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We gaan op vakantie!
De schooljeugd heeft nog maar enkele weken de meivakantie
achter de rug, of de zomervakantie vraagt alweer volop onze
aandacht. De ervaring leert, dat je tijdig je plannen klaar en
geregeld moet hebben, wil je niet achter het net vissen en te
horen krijgen, dat je hotel volgeboekt is, er op de camping geen
plaats meer is of dat je maar beter een andere vlucht kunt
nemen en ga zo nog maar even door! Pas als alles geregeld is en
vastligt, kan de voorpret beginnen.
Tijdens de zomervakantie, trekken we er massaal op uit. Alle
gewilde plekjes worden dan druk bezocht. Wat is het heerlijk als
je niet gebonden bent aan de schoolvakanties en je voor of na
die piektijd in alle rust kunt gaan genieten. Maar dat is nog niet
zo eenvoudig. Als je schoolgaande jeugd hebt, komt dat al
helemaal niet ter sprake en heb je die niet, dan kan ook je
gezelschap nog roet in het eten gooien.
Maar we moeten niet zeuren. Je hebt vakantie en dat is heel fijn.
Je hebt het ook verdiend, dus verwen jezelf eens lekker en ga die
dingen doen waar je écht van geniet, dat geeft de meeste
voldoening. Vakantie is vakantie, dat wil zeggen dat je niet
werkt, je bent even onbereikbaar. Enkele weken geen mail, geen
telefoon, geen whatsapp, niets van dat alles, wat heerlijk. Vind je
het lastig om dat allemaal los te laten, ben dan even hard voor
jezelf: je bent niet onmisbaar!!!! En het geeft zoveel rust.
Wij hebben volgende maand ook vakantie. Dus in juli geen
wijkblad! In augustus hoort u weer van ons!
Fijne vakantie!!!!

Datum volgende uitgave:
± 20 augustus 2015
Kopij inleveren:
Voor de volgende editie van ‘t wijkblad
kopij inleveren vóór:
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NATUURTHEMA-AVOND 29 MEI
Naar de Collse watermolen.
Met de tractor zijn we naar de watermolen
van Coll gereden. Allemaal op de kar.
Dat is altijd een leuke belevenis.

mochten we nog genieten van het lied ‘Natuur’, dat
één van onze Wasvenkinderen live ten gehore
bracht.
En zo vliegt een avondje avontuur zo voorbij.
Prachtig!

In de molen, die molenaar Jan voor ons open heeft
gemaakt, zijn we verrast door een film, die daar bij
diezelfde molen is gemaakt. De hoofdrolspeler in
de film is Vincent van Gogh en het verhaal gaat
over de molen en hoe hij deze in die tijd vastlegde
op het doek.
De filmmaker Loek Ketelaars was ook in ons
midden. Ook voor hem was het een bijzondere
beleving zijn film weer terug te zien. De
Wasvenkinderen waren er ook stil van.
Aanvankelijk zouden we buiten gaan tekenen maar
de regen gooide roet in het eten. Wel hebben we
de molen bekeken en aan het wiel mogen draaien
om het rad te laten draaien.
Dankjewel molenaar, dat we in de molen mochten.

Aan het wiel draaien.

Na een wandeling door het hoge gras en het
verhaal van de berenklauw, het kleefkruid en het
fluitenkruid, zijn we weer op de kar achter de
trekker naar de boerderij gereden. En in de schuur

Spannend, wat gaat er gebeuren als je aan het wiel
draait?

Op de kar naar de Collse watermolen.

Een wandeling door het hoge gras.

Film kijken in de molen.
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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.

Olga Coolen

Midden in de nacht, lang na drie uur, achter op de
bagagedrager van mijn nieuwe lief, rijd ik voor het
eerst de Hofstraat in. Het is donker en terwijl we
pas net langs het station zijn gereden, slaan we
opeens linksaf een straat in naar een spoorwegovergang. Het lijkt een landelijke weg. Zijn we nu
de stad al uit? Aan onze linkerhand het spoor
waarachter ik in de schemer bossen ontwaar en
daar opeens een paard! Ik ben benieuwd waar we
uit komen. We passeren nog een spoorwegovergang en dan opeens staan we voor het huis, zijn
huis.
Een huis met een nogal ruige voortuin. Daar wordt
niet vaak iets aan gedaan, denk ik. Prima, ik heb
nog nooit een tuin gehad en kan me er ook weinig
bij voorstellen. Als hij de voordeur open doet kijk
ik een lange gang in. Wow, wat een prachtige jaren ’30 gang helemaal in tact met granitovloer en
lambrisering. Behalve hij, verovert ook deze gang
mijn hart. We gaan in zijn keuken zitten en drinken nog wat voordat we in het donker, dat langzaam oplost, naar boven vertrekken.
Dit is mijn kennismaking met de Hofstraat in het
voorjaar van 2008. Ik woon zelf in Utrecht op dat
moment, ben 34, ik werk dan in Amsterdam bij
een uitgeverij en ik krijg buikpijn van het idee dat
ik ooit naar Brabant zou terugverhuizen. Ik heb op
mijn 18e het huis van mijn ouders in Goirle verlaten en ben niet van plan terug te komen. Want ik
ben verknocht aan Utrecht. Ik heb van die stad
heel wat vierkante centimeters aangeraakt. Ik heb
op veel plekken gewerkt; in restaurants langs de
grachten, in Het Rietveldhuis, in het Landhuis
Amelisweerd, en een mooie tijd bij het Spoorwegmuseum. Ik heb zes lekkere jaren gestudeerd en

dingen geleerd over kunst, over de Nederlandse
taal en literatuur. En ik heb er gedanst: van westers modern en klassiek ballet tot aan het Afrikaanse continent via de Latijns-Amerikaanse salsa
weer terug naar de Spaanse flamenco. Ik hoefde
nergens heen.
Mijn nieuwe lief schreef op Hyves (zó 2008!) dat
hij in Tongelre woont. Ik heb een poging gedaan
dat op te zoeken op de landkaart van Google
maps, maar ik kon het niet vinden. Inmiddels weet
ik waarom het niet te vinden is, maar ook waarom
sommige mensen nog steeds graag zeggen dat ze
uit Tongelre komen. Wist ik veel dat Eindhoven
nog niet zo lang geleden de omliggende dorpen
had geannexeerd. Ik wist eigenlijk helemaal niks
van Eindhoven! Ik was wel eens in het Evoluon geweest als kind (ja!) en later een keer in de Effenaar. En ik wist dat Philips en PSV nauw verbonden
waren met Eindhoven. Gelukkig wist mijn lief er
meer van. Hij is wel niet geboren in Eindhoven
maar als kenner van geschiedenis en als bewoner
van de stad kan hij me veel vertellen over hoe de
geschiedenis van de stad verweven is met de geschiedenis van Philips. Of hoe zijn huis in de Hofstraat vroeger een zevencents bierhuis was ‘met

Mijn eerste wandeling met zoon Cis.
Start: Hofstraat. Doel: ommetje Wasven.
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de reputatie van nog geen stuiver’. Van 1928 tot
1936 was zijn huis, ons huis nu, een café waar je
voor 7 centen een pilsje kon krijgen. Dat proberen
we ons nog wel eens voor te stellen, als we in de
voortuin op onze gekleurde bankjes zitten te mijmeren.
Omdat ik met hem verder wil, ga ik de buurt verkennen. Ik moet weten wat deze stad beweegt en
heeft gemaakt tot wat zij nu is. Ik wandel langs
het spoor, de herfst is net begonnen. Ik steek over
en loop in de richting van de bossen die ik eerder
zag in de nacht. Een klein vennetje opent zich voor
mijn ogen. Het is wat drassig en ik besluit links
eromheen te lopen. Wat ligt er allemaal verscholen
in deze bosschages? Ik zeg het paard gedag en
loop over een brugje het bos is. Een grote omgevallen boom en een wandelpad vol met bladeren.
En dan vind ik de open plek in het bos. Een prachtige grote Wereldboom waakt over deze wonderlijke plek. Ik stel me voor dat we hier een kinderfeestje organiseren, ooit. Of een familiefeest geven. De zon gaat onder.
Opeens loop ik daar met een kinderwagen richting
de Wasvenboerderij. De mensen daar omringen de
gasten met warmte en ambachten. Ik geniet van
een kop koffie en geef mijn zoon een fles. Daarna
zet ik hem op de houten koe en we tokken samen
wat op onze wipkippen. Zal ik vrijwilliger worden
bij de Wasvenboerderij? Ze zoeken nog een bakker. Na wat uren lijkt lopen we door naar de geitjes en geven ze lang gras. Ruwe tong likt de hand
van mijn inmiddels bijna 2 jarige zoon. Hij trekt
snel zijn hand terug. Er zijn andere mensen die
stukken rauwe aardappel geven. Dat moeten we
onthouden voor de volgende keer. Wat is er aan
het einde van dat pad? Drukke weg, we gaan
rechtsaf. Daar ergens zijn de reuze pompoenen.
Die heb ik zien groeien langs de kant van de weg.
Ik wil ze graag eens van dichtbij bekijken. Ze zijn
geel, oranje, groen. Ze zijn rond, hebben stelen,
wratten. Ze zijn klein, groter, grootst. En je kunt
er soep van maken, zegt de meneer die erbij staat.
We kopen een grote zak vol. Die avond eten we

pompoensoep. En met Sint Maarten weer, en tot
diep in de winter nog heel vaak.
Als mijn zoon kan zitten, pak ik de fiets en laat
hem en mijzelf heel Eindhoven zien. Van de Collse
watermolen naar Dierenrijk Nuenen, Van Philips de
Jongh park tot Philips Sterrenwacht, van Strijp S
naar Piet Hein Eek. Van DDW in de Witte Dame tot
Brandend Zand bij de Effenaar. Ik wil méér weten.
Dan krijg ik de kans om het nieuwe Philips museum te openen met de koningin.

5 april 2013 opent Koningin Beatrix het Philips museum.
Ik mag haar ontvangen.

Dat is de kroon op mijn speurtocht door de stad: ik
mag méédoen en een stukje geschiedenis schrijven. En dan krijg ik in het museum van onze 76
vrijwilligers en vele bezoekers meer antwoorden op
mijn vragen over Eindhoven dan ik ooit had durven
dromen…
Het is donker en ver na tweeën als we de sleutel
omdraaien in het slot. Zoonlief logeert bij opa en
oma. We hebben net Hennie van café De Beer gedag gezegd. Een pilsje gedronken met wat buurtgenoten. De gang van ons huis geeft nog steeds
een prachtige aanblik. Mijn lief heeft pas alle jassen, kleren, hockeysticks, mutsen, schoenen en
schooltassen een veilig onderkomen gegeven. We
hebben weer vrij zicht op de granitovloer en de
lambrisering van ons heerlijke jaren ’30 huis. Voordeur open, zwoele avond, ik geniet van het geluid
van voorbijrijdende treinen, van de nabijheid van
ruimte en natuur. Het gesprek valt stil, als de trein
langsrijdt. Van wonen in de Hofstraat word je stil.
Alleen de bewoners van de Hofstraat weten dat ze,
als de trein voorbij dendert, even hun woorden
moeten laten wachten in hun mond en dan kijken
we elkaar -langer dan anderen- diep in de ogen…
Ik geef de Wisselpen door aan Hans Baten, voorzitter van ‘t Oude Raadhuis.

Mijn zoon en ik: uiteten bij de Indonesiër, Cis eet rijst
en ik eet de rest van de rijsttafel.
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AVONDVIERDAAGSE 2015 WEER ZEER GESLAAGD
Ook dit jaar was er weer een wandelvierdaagse. De vraag was in eerste instantie of er
genoeg deelnemers zouden zijn, want het
weer was de eerste avond beslist niet geweldig. Maar de opkomst was net als de vorige
jaren goed.
Wel waren er iets minder deelnemers, maar aan de
stemming was dit niet te merken, want tijdens het
wandelen heerste er een vrolijke stemming.
Onderweg waren er diverse verrassingen: de Plus
bood iedereen een appel aan, elke avond stond er
een kraam van de basisscholen met enthousiaste
ouders waar drinken werd geschonken en je een
stuk appel of een peen kon krijgen, en als klap op
de vuurpijl werd door de bakker aan ’t Hofke enkele honderden appelflappen gebakken die hij de
wandelaars aanbood. Iedereen die meeliep mocht
hiervan smullen!

Dinsdag na de start begon het te onweren maar de
meeste lopers wisten een plekje te vinden waar ze
konden schuilen en bleven zo toch droog.
Woensdag was een droge dag en Opa Kees stond
snoep uit te delen bij de St. Joseph Speeltuin.

Uitdeelpost scholen.

Donderdag was de mooiste en warmste dag en het
eindpunt lag zoals gewoonlijk bij de Wasvenboerderij. Het Groendomein trakteerde de lopers op
koffie, thee en fris en Het Eindhovens Muziekcollectief stond klaar om de wandelaars met muziek
naar ’t Oude Raadhuis te brengen waar de verdiende medailles al lagen te wachten.
Al met al was het weer een erg gezellig en veilig
gebeuren mede door de groep vakkundige verkeersregelaars.
We hopen dat alle enthousiaste wandelaars en de
sponsors ook volgend jaar weer actief zullen zijn.

Bakkerij van Woensel met flappen.

Op maandag, bij het afmelden in ’t Oude Raadhuis, repeteerde Het Projectkoor en stond er een
keyboard klaar waarop
een jonge wandelaar
mocht spelen. Dit was
voor de aanwezigen heel
erg leuk om naar te luisteren.

De medailles liggen klaar voor de uitreiking.

Reuze bedankt allemaal!
 Wandelaars
 Verkeersregelaars
 Bakkerij van Woensel

basisscholen: De Boog, De Boschakker, ‘t Karregat
 Plus
 Speeltuin St. Joseph
 Groendomein Wasven
 Muziekcollectief Eindhoven

Jonge wandelaar speelt op het keyboard van het
Projectkoor.
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WIJKDAG GEESTENBERG OP ZATERDAG 30
MEI 2015
Na een ochtend vol regen, hagel en hard werken
waren maar liefst 20 verschillende posten
opgebouwd op de grasvelden achter de flats aan
de Urkhovenseweg. Om 14.00 uur brak het
zonnetje door en startte het grote postenspel met
een gezamenlijke opening. Daarna gingen alle
kinderen van Scouting Doornakkers samen met de
kinderen uit de wijk in groepjes de verschillende
spelletjes doen. Er waren spelletjes als
koekhappen, ballon scheren, boogschieten,
popcorn maken op vuur, een stormbaan,
komkommer sjoelen, levend zeeslag en nog veel
meer!

Kabelbaan

Bij ieder spelletje kreeg je een goudklompje, en
voor tien goudklompjes kon je een schatkaart
kopen en dan snel op zoek naar de schat! Een paar
groepjes hebben de schat gevonden en zij konden
lekker genieten van de gesmolten marshmallows.
Om 16.30 uur was het helaas alweer afgelopen en
ging iedereen tevreden weer naar huis.
Wij vonden het een hele geslaagde dag. Volgend
jaar weer?

Kruiwagentje

Scouting Doornakkers Eindhoven

Koekhappen

Boogschieten
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl

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

Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

⌚

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

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijv. vragen over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen
van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen,
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsinstantie, energieleverancier, of andere brieven of
formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege
een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal die
gebruikt wordt.
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen
u uit wat er in de brief staat en indien nodig 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 ‘t Oude Raadhuis bij wie u
terecht kunt met uw vragen. Op dit uur zijn we ook
telefonisch bereikbaar:
040-2811737.

⌚

Via de conciërge van ‘t Oude Raadhuis kunt u ook
altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met
koffie en een gezellig praatje.
Dinsdagmiddag
Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

TOCH ZEKER NIET VERGETEN TE NOTEREN?!

⌚

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

Doe mee!
23, 24 en 25 juni

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

⌚

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

fietsdriedaagse.
Inschrijven en vertrek tussen 18.00 en 19.00 uur
bij ’t Oude Raadhuis.
Drie avonden verschillende fietsroutes van
ongeveer 25 km, langs de mooiste plekjes in en
rond Eindhoven.

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.

Inschrijfgeld (inclusief route) per avond € 2,Als je voor 3 avonden inschrijft kost het slechts
€ 5,Kinderen t/m 13 jaar gratis.
Voor iedereen 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 op eigen risico.

Zoekt u telefonisch contact met
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen
9.00 en 12.00 uur.
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 13

STICHTING MAYUMBU: HET KAN OOK ANDERS

EINDHOVENS
MUZIEKCOLLECTIEF

Op zaterdagavond 27 juni 2015 vanaf 19.00
uur vindt er in het Wijkcentrum 't Oude Raadhuis 't Hofke 15 te Eindhoven, een uitwisselingmoment plaats Een infodag met als motto: Het kan ook anders!
Op deze avond zullen we het Eindhovense publiek
bewust maken over de situatie in Kongo. De langdurige oorlog en de ellende die vrouwen en kinderen
meemaken in de gebieden rond de mijnen van Coltan.
Wij maken tevens van de gelegenheid gebruik om
onze projecten in Kongo te laten zien aan het publiek. Door uitwisseling van ideeën willen wij de
know-how van hier, in Kongo in de praktijk brengen.
Heeft u een idee dat het leven van de mensen in
Kongo kan vergemakkelijken en een duurzame vrede in Oost-Congo kan brengen, vertel het ons!
WELKOM !
Meedoen?
U bent van harte welkom!
Verslag doen mag altijd! We zullen het fijn vinden
als u vooraf uw aanwezigheid aan ons doorgeeft
via:

Inmiddels is het traditie om
ons muzikale seizoen af te
sluiten met een klapstoel
concert in onze thuiswijk
Tongelre.
Dit jaar zullen wij ons seizoen afsluiten op maandag 13 juli van 20.00 tot 21.00 uur op het Dirigentplein (voor de Plus) in Berckelbosch.
Het orkest en de slagwerkgroep zullen optreden.
Wij adviseren een stoel of kruk mee te brengen
indien u wilt zitten.

Ook deze avond zullen we u weer trakteren op een
gevarieerd muzikaal programma. Wij zien u dus
graag terug op deze avond!
Na dit concert gaan wij met vakantie en zullen we
bomvol energie weer beginnen aan een nieuw seizoen waarbij onder andere ons traditionele kerstconcert in de Martinuskerk weer op het programma staat. Daarnaast gaan we hard aan het werk
om u tegen de zomer van 2016 te verrassen met
een bijzonder muzikaal project. We houden u op
de hoogte!
GEFOTOGRAFEERD IN TONGELRESE NATUUR!

Stichting MAYUMBU
Vuurvlinderstraat 33
5641 DK Eindhoven
stichtingmayumbu@hotmail.com
Tel.: 06 26 93 42 60
http://stichtingmayumbu.jouwweb.nl/
KvKnr: 17 12 73 19
Rek.nr: 56 65 088

Toen ik op tweede Pinksterdag een eindje
ging fietsen, zag ik onverwacht, ter hoogte
van de Opwettense Watermolen, een ree in
het veld staan.
Nu fiets ik heel veel door Tongelrese natuurschoon
en maak ik veel foto's, maar dit was voor mij toch
een verrassing, vooral omdat het op klaarlichte
dag was.
Volgens mij was er ook een jong reekalf bij, maar
door het hoge gras kon ik dat niet goed zien, maar
de ontmoeting vond ik toch bijzonder.
Vriendelijke groet,
Wilja Bink
Bereiden maaltijd in Kongo.
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Juni en juli
03-06-2015:

cook4U
17:00-22:00

04-06-2015:

Huiswerkbegeleiding
15:30-16:30

12-06-2015:

Bulldog Buddy’s darten
19:00-21:00

13-06-2015:

toppop video classics
20:00-00:00

26-06-2015:

Bulldog Buddy’s darten
19:00-21:00

26-06-2015

orka’s nix
19:00-23:00
zomerfestival
14:00-…….

28-06-2015:

Activiteit

Wanneer

Tijd

Wanneer: elke woensdag
Tijd: 11:30 uur inloop
Lunch: 12:00 – 14:00 uur
Kosten: € 2,00

Biljarten

Dagelijks

13:00-17:00
uur

Iedereen is welkom!

KUN TAO

dinsdag en
donderdag

20:00 – 21:30
uur

The Whales
(darten)

2e en 4e vrijdag 19:00 – 21:00
mnd
uur

The Bulldog
Puppies

2e en 4e vrijdag 19:00 – 20:30
mnd
uur

Meidenmiddag

woensdag

11-07-2015:

Bakske doen

Vinyl party
20:00-00:00

donderdag

28 juni bij orka

14:30 – 16:00
uur

Diverse activiteiten

19:30 – 22:00
uur

Dansen Anjoy
(kinderdans)

dinsdag

15:30 – 16:30
uur

Dansen Anjoy
(kinderdans)

donderdag

15:30 – 18:15
uur

Waterpret (indien het weer het toelaat)

Optredens van:
Dansen Anjoy
(hiphop/
street)

vrijdag

Huiswerkbege- Donderdag
leiding

15:30—16:30
uur

Orka ontmoet!

12:00-14:00
uur

Woensdag

Broekakkerseweg 1

Rebekka Schoof
Rambling Dog

16:00 – 17:00
uur

5641 PC Eindhoven

Aanvang optredens zie website:
www.orkacentrum.nl
Aanvang: 14:00 uur
Entree: gratis

040-2827777

06-53797337
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In Memoriam
Dés Soontiëns
Vrijdag 22 mei 2015 overleed op 67-jarige leeftijd thuis aan de
Oude Doornakkersweg Dés Soontiëns.
Dés Soontiëns is in 1947 geboren in Tongelre als jongste zoon van
een groot gezin. Al van jongs af aan was hij een echte ondernemer
en was hij in de weer met verschillende dieren. In 1973 trouwde hij
met Diny Cooijmans en hij werd vader van drie kinderen: Jeroen,
Marieke en Femke.
In 1970 nam Dés samen met zijn broer Wim de kwekerij van zijn vader over. Naast deze kwekerij richtte Dés een
hoveniersbedrijf op en later kwam daar een tuincentrum bij. Het was hard werken; overdag verkopen in het tuincentrum, ’s avonds tuinen ontwerpen en klanten bezoeken. Diny hielp vanaf het begin mee in de administratie. Dés
gaf al zijn energie aan dit bedrijf, maar hij deed dat vol overgave. Hij was een tuinman in hart en nieren en ontwierp talloze tuinen.
In de loop der jaren breidde hij het tuincentrum steeds verder uit tot wat het nu is geworden: een bedrijf om trots
op te zijn. Inmiddels is Soontiëns in Tongelre een begrip. Hoveniers van Soontiëns kom je in de wijde omtrek tegen.
In 2002 kondigde zijn zoon Jeroen aan dat hij de zaak op termijn wel zou willen overnemen. Dés die hierop nooit
had aangedrongen, was hierdoor blij verrast. In 2009 gaf hij het stokje over aan Jeroen en zijn compagnon Martijn
van de Loo, die zijn werk vakkundig voortzetten.
Na zijn pensioen ‘werkte’ Dés net zo hard verder. Hij verdiepte zich onder meer in antroposofie en volgde de opleiding tot ecotherapeut. Hij hielp met het opstarten van de biologische moestuin op Groendomein Wasven, legde ook
voor zichzelf een prachtige moes- en bloementuin aan en heeft verschillende natuurgebieden energetisch behandeld. Als er in Tongelre behoefte was aan een deskundige op het gebied van bloemen en planten, dan werd er een
beroep gedaan op Dés. Toen ons wijkblad enkele jaren geleden een zonnebloem wedstrijd organiseerde werd Dés
gevraagd te jureren, hij stond meteen klaar en deed zijn werk met heel veel overgave.
Veel te vroeg is er nu een einde gekomen aan dit actieve leven. Donderdag 28 mei werd er op Groendomein Wasven in de buitenlucht afscheid genomen van Dés Soontiëns, een karakteristiek persoon, een persoon die zijn sporen
in onze Tongelrese samenleving heeft verdiend. Dat er gekozen werd voor een afscheidsviering bij het Wasven in de
buitenlucht met de zang van fluitende vogeltjes, is begrijpelijk, dat past helemaal bij deze natuurmens. Familie,
vrienden, bekenden en ook heel veel Tongelrese mensen brachten Dés daar, in het groen, de laatste eer.
Voor Diny, de kinderen en kleinkinderen breekt er een moeilijke tijd aan. Wij wensen hen veel sterkte toe.

mandjes worden geplant en afgestrooid met grind of
split.

Tuintip voor juni:
Water in de tuin
Door Jeroen Soontiëns
Water brengt leven in de tuin. Dit geldt voor elke vorm
van water, van een grote tuinvijver tot een klein poeltje
of zelf een teil met water. Het trekt een scala aan waterdiertjes aan en is een drink- of badderplaats voor vogels. In elke tuin is er wel plaats voor.
Een terrasvijver is een eenvoudige manier om een waterelement in de tuin te brengen. Dit is een plantenbak,
kuip of schaal waarin een minivijver wordt ingericht. In
principe is elke waterdichte bak daarvoor geschikt. Op
de bodem wordt een laagje bodemsubstraat gestrooid.
Hierin kunnen zuurstofplanten worden gezet.
In het vijvertje kunt u verschillende soorten oeverplanten, zoals waterweegbree, kalmoes, snoekkruid en pijlkruid laten groeien. Deze kunnen het beste in vijver-

Het is ook mogelijk om een waterlelie te houden in een
minivijvertje. Hiervoor zijn speciale dwergsoorten, zoals
de pygmaea-soorten, geschikt. De Nymphea pygmaea
‘Helvola’ bijvoorbeeld heeft kleine geelwitte bloemen en
groeit in uitzonderlijk ondiep water (10 – 20 cm diep).
De kleine grijsgroene drijvende blaadjes hebben vaak
een mooie gevlekte tekening. Een andere dwergsoort is
Nymphaea pygmaea ‘Rubra’ met bloemen die van roze
naar rood verkleuren en die op een diepte van 10 – 40
cm groeit.
Ook drijvende waterplanten zijn heel decoratief. Soorten
als mosselplantje en waterhyacint laat u eenvoudig op
het water drijven en maken de minivijver helemaal af.
Let erop dat de minivijver in de winter als het vriest niet
buiten kan blijven staan.
Een oplossing is de vijver
leeg te laten lopen of in
zijn geheel te verplaatsen
naar een vorstvrije ruimte.
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En toen vroeg Franka mij of ik iets wilde schrijven…….

Leuk! En ook wel een eer, dus daar gaan we! Laat ik me
even voorstellen, ik ben Mirjam Hendriks, geboren in
1974 in Horssen. Een piepklein dorp in het land van
Maas en Waal, bijna Brabant. Na mijn studie in Tilburg
ben ik in 1998 gaan samenwonen in Eindhoven, eerst in
Strijp en toen we een huis wilden gaan kopen zijn we in
Tongelre in de Geestenberg uitgekomen in 2001. Mijn
vriend, Pat, wilde graag een ruime huiskamer en ik
wilde graag veel licht. En toen we op Laar 3 gingen
kijken, ons eerste huis dat we gingen bekijken, waren
we allebei erg enthousiast. Al snel bang dat een ander
het zou kopen dus toch maar snel bieden en gekocht.
Mijn vriend heeft bouwkunde gestudeerd en heeft

Afbeelding bloemkoolwijk,
Google.

Ik ben nog in geen huis geweest dat hetzelfde leek (kan
ook aan mijn ruimtelijk inzicht liggen natuurlijk;-). We
hebben zelf een drie-laagse variant. Heerlijk die ruimte
met drie kinderen. We hebben namelijk in 2002 twee
dochters gekregen, Sofie en Janna en in 2005 nog een
zoon Joep.
Met de kinderen is ook de band met de wijk versterkt.
Dan begon al met het wandelen met de kinderen, een
tweeling nodigt erg uit om even naar te kijken en een
praatje is dan snel gemaakt. Zo sterk dat toen ik met
Joep ging wandelen dacht: “Mensen! Hallo, ik heb een
nieuw kind hier…willen jullie niet even kijken?”
De meiden zijn naar het kinderdagverblijf Minoes van
Korein gegaan, het huidige gebouw van Orka. Joep zal
dadelijk in het nieuwe kinderdagverblijf en school in hetverbouwde Karregat gaan genieten. In 2004 ben ik lid
geworden van de oudercommissie op het
kinderdagverblijf. Medezeggenschap was interessant en
ook gezellige activiteiten organiseren voor de kinderen
en hun ouders. Zo leerde ik meer actieve en leuke
mensen in de wijk kennen. Verder een beetje op school
helpen met activiteiten, het spilfeest van paar jaar
geleden mee organiseren…. Ik kreeg de smaak te
pakken en ontdekte steeds meer dat we een bijzondere
wijk hebben. In 2011, in samenwerking met Puntextra,
was er een groep enthousiaste mensen die wel een
wijktalentenmert mee wilde gaan organiseren in de
groene long, het park in de wijk. En wijktalentendag op
burendag. Gewoon met een lijstje van ondernemers en
websitehouders uit de wijk rondgaan en aanbellen bij
die mensen: ‘We gaan een wijktalentenmarkt
organiseren en we hebben gehoord dat u een talent
hebt, doet u mee?’. Superleuk, want er waren wel 30
mensen die mee wilden doen. Bijna alle adressen waar
we hebben aangebeld, heel energiegevend!
De jaren erna hebben we elk jaar op burendag op de
laatste zaterdag in september een wijkmert of
wijkfeestgeestenberg georganiseerd. Zie ook de
facebook pagina ‘Geestenberg wijkfeest’.

tijdens zijn studie wel eens een project over de
bloemkoolwijk gedaan, na zijn verhalen waren we beide
enthousiast over de wijk. Het heeft iets bijzonders die
sluip-door-kruip-door opzet van de wijk. En wat te
denken van alle verschillende varianten in indeling van
de huizen.

Wijkmert Geestenberg.

Mirjam, Pat en hun kinderen Sofie, Janna en Joep.

Het laatste jaar met workshops, veel live muziek, Orka
die de drankjes verzorgde en …..de buurtmaaltijd (via
Oranjefonds in 2014 i.s.m. Orka), gewoon met 100
mensen in het park eten, zonnetje, live muziek en
biertje in de hand…..een mens kan maar ergens
gelukkig van worden;-) Dan ga je bijna denken: zouden
de anderen het ook zo leuk vinden, want het is wel een
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hoop gedoe voor een blije Mirjam. Maar als je om je
heenkijkt dan zie je meer tevreden mensen, samen
genieten dus.
hiermee bezig. Mocht je een keer willen komen koken,
of eten? Mail dan naar cook4U.orka@gmail.com. Tot de
zomer zitten we al vol, maar in september pakken we
de soeplepel weer op en kunt u gerust eens komen mee
-eten.
Verder hou ik van schilderen, ooit de lerarenopleiding
tekenen in Tilburg gevolgd. Ik mocht al een keer in het
Wasven exposeren, heel leuk om je werk van jaren op
een rij te hangen. Veel leuke reacties gekregen.

Wijkfeest Geestenberg.

Afgelopen jaar dachten we dat de wijk 40 jaar bestond
en wilden we mooie verhalen van de afgelopen 40 jaar
ophalen. Dat is gelukt! Met dank aan bewoners die
vanaf het eerste uur in de Geestenberg wonen. We
hebben de verhalen vorig jaar verzameld in het krantje
‘De Geestenberger; speciale editie ter ere van het 41
jarig bestaan van de wijk’. ´41!!´ hoor ik u denken. Ja,
bij het verzamelen van informatie kwamen we er al vrij
snel achter dat de laatste huizen in 1973 zijn
opgeleverd!, Geen reden om die mooie verhalen niet te
verzamelen, dus het krantje is gemaakt, mede mogelijk
gemaakt met geld van het wooncultuurfonds van
Woonbedrijf. Mocht iemand interesse hebben in het
krantje, we hebben nog exemplaren. Stuur even een
berichtje naar de facebooksite van ‘Geestenberg
wijkfeest’, dan gooien we een krantje bij je in de
brievenbus, zolang de voorraad strekt natuurlijk.
M.b.t. het komende wijkfeest op 26 september a.s.
(als altijd in het park bij ‘t Karregat): daar gaan we
weer een feestje van maken. Noteer de datum gerust

vast op uw kalender!
En wat doe ik verder in de
wijk? Nou, als vrijwilliger
bij Orka koken samen met
vier andere vrijwilligers
koken we met maximaal
10 jongeren van 11 tot 17
jaar voor maximaal 24
gasten uit de wijk een 3
gangen menu voor 5 euro
(excl. drankjes). Gewoon
restaurantje spelen
eigenlijk!
Heel leuk om te doen en
we zijn al anderhalf jaar

Een van de vele projecten: hout met gehaakte vogeltjes.

Thuis op de bank vind ik het heerlijk ontspannend om te
haken. Mooie houtjes zoeken en dan een vogeltje voor
erop haken….tot ik weer een ander knutselproject
bedenk. Vanavond ga ik borduren!
Verder deel ik met
Vivian, mijn tuinmaatje,
een volkstuin aan het
Van Gogh fietspad. Een
oase van rust en met
veel lekkers. Soms valt
het niet mee om alles
goed bij te houden, maar
dat mag de pret niet
drukken en we houden
Verse groenten uit eigen tuin.
het aardig bij. Momenteel oorlog met de
slakken, maar ook al heerlijk gesmuld van asperges,
rabarber, radijzen en sla. Van fijne tuingenoten krijg je
de lekkerste recepten, zoals de pesto van Chris en de
zwarte bessen jenever van Jan!
O, ja, ik werk ok drie dagen buiten de deur, bij Lunet
zorg, een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan
mensen met een verstandelijke beperking. Al heb ik
daar bijna geen tijd voor! (Grapje).
Leuk en afwisselend werk, eerst een aantal jaren op de
directe zorg en sinds de geboorte van de meiden werk ik
aan projecten op kantoor, heel afwisselend. En met alle
veranderingen in de zorg absoluut nog niet saai!
Collega’s van ons werken nu ook voor Wij Eindhoven,
die zich vaak bevinden in Orka, klein wereldje toch!
Samengevat, we vinden het heerlijk wonen hier in de
wijk, fijne buren, enthousiaste wijkbewoners die wel in
zijn voor wat activiteiten en een unieke bloemkoolwijk.
Als we allemaal ons steentje bijdragen door iets te
organiseren, door deel te nemen aan een activiteit als
paastocht of Halloween, of een activiteit van Orka, zoals
Vinyl of kindermiddag, door te doneren voor het
wijkblad, door je hondenpoepje op te ruimen, door een
plantje te planten voor je huis, door vriendelijk te
lachen naar je buur, dan blijft dit een even unieke wijk
als die het al is. Wij gaan ervoor!
Tot ziens in de Geestenberg!

Cook 4 U; koken in Orka.
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

Adres Wasvenboerderij:

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

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

ACTIVITEITEN IN EN RONDOM DE WASVENBOERDERIJ IN DE ZOMER

De wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de Natuurwerkgroep wordt natuurlijk op
prijs gesteld.
Natuurthema-avond jeugd: Daar komen de
vlinders

Het is hoogzomer, tijd om te genieten van de natuur en het mooie weer. En waar kan dat beter
dan bij het Wasven? U bent van harte welkom bij
één van de evenementen of gewoon heerlijk op
ons terras.
Expositie Jack van Gerwen

Tot en met 28 juni,
De Overloop

Midzomerwandeling

21 juni, 10:30 vertrek
bij De Schop

Natuurthema-avond voor de
jeugd: vlinders

26 juni 19:00 uur in
De Schop

Effe naar ‘t Wasven

28 juni, 14:00 uur

Expositie glaskunst van
Truus de Wijs

4 juli, 14:00 uur Gasterij

Proef de zomer: Bee Happy

12 juli van 14:00 tot
16:30 uur

Effe naar ’t Wasven

26 juli, 14:00 uur

Effe naar ’t Wasven

30 augustus, 14:00
uur

Midzomerwandeling
Ga je mee kuieren in de Tongelrese natuur? Op
zondag 21 juni organiseert de Natuurwerkgroep
een verrassende Midzomerwandeling. We vertrekken om 10.30 uur vanaf de Schop van 't Wasven
en lopen een route die je waarschijnlijk niet vaak
loopt, of misschien wel nog nooit gelopen hebt. De
wandeling duurt tot ongeveer 12.00 uur. Onderweg vertelt onze gids (Kees van Grevenbroek)
honderduit over natuurbeheer en over alles wat er
groeit, vliegt en kruipt en tijdens de wandeling
toevallig ons pad kruist. Laat je verrassen door
dat wat deTongelrese natuur te bieden heeft!

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 uit ziet? En ken jij de
vlinders, die in Tongelre rondvliegen?
Komt dat zien en beleven op de Natuurthemaavond op vrijdag 26 juni, want dan komen de vlinders 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 starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Meedoen kost € 2,00 per kind. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden.
Effe naar ‘t Wasven

Fijne muziekjes, lekker eten en drinken in een onontdekt paradijsje midden in de stad.
Weet je nog, vorig jaar? Die fijne muziekjes, het
heerlijke weer en de betoverende sfeer? Omdat
het zo ontzettend goed is bevallen, is er dit jaar
opnieuw Effe naar 't Wasven. Verscholen achter de
Berenkuil ligt een magisch stukje groen met een
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boerderij, restaurant, een biologische bakker en
een eeuwenoude boom. Een klein paradijs, nog
onontdekt en toch midden in de stad. Op drie verschillende zondagen in juni, juli en augustus zorgen Groendomein Wasven en de Effenaar op die
plek voor fijne muziek en lekker eten en drinken.
En jij zorgt voor de fijne sfeer!
De optredens beginnen om 14.00 uur en de toegang is gratis.

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.

Expositie: glaskunst van Truus de Wijs
WASVEN OP ZOEK NAAR ERVARINGEN!
De afgelopen tien jaren is er veel gebeurd bij
het Wasven. De Plataan is uitgeroepen tot
Wereldboom, het kasteel heeft opnieuw vorm
gekregen, de tuin is aangelegd en ….. Zo kunnen we nog even doorgaan!
U heeft vast ook uw eigen verhaal, ervaring of herinnering bij het Wasven. Daaraan willen wij van
het Wasven graag aandacht besteden. Dit willen
wij doen door plaatsing op onze website en/of door
publicatie in een nieuwsbrief of andere publicatie.

Op de Overloop van de Wasvenboerderij organiseren wij exposities van lokale kunstenaars. Vanaf 4
juli kunt u hier werk bezichtigen van Truus de
Wijs. Truus heeft zich na een introductiecursus
glas en lood volledig toegelegd op dit onderwerp
en heeft in 2013 de opleiding Monumentale Kunsten richting glas met een eervolle vermelding afgesloten. Inmiddels heeft zij haar eigen atelier
www.glaswijs.nl.
Truus haalt haar inspiratie uit de natuur, vooral
vogels en vissen geven haar een ongekende mogelijkheid tot het creëren van en nieuw beeld. Verschillende vormen brengt zij samen tot een nieuwe
vorm met als doel verwarring op te wekken bij de
toeschouwer. Bij de expositie toont zij werk gemaakt met de techniek glasfusie en in vorm slumpen, maar ook werk in de Tiffanytechniek.

Wilt u uw verhaal delen? Mail dan naar communicatie@wasven.nl. Of zet een foto op Instagram
met #Wasven #10jaarwasven.

WIE MAAKT DE MOOISTE EN/OF ORIGINEELSTE
VAKANTIEFOTO?
Rond ’t Hofke organiseert onder haar lezers een
vakantiefotowedstrijd. Alle lezers van Rond ’t Hofke kunnen hieraan deelnemen. De foto’s kunnen
tot 01 september 2015 worden gemaild naar
rondhethofke@gmail.com. In het septembernummer zal de uitslag bekend worden gemaakt.
De fotografen van de mooiste en van de origineelste foto ontvangen een prijs.
De redactie.

De expositie is van 4 juli tot en met 30 augustus te
bezichtigen tijdens openingstijden van de Gasterij.
Proef de zomer: Bee Happy
Proef de zomer is een bekend feest bij het Wasven: altijd een combinatie van muziek en natuur.
Tijdens deze editie kunt u genieten van lokale koren en van alles wat bijen te bieden hebben. Zo is
er een bijenspel voor kinderen en een demonstratie imkeren. Ook kunt u honingkoeken eten en alles horen over de Eindhovense wilde bij. Het feestterrein is open vanaf 13.00 uur, de optredens beginnen om 14.00 uur en we sluiten om 16.30 af
met het gezamenlijk zingen van …… (hoe kan het
anders) Be Happy!
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DAHLIACLUB ST. MARTINUS
BESTAAT 80 JAAR

Zoals u is toegezegd geven wij in deze aflevering nog wat meer informatie met betrekking
tot onze mooie dahliasport.
Allereerst wat informatie omtrent de herkomst en
de verspreiding van de dahlia. Het plantengeslacht
dahlia is afkomstig uit Mexico, waar deze plant in
het wild voorkwam.
Rond 1800 is de Dahlia vanuit Mexico in Spanje
terechtgekomen. Vanuit Spanje heeft de Dahlia
zich verspreid over geheel Europa, dus ook in Nederland.
Hoewel toen het geslacht dahlia niet veel voorstelde hebben kwekers en veredelaars zich later ingezet voor verdere uitbreiding en verbetering. Ook
Nederlandse kwekers en veredelaars hebben hierin
een grote bijdrage geleverd, vooral op het gebied
van sortimentsuitbreiding.

Om bovengenoemde redenen laat de veredelaar de
bestuiving niet over aan de natuur. De bloemen
die gekozen worden voor vermeerdering gaat men
handmatig bestuiven. Deze methode geeft wat
meer zekerheid op grootte, vorm en kleur van de
bloem. Dit vraagt echter ervaring en kennis. Door
het zaaien worden nieuwe soorten gekweekt. Dit
zijn soorten die als vervanger of uitbreiding gelden
op het bestaande sortiment. Zo wordt het sortiment dahlia vervangen door nieuwe soorten. Deze
vervanging is nodig omdat het dahliasortiment gevoelig is voor degeneratie (terugval of achteruitgaan) van een soort.
Bij de genoemde vermeerderingsmethoden is het
zeer belangrijk dat men uitgaat van goede gezonde planten. Dit betekent alert zijn tijdens het
groeiseizoen en slechte planten verwijderen.
Over de groei en verzorging van de planten gaan
we volgende keer verder.
Simon van Erp

De naam dahlia is genoemd naar Andreas Dahl,
een leerling van de bekende Zweedse bioloog Carl
Linnaeus.
De dahlia behoort tot de familie van de composieten (samengesteld bloemige). Omdat het plantengeslacht dahlia een zeer groot assortiment kent
was het nodig om er een verdere indeling voor te
maken. De eerder genoemde Linnaeus heeft hier
de aanzet voor gegeven en is gebaseerd op wetenschappelijke eigenschappen.
Verder hebben ook Nederlanderse kwekers en veredelaars een verdere verdeling gemaakt om niet te
verdwalen in het enorm groot assortiment. Dit zijn
namelijk duizenden soorten in allerlei vormen,
groottes en kleuren.
In Nederland wordt in hoofdzaak het Engelse classificatie systeem gehanteerd. Dit Engelse systeem
is vooral gebaseerd op de vorm en grootte van de
bloem.
Om ons bestaande sortiment uit te breiden zijn er
enkele vermeerderingsmethoden.
a) Het scheuren van de knollen is een veel gebruikte methode. De dahliaknollen worden in 2
of 3 gedeelten gescheurd.
b) Het stekken is ook een veel gebruikte vermeerderingsmethode. De knollen worden in het
vroege voorjaar in een warme omgeving (± 20
ºC) geplaatst. De jonge scheuten worden er
afgehaald als ze ± 6 cm lang zijn. Deze jonge
scheuten laten wortelen in een mengsel van
potgrond vermengd met scherp zand.
c) Het zaaien van dahlia’s wordt ook veel toegepast. Het dahliazaad is voldoende kiemkrachtig.
Het probleem is echter dat het zaad niet zaadecht is, met als gevolg dat de grootte, vorm en
kleur van de nieuwe plant afwachten is.
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Enkelbloemige dahlia: topmix dahlia

Halfgevulde dahlia: Halskraagdahlia

MOMENTEN MET
,

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

ziel

EN

.

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

Kerkdiensten op zondag:
PAROCHIE SINT JORIS
21 juni

10.00 uur dominee Grosheide

28 juni

10.00 uur dominee Janssen

5 juli

10.00 uur dominee Grosheide

12 juli

10.00 uur dominee Boekenstijn

Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor
kinderen in de basisschoolleeftijd. Op de 2e en 4e
zondag van de maand is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk): 28 juni in de Ontmoetingskerk en 12 juli in de HIK/Adventskerk, Camphuysenstraat 4.
Ramadangroeten schrijven
Op zondagmorgen 21 juni kunnen er na de kerkdienst van 10.00 uur Ramadangroeten getekend
worden voor de moslimgemeenschap rond de
Mevlana moskee.
Instuif – inloopmorgen
De deuren staan open en iedereen is welkom voor
een praatje, een kopje koffie, een spelletje of een
kort gesprek over een thema. Op 1 juli in de Ontmoetingskerk en op 15 juli 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.

Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de
Martinuskerk:
telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.
Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467
(Parochiecentrum St.Joris).
Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Website: www.parochiesintjoris.nl.
Openingstijden:
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00
uur.
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een
gezellig praatje. Op dinsdag- en vrijdagochtend is
kapelaan P. Geelen aanwezig.
Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.
Overzicht diensten
Familieberichten:
Uitvaart
In de maand mei is niemand in onze parochie begraven vanuit de kerk.
Doop:
Er zijn ook geen dopen geweest in de meimaand.

Verzoek
Wie heeft er tijd over om te helpen in het kerkwijkcentrum. Op het ogenblik is ondergetekende de
enige medewerker. Dus een vrije dag opnemen of
ziek worden mag ik niet. Als u zin heeft, neem dan
contact op met Jan van Zitteren tel. 040 2811324
of mail naar kwctongelre@parochiesintjoris.nl.

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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KERSENSTRUIF EN SPREEUWEN
Waar heb ik ’t aan verdiend
Door Wim van de Wiel

geschreven onder de kersenboom.
Een paar weken terug kwamen de grote rovers al aan vliegen; De duiven en de eksters
rukten de nog groene kersen af.
Nu komen de spreeuwen, eentje, ’n tweede en dan
een hele zwerm. Ik klap in mijn handen en weg
zijn ze, naar de buren. Dan zie ik de rustige merels, koolmezen en ‘n enkele boomkruiper. Een
roodborstje pikt onbevangen aan een val-kers en
een bonte specht geeft vol zorg een sliert vruchtvlees aan ’n jong. Een paar dagen later komt de
jonge specht alleen terug: “Ik heb ’t kunstje geleerd!” Met wat geluk pluk ik een emmertje kersen
van de onderste takken.
Tegen een uur of zes ’s middags komt de geur van
kersenstruif vanuit de keuken me tegemoet.

gestrester maken omdat we ons boeltje bij elkaar
willen houden, omdat we streven naar steeds maar
meer.
Kijk naar de vogels in de lucht, kijk naar de bloemen in het veld, maak je geen zorgen over eten
en kleding. Zoek eerst de zin van het leven: Een
toekomst waar vrede, brood en rechtvaardigheid is
voor al wat leeft op onze moeder aarde.
Kersenstruif eten of vakantie vieren, vrij zijn en los
van alle beslommeringen, van de dagelijkse zorgen. Geniet van de bloemen en de zee, van de
wolken en de sterrenpracht, van de rust in de bergen en van de stilte in het oneindige vlakke land.
Geniet van elkaar, van je kinderen en kleinkinderen.
En bovenal, LAAT bloemen, planten, dieren en
mensen GENIETEN.
Dan hebben we HET verdiend.

Kersenstruif volgens moeders en schoonmoeders recept.

Struif gebakken volgens recept van moeder en
schoonmoeder: Een vergiet Mierlose zwarte kersen
en een halve kom stevig beslag met ’n paar extra
eieren. Door elkaar mengen en dan met een pollepel in de koekenpan, bakken op matig vuur. Op
het bord zuinig zijn met suiker. Dit jaar kon ’t
weer: Waar heb ik ’t aan verdiend.
Ik herinner me woorden uit Mattheüs: “Wees niet
bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge
zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge
zult aantrekken. Let eens op de vogels in de lucht,
ze zaaien niet en maaien niet. Kijk eens naar de
leliën in het veld, hoe ze bloeien. Zoek eerst ……..
Waar hebben we ’t aan verdiend?
We eten de vruchten van de aarde: de zaden van
grassen malen we tot meel; appels en noten, bessen, pruimen en kersen, vruchten van bomen en
struiken zijn voor ons voedzame lekkernijen. We
eten het vlees van dieren of drinken hun moedermelk die bestemd is voor de jonge beestjes.
De vakanties zijn in aantocht: “We hebben er toch
voor gewerkt!” Zijn we pas gelukkig wanneer we
goederen verzameld of vrije tijd verzilverd hebben? Geld, goederen of vrije tijd kan ons nog veel
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DAAR KOMEN DE VLINDERS!
Nu de temperaturen tot zomerse waarden
kunnen reiken, komen er steeds meer soorten vlinders tevoorschijn, nadat ze als rups
de gedaanteverwisseling hebben doorstaan
en dus als vlinder uit hun cocon zijn gekropen. Het is toch eigenlijk ongelofelijk hoe dit
kan, als je er goed over nadenkt.
Vlinders zorgen in de korte tijd dat ze rondvliegen,
dat er weer eitjes gelegd worden, waaruit de rupsjes komen, die zich volvreten en verpoppen, zodat
het later weer vlindertjes worden.
Zo herhaalt deze cyclus zich steeds weer opnieuw.
Sommige eieren van vlinders overwinteren gewoon
als eitje, gelegd in takoksels, of hangend aan takken of aan het lange gras. Er zijn ook poppen
(cocons) die zo de winter zullen doorkomen, zelfs
onder de grond. Er zijn ook vlinders die als vlinder
een winterrust houden. Die zie je dan al vroeg in
het voorjaar op warme dagen rondfladderen.
De Dagpauwoog is in het vroege voorjaar één van
de bekendste.

Half mei heb ik deze tropische verrassing, want zo
ziet hij eruit, gehoord in het Wasvengebied. Ook in
het stroomgebied van de Kleine Dommel zal de
wielewaal zeker te horen zijn. Diedeljo klinkt zijn
lied. Je kunt het op Google opzoeken en hem
beluisteren, dan heb je al een idee wat voor een
zang de wielewaal laat horen.

Wielewaal

foto: Loek Ketelaars

Een prachtvogel. Geel met zwart en een rode
snavel.
Als je in de natuur rondstruint is er van alles te
ontdekken, de kunst is om het te zien.
Juist daarbuiten is het te beleven.
Fijne vakantie
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Babysithoek
Dagpauwoog

foto: K. van Grevenbroek

Er zijn zelfs trekvlinders die elders overwinteren.
Mooi is dat toch!
Als je vlinders naar je toe wilt lokken en dit jaar
direct resultaat wilt zien, plant dan eerst een paar
vlinderstruiken op een zonnige plaats in je tuin.
Ze zijn in allerlei varianten te verkrijgen bij een
van onze Tongelrese tuincentra.
‘Kom mee naar buiten allemaal dan horen wij de
wielewaal.’
Dat liedje kent iedereen, maar de wielewaal zelf?

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

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lor entz Casimir Lyceum,
Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
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.
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Ankerpunt voor
de wijk Berckelhof
Generaal Cronjéstraat
3, 5642 MH Eindhoven

Nieuws vanuit Vitalis
Berckelhof

Bij Vitalis Berckelhof bent u welkom om gezellig samen te zijn, een maaltijd te gebruiken, boeken te lenen in de bibliotheek, sportief en creatief bezig te zijn en andere mensen te ontmoeten. Bent u al eens binnengelopen?

Heeft u al eens een bezoekje gebracht aan onze
weekmarkt? Iedere maandagochtend van 10.00 tot
11.30 uur in de hal van Vitalis Berckelhof.
Vitalis Berckelhof voor de wijk is ook op facebook
te vinden. ‘Like’ ons en blijf op de hoogte van al
onze activiteiten.

Heeft u vragen? Wilt u meer weten over het project of over Vitalis Berckelhof? Dan kunt u zich
wenden tot Sylvia van Aggel,
berckelhof.ankerpunt@vitalisgroep.nl
of 040-2331600.

Wilt u deelnemen aan
activiteiten? Koop uw
‘strippenkaart’ bij de
receptie.

Zaterdag:
- Viering van het geloof (gratis) 19.00 uur
Zondag:
- Rikken (gratis)
14.30 uur
Overige activiteiten
Dinsdag 23 juni
- Fietstocht (2 strippen)
Vertrek om 14.00 uur vanuit de hal van
Berckelhof
Vrijdag 26 juni
- Dansavond (1 strip)

19.30-22.00 uur.

Zondag 5 juli
- Luisterliedjes uit de oude doos (gratis)
14.30-16.00 uur
Maandag 6 juli-dinsdag 7 juli-woensdag 8 juli
- Avondwandeldriedaagse
(4 strippen voor 3 avonden)
Vertrek 18.30 uur vanuit de hal van Vitalis Berckelhof.
Woensdag 8 juli
- Blarenbal (gratis)
Dinsdag 14 juli
- Klein culinair (€ 2,50)
In het restaurant kunt u genieten van een heerlijke lekkernij bereid door onze kok.
14.30-16.30 uur
Dinsdag 21 juli
- Fietstocht (2 strippen)
Vertrek om 14.00 uur vanuit de hal van Berckelhof.

ACTIVITEITENOVERZICHT

BESTE LEZER,

Terugkerende activiteiten
Maandag:
- Weekmarkt (gratis)
10:00 – 11:30 uur
- Dansen en bewegen op muziek (1 strip)
14:30- 15:15 uur
- Schaken en Dammen (gratis) 19:00-20:00 uur
Dinsdag:
- Kienen (1 strip)

19.15-21.15 uur

Woensdag:
- Creatieve club (strip)
- Sjoelen (1 strip)

10.30-12.00 uur
19.00-21.00 uur

Donderdag:
- Sportles voor senioren door Splendid.(€ 3,00)
18.30 tot 19.30 uur
Vrijdag:
- Stuivertjes kienen (gratis)

14.30-16.00 uur

Steeds als ik wandel rond ‘t Hofke moet ik terugdenken aan het mooie schild van basisschool De Boog.
Het hing aan de gevel van de oude school en ik
vraag me af waar het gebleven is. Er is een prachtige lege witte gevel zichtbaar op de nieuwe school
en daar zou dat bord, dat veel herinneringen oproept, prachtig staan!
Zijn er niet meerdere personen die dit ook heel
jammer vinden?
HG
Mevr. A. Heerings Ambonplein
Steunbetuigingen kunt u sturen naar
rondhethofke@gmail.com.
De redactie zorgt ervoor dat deze bij mevrouw
Heerings terechtkomen.
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groepen om daar eens een kijkje in de klas te nemen. Ouders waren welkom vanaf 14.15 uur om
de klassen van hun kind(eren) te bezoeken.

KARREGAT INTERNATIONAAL

Tijdens dit schoolproject hebben we kunnen zien
én proeven hoe bijzonder onze ‘multi-culti-school’
is. Wij danken iedereen die zich heeft ingezet om
van dit schoolproject een succes te maken.

Beste wijkbewoners,

Groetjes ‘t Karregat

De afgelopen weken hebben de kinderen, ouders en leerkrachten van ’t Karregat tijdens
het schoolproject Karregat Internationaal,
laten zien wat voor een prachtige smeltkroes
aan culturen we op onze school tegenkomen.
Uitgangspunt was het land of de landen waar
de kinderen, ouders of opa en oma vandaan
komen.

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De Putter

Van 23 maart tot en met 17 april is er hard gewerkt aan allerlei opdrachten. Er is volop geschilderd, gebakken, geknutseld, gelezen en geschreven. De kinderen hebben ontdekt hoe groot de
verscheidenheid aan culturen in hun eigen klas,
maar ook op de hele school, is.
In de klassen hingen vlaggen van allerlei landen.
Prachtige kleding en gebruiksvoorwerpen werden
tentoongesteld en in sommige groepen kwamen
(groot)ouders vertellen over hun land. In de plusklas is een kleurrijk tijdschrift gemaakt met artikelen over allerlei interessante onderwerpen.
Hij wil van vrouwtjesputters echt niks weten,
geen gezeur en geen gesputter
Je mag hierbij een ding niet vergeten
hij is een echte mannetjes PUTTER

MD-CAFÉ

Dinsdag 30 juni is er weer het maandelijkse
MD-café voor mensen met de
oogaandoening MaculaDegeneratie.
Deze middag komt mevrouw Eveline Kersten,
arts/onderzoeker van het Radboud Umc een algemene toelichting geven over MaculaDegeneratie en
in het bijzonder, een presentatie over haar onderzoek naar MD.

De familie Bettonville heeft er, op de laatste dag
van het schoolproject, voor gezorgd dat de hele
school heeft kunnen smullen van overheerlijke
versgebakken Belgische frieten. Wat een feest!
Tijdens de afsluitende presentatie op vrijdagmiddag mochten de kinderen op bezoek bij de andere

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.
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Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Recept voor de maanden juni/juli:
Een mooie en frisse soep
voor op een terras in de
zon.
Radijscrèmesoep
Voor 4 personen

PAUL ROOIJAKKERS (32)
Ingrediënten:

3 bosjes radijs met groen (ca. 600 gram)

350 gram bloemige aardappelen

75 gram sjalotten

1,5 eetlepel boter

900 ml groentebouillon

100 gram crème fraîche

zout

vers gemalen zwarte peper
Bereiding:

Was de radijsjes goed.

Houd wat van het groen en 12 radijsjes achter.

Hak de overige radijsjes grof.

Schil en was de aardappelen en snijd ze in
stukjes.

Pel en snipper de sjalotten.

Smelt de boter in een hoge pan en smoor
eerst de sjalotten.

Vervolgens de aardappelstukjes en ten slotte
de gehakte radijs erin.

Blus af met de groentebouillon en breng het
geheel aan de kook.

Laat de groenten op een laag vuur in +/- 20
minuten gaar worden.

Pureer de soep, roer er de crème fraîche
door en voeg zout en peper naar smaak toe.

Breng voor het serveren de soep weer aan de
kook.

Snijd de achtergebleven radijsjes in schijfjes
en strooi ze met het groen over de soep.

Per half mei 2015 heb ik de wijken Geestenberg, Muschberg en Urkhoven overgenomen
van Raymond Vermeer.
Ik ben reeds anderhalf jaar werkzaam als wijkagent. Voorheen ook in Tongelre namelijk de wijken Lakerlopen en Villapark.
Ik ben mijn carrière bij de politie begonnen in
Woensel-Zuid. En heb vanuit daar ruim 12 jaar in
de surveillance gewerkt. Ik heb in die periode diverse neventaken gehad, onder andere op het gebied van verkeer, drugs, Mobiele Eenheid, het Project Overlast Verslaafden en motorrijder.
De komende periode zal in het teken staan van het
leren kennen van de wijk. Dat zal een tijdje duren,
ondanks dat Raymond voor een goede overdracht
van informatie en contacten heeft gezorgd.
Ik heb er ontzettend veel zin in om hier aan de
slag te gaan, om samen te werken aan de leefbaarheid in de wijk. Bewoners zullen me vooral
buiten op straat tegenkomen. Ik wil in elk geval
niet teveel binnen zitten.
Ik ben te bereiken via
email: paul.rooijakkers@politie.nl
internet: www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten
Spoed: 112
Geen spoed, wel politie: 0900-8844

Heerlijk met vers stokbrood.
Eet smakelijk en geniet ervan.
Clasine en Jack
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Frank Delemarre
Janny Gudden
Bart van Houten
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
Helma van Schagen
Judith van der Velden

Fysio- en Manuele Therapie Tongelre / Fitther
Tongelresestraat 483
5641 AW Eindhoven
Tel. 040 – 281 43 17
www.fysiotherapietongelre.nl
www.fitther.nl

MEDICAL TAPING
Binnen de fysiotherapie wordt sinds eind jaren negentig gebruik gemaakt van de veelkleurige kinesiotape. In tegenstelling tot de gewone sporttape is deze tape elastisch
rekbaar tot 140 procent, wat vergelijkbaar is met de rekbaarheid van de huid. De trekrichting en de trekkracht van aanbrengen bepalen het gewenst effect, niet de kleur van
de tape, zoals vaak wordt gedacht.
Door de rekbaarheid van de kinesiotape is deze toepasbaar bij verschillende blessures
en klachten. Naast het vastzetten van een gewricht, zoals met de gewone sporttape
werd gedaan, is de kinesiotape ook zeer geschikt voor het behandelen van spierblessures en pijnpunten. Daarnaast begeleidt het de beweging van het gewricht, geeft het
pijndemping en zorgt het voor een optimale lymfedrainage.
De tape wordt gebruikt voor het verhogen of verlagen van de spierspanning. Afhankelijk
van de manier waarop de tape wordt gespannen over de huid, wordt de spier gestimuleerd naar een verlenging of een verkorting.
Bij een hoge spierspanning, bijvoorbeeld wanneer iemand veel spierpijn heeft, kan de
tape een verlichtende werking geven door te zorgen voor een ontspanning in de spier.
Tegelijkertijd zorgt de tape voor een betere doorbloeding van de spier tijdens beweging.
Een voorbeeld waarbij het aanleggen van een kinesiotape effectief kan zijn is een ribkneuzing. Door het tapen van de gekneusde rib zal de pijn sterk verminderen en wordt
het ademen vergemakkelijkt. De mate van pijnvermindering is afhankelijk van de ernst
van het letsel. Met behulp van de kinesiotapebehandeling wordt de hersteltijd tot ongeveer de helft teruggebracht.
Ook bij hooikoortsklachten is het mogelijk om met Medical taping verlichting van de
klachten te geven. De Medical Tape wordt in dat geval (meestal) eenmalig aangebracht
op de rug. Deze beïnvloedt de hulpademhalingsspieren en via het zenuwstelsel het
longgebied. De tape blijft ongeveer een week zitten maar het effect werkt door.
Meestal is één keer tapen voldoende voor een forse klachtenvermindering voor langere
tijd. Het is zelfs mogelijk dat een eenmalige toepassing van Medical Taping zorgt voor
een klachtenvrij hooikoortsseizoen.
Heeft u een sportblessure of andere klachten, dan kunt u altijd terecht bij de fysiotherapeut. Samen met u wordt bekeken of het gebruik van kinesiotape een mogelijke behandelmethode voor u kan zijn. Een behandeling bij de fysiotherapeut zal over het algemeen niet alleen bestaan uit het gebruik van kinesiotape, maar zal worden gecombineerd met andere behandelmethodes.
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AANVALSOORLOG
AFDRUKPAPIER
AFGERETEN
AFKOELINGSWET
ALPENHOOI
ALPINISTE
AMERICA
ANDERE
ATLAS
AVONDSLUITING
BEGINKLANK
BEZIGHOUDEN
BIJGEZET
BOTTELIER
BOUWTECHNIEK
CHLOOR
DIVANKUSSEN
EETMAAL
GEBOORTEDATUM
GRATIE
JUMBO
KNELPUNT
KRAAMVISITE
LEVENSBELANG
LIPJE
MATCH
NAAKTLOPERIJ
OUDHEIDKUNDE
PAGODE
PAPIERSCHAAR
RIJSTHALM
RUGBY
SAPPIG
SCROTUM
SNEEUWUIL
SNOTJE
SNUIFJE
SPIONNETJE
STALNET
STUURMOTOR
VALLEN
VEILEN
VOLBLOED
WEGER
WEGLATEN
WEGVAST
ZOLDER
ZWACHTEL

A

A

N

V

A

L

S

O

O

R

L

O

G

F

V

V

A

L

L

E

N

O

B

U

T

U

K

G

O

S

A

I

P

T

U

D

M

N

B

O

E

N

N

F

K

O

I

H

I

A

U

L

E

B

E

E

D

M

T

E

N

C

F

A

J

L

O

S

E

R

S

I

L

I

I

A

J

T

I

O

S

U

U

D

L

R

O

M

S

W

E

N

R

U

W

K

L

E

U

T

P

B

T

Z

G

T

K

U

P

M

V

E

I

L

E

N

E

S

E

N

I

A

K

E

O

D

T

Z

R

G

W

D

A

L

P

E

N

H

O

O

I

K

IJ

E

A

V

R

I

N

S

E

L

L

G

N

B

T

T

I

O

E

C

B

D

L

I

H

A

G

I

U

D

T

R

I

E

M

P

P

O

L

P

S

M

J

O

S

R

L

P

T

J

U

K

E

I

E

T

C

C

A

A

E

R

E

D

N

A

V

U

I

S

H

S

N

O

T

J

E

I

T

M

N

E

T

A

L

G

E

W

T

N

G

R

A

A

S

L

A

V

O

L

B

L

O

E

D

A

IJ

T

T

R

R

G

O

R

U

G

B

Y

R

A

S

C

A

F

G

E

R

E

T

E

N

K

E

I

N

H

C

E

T

W

U

O

B

M

De overgebleven letters vormen een WOORD.
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘hartsvriend’

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 augustus 2015 in het bezit
te zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

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

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

J. Daamen
Hageheldlaan 9
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke.
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