zo snel 
mogelijk te realiseren zal er in de meeste gevallen ge-
zwachteld worden. Als het overschot aan vocht weg is, 
zal er meestal een therapeutische elastische kous wor-
den aangemeten om het effect van de therapie te be-
houden. 
Bewegings- en ademhalingsoefeningen. In veel ge-
vallen bestaat er naast het lymfeoedeem een bewegings-
beperking in bijvoorbeeld een operatiegebied. Ook kun-
nen bewegingsomvang en spierkracht afgenomen zijn, 
mede door het lymfeoedeem. Door de oefeningen die u 
krijgt van uw therapeut kunt u de functie van uw lede-
maat verbeteren. Specifieke oefeningen met betrekking 
tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfevocht. 
Voorlichting. U wordt voorgelicht over huidverzorging, 
voeding, preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u 
zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in 
het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten. 
 
De volgende vormen van oedeem kunnen door een 
oedeemfysiotherapeut worden behandeld: 
Lymfeoedeem ontstaat als er te weinig vocht uit het 
weefsel wordt afgevoerd. Dit kan komen door een ver-
minderde afvoercapaciteit van het lymfesysteem of een 
te grote aanvoer van vocht. Het lymfesysteem kan dan 
de hoeveelheid niet aan.  
Veneus oedeem ontstaat doordat er een te hoge druk 
ontstaat in het veneuze gedeelte van de bloedsomloop. 
Oorzaken hiervan zijn bijvoorbeeld spataderen of een te 
hoge bloeddruk. 
Lipoedeem is een aangeboren ophoping van vet en 
vocht in het weefsel. Door de aanwezigheid van vet 
wordt de afvoer van vocht door het lymfestelsel belem-
merd. 
 
Jitka Beekhuizen is in onze praktijk werkzaam als 
oedeemfysiotherapeut en heeft ervaring in het behande-
len van onder andere patiënten die last hebben van 
(lymfe)oedeem. Mocht u vragen hebben over mogelijke 
behandelingen, dan kunt u hierover contact opnemen. 
 

Judith van der Velden 

Helma van Schagen 

Jitka Beekhuizen 

Frank  Delemarre 

Monique Webb 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Fysio en Manuele Therapie 

Tongelre  /  Fitther 

Tongelresestraat 483 

5641 AW Eindhoven 

Tel: 040-2814317 

fysiotongelre@online.nl 

www.fysiotherapietongelre.nl 
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Wie in Tongelre kent het bloemenverkooppunt van de 
familie Magendans niet? De drijvende krachten achter 
deze zaak waren tot voor kort Frits en Annie Magen-
dans; Frits is pas geleden 80 jaar geworden, Annie 
hoopt die leeftijd dit jaar ook te bereiken. Tijd dus voor 
een gesprek met beiden. 
 

Zijn jullie echte Eindhovenaren en waar hebben 
jullie elkaar leren kennen? 
Frits: Ik ben geboren in Renkum en Annie in Stratum 
aan de Heezerweg, dus alleen Annie is een echte Eind-
hovense. We waren 21 jaar toen we elkaar leerden ken-
nen op de veiling in Aalsmeer. 
 
Hoelang zit de familie Magendans al in de bloe-
men? 
Frits: In 1865 is in onze familie de handel in bloemen al 
begonnen, hetgeen betekent dat wij dit jaar precies 150 
jaar bestaan. Zelf begon ik in de zaak toen ik 12 jaar 
was, in die tijd kwam het vaak voor dat je van school af 
ging als je ouders een bedrijf hadden. Onze vader en 
moeder hadden het tijdens de wederopbouw (de oorlog 
was toen net beëindigd) moeilijk genoeg om 6 kinder-
monden te voeden, een goedkope hulp konden ze dus 
goed gebruiken. 
 
Zijn jullie beiden afkomstig uit de bloemenwereld 
en waar zijn jullie begonnen? 
Annie: Wij hadden 11 kinderen waarvan er 7 in de bloe-
men zaten, maar met name een zus van mij heeft mij 
op jonge leeftijd enthousiast gemaakt om ook in de 
bloemenwereld te stappen. Ik ben op 16 jarige leeftijd 
voor mezelf begonnen, wat oogluikend werd toegestaan. 
En ik heb er nooit spijt van gehad, vooral het contact 
met de klant heb ik altijd als gezellig ervaren.  
Wij zijn begonnen in de Woenselsestraat, maar we had-
den daar geen winkel aan huis. Dat veranderde toen wij 
later naar de Wolvendijk verhuisden, nog steeds kun je 
als particulier hier op woensdag en vrijdag bloemen ko-
pen.    
 
Hoe vaak reden jullie naar Aalsmeer om er bloe-
men in te kopen? 
Wij gingen er 2x per week met de vrachtwagen naar toe. 
Dat betekende dat je om half 5 ’s morgens al op pad 
was. Het veilen van de bloemen gebeurde altijd in de 
veilinghal. Soms bestellen wij de bloemen via internet. 
 

Via internet? Jullie gaan wel met de tijd mee zeg. 
Nee, dat gebeurt door onze zoon Freddie. Toen wij nog 
volop in het bedrijf zaten, werkten beide jongens al flink 
mee, een aantal jaren geleden hebben zij ons definitief 
opgevolgd en je snapt wel dat die jongens het gemak 
van internet niet aan zich voorbij laten gaan. En het 
scheelt  natuurlijk erg veel tijd dat de door hun via inter-
net bestelde bloemen al in kratten klaar staan als zij in 
Aalsmeer bij de veiling aankomen.  
Henk en Freddie hebben allebei hun sterke kanten, ze 
vullen elkaar erg goed aan. Maar om zo’n bedrijf te run-
nen is dat natuurlijk wel een vereiste. Onze 22 jarige 
kleinzoon Robin draait in Veldhoven ook een markt en 
daar zijn wij natuurlijk erg trots op. 
 
Naar welke markten gaan jullie? 
We staan op verschillende markten in Eindhoven en ver-
der in Helmond, Valkenswaard, Veldhoven en Ede. 
Sinds een aantal jaren staan we ook op diverse markten 
in België. De markten daar lopen erg goed en dat heeft 
te maken met de hoge prijzen in de bloemenwinkels. De 
weekendmarkten lopen het beste en met name de zon-
dagmarkten in Belgïë trekken veel kopers. 
Voor ons bedrijf zetten wij 4 verkoopwagens en een be-
stelwagen in en met de grote inkoopwagen halen wij de 
bloemen op bij de veiling in Aalsmeer.  
Naast onze zonen Henk en Freddie werken er 3 volledige 
krachten en 4 personen werken parttime in hun zaak.  
 
Naar welke bloemen is de meeste vraag? 
Het meest wordt gevraagd naar tulpen, rozen en ge-
mengde boeketten. 

 
Kunnen jullie een paar anekdotes vertellen uit jul-
lie werkzame leven? 
Annie: In de winter ging ik venten met mimosa. Zegt 
een mevrouw van boven uit het raam: ”Nee, Mimosa 
hoef ik niet, want ik heb de Margriet al.” 
Later gingen we langs de deur met een mand met bloe-
men aan de arm. Zegt een mevrouw tegen mij: “Annie 
draag de mand ook eens aan de andere arm, anders ga 
je helemaal scheef groeien.” 
 
Leuk om te vermelden: We gebruikten vroeger een oude 
kinderwagen om  pantoffelplantjes te verkopen.  
Tijdens ons gesprek viel het ons op dat Annie en Frits 
nog altijd vol interesse het wel en wee van de bloemen-
zaak volgen. 
 
Wij danken Frits en Annie hartelijk voor de gezellige ont-
vangst. 
 
Tekst:  Ans en Sjaak Verheijen 
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OPENLUCHTMIS BIJ HET OPENLUCHTMIS BIJ HET OPENLUCHTMIS BIJ HET 

KAPELLETJE BLIJFT DEKAPELLETJE BLIJFT DEKAPELLETJE BLIJFT DE   

REGEN WEER VOOR”REGEN WEER VOOR”REGEN WEER VOOR”       

Foto’s: Ties van den Berge  

 
 
 
 
Het Rode Kruis helpt mensen in nood: ook in 
Oud-Tongelre! 
 
Zelfredzaamheid 
Mensen die eenzaam zijn of de grip op hun dage-
lijkse leven dreigen te verliezen, kunnen het Rode 
Kruis om (tijdelijke) ondersteuning vragen. Pro-
blemen met moeilijker kunnen meedoen of met de 
gezondheid maken we graag samen weer over-
zichtelijk, zodat men zelf weer vooruit kan. Dit 
doen we niet altijd alleen, maar indien nodig en in 
overleg, samen met partners van informele zorg 
of professionele hulp. 
 
Het Rode Kruis in Eindhoven helpt ook mensen 
in uw buurt met vragen als:   
• mantelzorgers bij dementie die ondersteuning 

wensen; 
• lessen bij een taalachterstand door een-op-een 

taalcoaches; 
• een basiscursus EHBO op maat voor jonge 

ouders of juist nog zelfstandig wonende oude-
ren; 

• het leren omgaan met risico’s in en om het 
huis; 

• uitleg bij het omgaan met computer, telefoon 
of  TV; 

• een tijdelijk praktische steun door Rode Kruis 
Kluscontact; 

en nog veel meer! 
 
Vrijwilligers gezocht 
Om deze hulp te kunnen bieden, zijn we afhanke-
lijk van betrokken vrijwilligers. Ben jij iemand 
die het belangrijk vindt dat een buurt leefbaar is 
en blijft, graag klaar staat om anderen te onder-
steunen bij kleine noden of aandacht voor een-
zaamheid en zelfredzaamheid? Word dan Net-
werkcoach Buurt voor het Rode Kruis in Eindho-
ven. 
 
Wij bieden cursussen en concrete coaching in een 
betrokken en open organisatie. 
 
Wil jij een deel van je vrije tijd inzetten in je ei-
gen buurt? Kijk dan voor vacatures op de site 
www.rodekruis.nl/eindhoven, mail naar 
SH4@rodekruiseindhoven.nl of bel met telefoon-
nummer 040-2443311. 
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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. 
 
De Linde als zonnescherm. 
Op veel plaatsen kun je het nog zien dat vroeger 
lindebomen aan de zonzijde van een boerderij 
werden geplant als zonnescherm, knotlindes 
noemt men ze ook wel. In de zomer hield het de 
warmte van de zon buiten, maar in de winter was 
het wel zo fijn de zonnewarmte enigszins binnen te 
krijgen. Om de paar jaar werden de lindes geknot. 
Uiteindelijk kreeg je een paar knoestige karakteris-
tieke silhouetten voor je boerderij. Het is een zon-
newering die meer dan 200 jaar zou kunnen wor-
den. 

De bekendste in Tongelre is wel die van`t Hofke 13. 

 
Nog een voorbeeld: Richting de Wolvendijk staan 
aan de rechterzijde ook wat lei-linden voor een 
huis die regelmatig gesnoeid moeten worden om 
de strakke uitstraling te behouden. 
 
De oude situatie. 
Bij de vroegere kas-
teelboerderij van Huys 
het Hof in het Was-
vengebied, stonden 
ook knotlindes, die-
nend als zonwering 
ervoor. (Er staat nu 
een bakhuisje.) 
 
De boerderij is begin 
vorige eeuw afgebro-
ken maar de lindes 
zijn blijven staan. En 
die lindes worden weer 
in de oude historische 
staat teruggebracht en 

op professionele wijze geknot. Ze vertonen in de 
toppen dood hout wat steeds verder naar beneden 
afsterft. Dat vraagt dus om onderhoud.  
 
Een groot deel van de jaarringen ontbreekt. 
Het blad van de linde is hartvormig. Bloeien doen 
deze bomen in juni. Dan hangt er een zoete 
zweem rond de boom en het zoemt er dan de hele 
dag. 
 

Lindebloesem en blad 

 
Dat is het geluid van vliegende hommels en bijen 
op zoek naar nectar. Van de linde komt de lekker-
ste honing, tenminste, dat vinden de kenners.  
Aan het steeltje van de bloemen zit een blaadje 
vergroeid, dat zorgt voor verspreiding van het 
zaad een soort vleugeltje dus. Lindebomen kunnen 
heel oud worden. De oudste linde in Nederland 
staat in Sambeek bij Boxmeer. 7,75 meter is de 
stamomtrek en de leeftijd tussen de 400 en 500 
jaar. Het blijft schatten bij deze boom, want de 
stam is hol en dan ontbreken de jaarringen. 
 
Plakkerige bladeren voor een schonere lucht! 
In lindebomen huizen verschillende insecten. De 
grootste plaag vormt wel de lindebladluis. 
Deze kleine insecten zuigen het sap van het jonge 
blad. Bij grotere aantastingen vallen er allemaal 
druppeltjes vanuit de boom naar beneden. Die 
druppeltjes plakken. Het is de afscheiding die de 
luizen produceren. Je kunt het goed zien en voelen 
in de zomer, als je auto geparkeerd staat onder 
een lindeboom. Het heet honingdauw. De plakkeri-
ge honingdauw wordt na korte tijd zwart. Dat heet 
roetdauw. Dat komt zo, op de honingdauw gaat 
zich namelijk een zwart kleurende schimmel vesti-
gen. De plakkerige bladeren vangen trouwens ook 
heel veel roetdeeltjes uit de lucht, dus een prima 
tip lijkt me om zoveel mogelijk lindebomen  langs 
drukke wegen te planten. Door meer groen een 
schonere lucht! Dat lijkt me een goeie combi. 
 
Alle beetjes helpen! 
 
Kees van Grevenbroek   
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Door Kees van Grevenbroek 

De lindes achter de toenmalige 
kasteelboerderij 
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ZATERDAG 30 MEI ORGANISEERT SCOUTING DOORNAKKERS EEN 
GROOT WIJKSPEL IN DE WIJK GEESTENBERG. 

 
Van 14.00- tot 16.30 uur. 

 
Voor iedereen uit de Geestenberg  

en ver daar buiten.  
 

Van 5 tot 11 jaar. 
 

Heb je zin om  mee te doen? 
 

Meldt je dan op 30 mei om 14.00 uur aan bij de stand van Scouting Doornakkers, in het 
park van de Geestenberg, bij het zwembadje, achter het Karregat. 

 
Wij hebben er zin in, jullie ook? 

 
Bevers, Welpen, Esta’s, Kabouters en Staf van Scouting Doornakkers.  

LEEFBAARHEIDSTEAM ‘T HOFKE 
 
In mei 2014 is een eerste aanzet gemaakt voor het 
samenstellen van het Leefbaarheidsteam waar we 
met een aantal enthousiaste bewoners de schou-
ders onder hebben gezet. 
 
De functie van het leefbaarheidsteam is: 
• Signalerende functie (welke signalen spelen er 

in de buurt) 
• Consulterende en adviserende functie  

(meedenken met ontwikkelingen ) 
• Samenwerking / verbinding tussen ( professio-

nele) partners 
• Bespreken van ontwikkelingen die raakvlakken 

hebben met de buurt. 
 
Nu, inmiddels een jaar verder, is er een aantal za-
ken die de wijk aangaan gerealiseerd, zoals de 
buurtpreventie en de toekomstige afsluiting van de 
brandgangetjes. 
 
Een aantal zaken vergen meer tijd en lopen dus 
nog, zoals de speelplekken in de wijk, de verkeers-
veiligheid en het groen. 
 
We komen eens in de 6 weken bij elkaar. 
Vindt u het fijn om een keer aan te sluiten met idee-
ën, opmerkingen en suggesties, dan kunt u zich via 
onderstaand e-mail adres aanmelden.  
 
leefbaarheidsteamhethofke@gmail.com. 

Opbrengst Collecte Nationaal Fonds 
 Kinderhulp (NFK) 2015 

 
In de week van 12 t/m 18 april 2015 hebben de collec-
tanten van NFK weer gecollecteerd van deur tot deur. 
Ook in de wijk Tongelre Oost (Geestenberg/
Muschberg, ’t Hofke, Koudenhoven, Berkelbosch en 
Doornakkers-West) zijn ze flink actief geweest. Niet 
alleen de oude garde was paraat, maar ook vele nieuwe 
collectanten. 
 
Zij hebben enorm hun best gedaan en mede dankzij uw 
gulle bijdrage een recordbedrag opgehaald in onze 
wijk. De opbrengst dit jaar was maar liefst € 1.300,06.  
 
Het kan zijn dat u de collectant van NFK gemist hebt in 
uw wijk. Dit kan komen doordat u wellicht niet thuis 
was of omdat er in uw stukje wijk dit jaar geen collec-
tant langs kon komen. Met andere woorden, wij kunnen 
nog steeds collectanten gebruiken voor 2016. U kunt 
zich altijd aanmelden bij Jos Graumans (06-24549059). 
 
Namens het Nationaal Fonds Kinderhulp wil ik alle 
gulle gevers en alle collectanten hartelijk bedanken 
voor de grote bijdrage die ze geleverd hebben. 
 
Wijkcoördinator,  
Jos Graumans 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Oplossing van vorige maand is:  
 Bouwstof   
      
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 Alma de Bruin 
 Avondroodstraat 13 
  
 De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

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

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

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

of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 2015 in 
het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 
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O P K O M S T P L I C H T P H R 

O E A U A E IJ H A R C T E I E T 

R I I A N P L A E S S A L K S S 

L P R O L S H I I E K T K H E IJ 

O E O E P N T D S O V E R A L L 

G G G O E G O G G S D I R A O N 

V R N Z C M O I R N E IJ S N N E 

O L U I W S D O E A R K V I S S 

E E N U L N O N I E S M R O T S 

R K E O O E N E D L T O G U U E 

E I D M S A D R R M A A N D I R 

N T E D P T E N S E A M I W M D 

D R M O T O R F I E T S G E I A 

O A S E B R B A R O S S IJ R G L 

R T M N A T U R A L I S T G H B 

P R O W T I U C N T E G S H E N 

S O W A T E R B O U W I E E I E 

W P E F M O M R I T A E B R D W 

E X L I B M A S S A G E G T A U 

I E R A Z E N D S N E L R P N O 

D P A P E G A A I E N B E K E R 

E T I E T I L A M R O N B A D V 

De overgebleven letters vormen een WOORD 

ABNORMALITEIT 
ACROBAAT 
ADRESSENLIJST 
ASKERN 
BEKER 
BERGBESTIJGING 
DELFT 
DORPSWEIDE 
DWERGHERT 
EXPORTARTIKEL 
GEPIEP 
GERAAS 
HEKEL 
KLASSE 
KUNSTGRAS 
MAAND 
MASSAGE 
MELISSEKRUID 
MISSIONARIS 
MONDIG 
MOTORFIETS 
NATURALIST 
NIEUWMODISCH 
OMDOEN 
OMRIT 
OMSMEDEN 
ONDERBUURMAN 
ONSTUIMIGHEID 
ONWIL 
OOILAM 
OORLOGVOEREND 
OPGOOI 
OPIUM 
OPKOMSTPLICHT 
ORGELPIJP 
OVERALL 
PANNENDEKKER 
PAPEGAAIENBEK 
PIKHAAN 
PRIMEUR 
RAZENDSNEL 
REGIOINDELING 
REUZENHAAI 
STAATIEWAGEN 
STEREOSCOOP 
STORMSEIN 
STRAATWEG 
THEEVISITE 
TRANS 
UITWORP 
VROUWENBLAD 
WAPEN 
WATERBOUW 
WOONBOERDERIJ 


