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Lekker op vakantie geweest? 
Gezond, uitgerust en veel 
ervaringen en contacten rijker 
teruggekomen? Dan kunt u nu weer 
met goede moed aan de slag want 
als het goed is, zit u vol energie en 
wie weet, vol plannen. Misschien 
gaat u uw werkwijze helemaal 
vernieuwen en alles anders en 
beter aanpakken. Weg met de sleur 
en met frisse moed aan het werk. U 

hebt er weer zin in, met het gevolg dat u ‘s morgens fluitend van 
huis gaat. Wat was de vakantie heerlijk!!! U bent nog aan het 
nagenieten.  
Weet u dat het ook anders kan, dat het ook voorkomt dat 
vakantiegangers enkele dagen na thuiskomst hun vakantiegevoel 
al volledig kwijt zijn? Dat ze in een echte postvakantiedip terecht 
komen? Niks geen nagenieten, weer terug naar de alledaagse 
sleur. En als dan hier ook nog de zon verstek laat gaan dan 
krijgen ze helemaal heimwee naar dat zonnige strand, naar dat 
onbezorgde leven. 

 
Hoe komt het dat deze vakantiegangers 
hun vakantie zo snel vergeten zijn? 
Misschien hebben ze te weinig aandacht 
besteed aan het thuiskomen. Want dat is 
ook een onderdeel van de vakantie. Op 
vakantie gaan wordt meestal tot in de 
puntjes voorbereid en geregeld, maar het 
thuiskomen……ho maar, hoe het dan gaat, 
zien we over enkele weken wel weer. Je 
had ook zo’n haast bij het vertrek en geen 

tijd om het huis netjes opgeruimd achter te laten en er liggen 
nog steeds van die vervelende klussen te wachten die je voor de 
vakantie alsmaar uitstelde omdat je er toen ook al als een berg 
tegenop zag. Thuiskomen is dan niet leuk. 
Je moet zorgen, dat je fijn thuiskomt. Zorg dat je in een 
opgeruimd huis komt. Regel je vakantie zo dat je na thuiskomst 
niet meteen naar je werk hoeft, maar dat je nog een paar dagen 
voor jezelf hebt. Je houdt dan dat heerlijke vakantiegevoel langer 
vast. Zo lijkt het leven thuis ook nog een beetje op vakantie. 
Want dat is de kunst. Het leven thuis zo te leiden alsof het 
vakantie is. 
 
Veel leesplezier! 
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AANLEG VAN KLEPSTUW EN 
VISPASSAGE BIJ DE COLLSE 
WATERMOLEN  
 
Bij de Collse watermolen is 
een grote bouwplaats gecre-
ëerd voor de aanleg van een 
klepstuw en een vispassage. 
Opdrachtgever is Waterschap 
De Dommel. De werkzaamhe-
den duren tot eind oktober. De 
stuw stroomopwaarts, die het 
water naar de molentak re-
gelt, is gesloopt en wordt ver-
vangen door een automatisch 
geregelde klepstuw. Naast de 
klepstuw wordt een vispassa-
ge aangelegd. 
 
De ‘De Wit’-vispassage zal gaan 
bestaan uit een langgerekte be-
tonnen bak met tussenschotten 
om zo weinig mogelijk water voor de molen te ver-
liezen. 
In juli zijn damwanden ingebracht voor de ge-
meenschappelijke bouwput voor de aanleg van de 
klepstuw en de vispassage. De bouwput is tot 6 
meter diep uitgegraven en wordt voorzien van een 
funderingslaag van 1,5 meter onderwaterbeton. 

Tijdens het uitgraven zijn oude houten funderings-
delen van de vorige sluizen aangetroffen. Een ar-
cheologisch bureau heeft alles in kaart gebracht. 
Het is de bedoeling dat de nieuwe stuw hetzelfde 
bovengrondse aangezicht krijgt als de oude sluis. 
De klassieke tandheugelbedieningen van de oude 
stuw worden teruggeplaatst, maar krijgen geen 
functie meer.  
De aanleg van de vispassage en de automatisch 
functionerende klepstuw maken onderdeel uit van 
het project ‘Herinrichting Beekdal Kleine Dommel, 
Eindhoven-Nuenen’. Het waterschap gaf eerder al 
uitvoering aan het project Natte Natuurparel Urk-
hovense Zeggen. Het natuurgebied de Urkhovense 
Zeggen is in belangrijke mate ontstaan door de 
eeuwenlange opstuwing van water door de mole-
naars.  
 
De gemeente Eindhoven is nauw betrokken bij het 
project. De vispassage ligt op gemeentelijke grond 
evenals de Collse watermolen. Nadat de eerste 
plannen van het waterschap bekend zijn gewor-
den, heeft Stichting ‘De Eindhovense Molens’ bij de 

gemeente Eindhoven aangegeven dat de oude 
sluis, met de tandheugelbediening en de bakste-
nen poeren, van grote monumentale waarde is. Zo 
is in een oude poer een gedenksteen aanwezig ge-
weest waarop de initialen J.S. en het jaartal 1888. 
De Monumentencommissie heeft zich intensief be-
zig gehouden met de beoordeling van het ontwerp 
van de nieuwe klepstuw. Nadat de sloopvergun-
ning was verleend, is aannemer Vissers Ploegma-
kers B.V. gestart met de werkzaamheden.  
Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft 
de aannemer een tijdelijke weg met brug naar het 
moleneiland gebouwd. Op plekken, bovenstrooms, 
waar je normaliter niet kunt lopen vanwege de 
drassigheid, rijden nu vrachtwagens en kranen na-
dat veel zand gestort is. Later zal de oude 
‘spaarvijver’, waarover een stuk tijdelijke weg 
loopt, weer uitgegraven worden. Op oude foto’s is 
te zien dat de molenaars vroeger hier een 
‘spaarvijver‘ hebben gehad. Om eventuele grote 
hoeveelheden water te kunnen afvoeren is op mo-
leneiland een tijdelijke overstort met afvoerkanaal 
aangelegd.   
 
In de toekomst zal het waterpeil van de Kleine 
Dommel automatisch via de klepstuw geregeld 
worden. De molenaars van de Collse watermolen 
zullen de gang naar de molen minder vaak hoeven 
te maken als er flinke buien zijn geweest. De mo-
lenaars kunnen de klepstuw in mogelijke noodsitu-
aties zelf gaan bedienen. Het ‘Molenrecht’ of stuw-
recht blijft bij de Collse watermolen en de gemeen-
te Eindhoven als eigenaar van de 7 eeuwen oude 
dubbele watermolen. 
Tijdens de werkzaamheden blijft de Collse water-
molen op zaterdagsochtend gewoon functioneren 
en bezoekers ontvangen. 
 
Edwin van Bussel, namens de molenaars/
olieslagers van watermolen ‘t Coll  
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Uitgraven van de bouwput. Foto: G. Sturkenboom 

Foto: G. Sturkenboom 
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Hans Baten 

 

Als kleine jongen kwam ik al regelmatig in 
Tongelre bij de familie want mijn ouders zijn 
beiden hier opgegroeid. In mijn studententijd ben 
ik ook hier gaan wonen. Mijn vrouw Emmy komt 
uit Tongelre. Het was dus vrij logisch dat wij 
samen hier zijn gebleven. Eerst een paar jaar in 
een flat in de Vlinderbuurt, toen hebben we een 
huis gekocht op de Merckthoef. Daar hebben we 
onze drie kinderen gekregen (Esther, Stefanie en 
Tom). Later zijn we verhuisd naar het mooiste 
stukje van Tongelre, de Bandalaan langs het 
Wasvenbos. 
 
Ik ben Hans Baten, 59 jaar oud, getrouwd, 3 
kinderen en een kleinkind. Ik ben een typische 
Bourgondiër, ik houd van lekker eten en drinken. 
Ik heb als hobby skiën, bridge, voetbal kijken 
(PSV), vakanties en mijn werk. Ik werk als 
consultant/ICT-architect bij Capgemini. Meestal 
word ik ingehuurd door een van de grote bedrijven 
in Nederland om een probleem op het gebied van 

de automatisering of de bedrijfsvoering op te 
lossen. Net als een architect in de bouw probeer ik 
de vraag van de klant te visualiseren en te 
vertalen naar duidelijke oplossingen die dan weer 
door collega’s in de automatisering verder 
uitgewerkt kunnen worden. Momenteel werk ik op 
die manier voor Luchtverkeersleiding Nederland 
(LVNL) op Schiphol-Oost. Ik help om het huidige 
systeem, dat gebruikt wordt door de lucht-
verkeersleiders in de toren op Schiphol, in de 
nabije toekomst te vervangen door een nieuw 
systeem met meer mogelijkheden. 
Door mijn leven lopen een aantal rode draden. De 
familie is daar de belangrijkste van. Ondanks het 
feit dat de kinderen al lang volwassen zijn en een 
eigen leven hebben gaan ze nog steeds graag mee 
op vakantie en komen ze zeer regelmatig bij ons 
eten. En we willen altijd graag oppassen op ons 
kleinkind Lynn of op de hond Jevi. Rustig is het 
maar zelden bij ons. 

Een andere rode draad is vrijwilliger zijn. Ik heb 10 
jaar in het bestuur gezeten van voetbalvereniging 
EMK uit Nuenen omdat mijn zoon daar voetbalde. 
Toen ik daarmee stopte kwamen mijn dochters 
bijna direct met de vraag of ik het bestuur van 
Nuvo‘68, de volleybalvereniging uit Nuenen, wilde 
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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. 

Hans is een echte Bourgondiër. 

Hans en Emmy op vakantie. 

Hans en Emmy met kinderen en kleinkind op skivakantie. 
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helpen. Het bestuur functioneerde niet goed. 
Steeds meer leden stopten of gingen naar een 
andere club en er waren geen vrijwilligers bereid 
om te helpen. Ik heb toen beloofd om als 
voorzitter, in één jaar een krachtig bestuur neer te 
zetten en de vereniging weer te laten groeien. Dat 
is me ook gelukt, maar ik ben wel 5 jaar voorzitter 
gebleven. Het laatste jaar heb ik mijn beoogde 
opvolger begeleid en in juli 2013 heb ik de 
voorzittershamer echt overgedragen. Toen ik snel 
daarna de vraag kreeg of ik niet bij ’t Oude 
Raadhuis in het bestuur wilde stappen moest ik 
dan ook een keer slikken omdat ik net gestopt was 
bij Nuvo’68. Ik verkondig altijd dat organisaties als 
sportclubs en wijkcentra het moeten hebben van 
de vrijwilligers en niet zonder deze vrijwilligers 
kunnen. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik 
besloten heb om, na een proefperiode van 3 
maanden, voorzitter te worden.  

‘t Oude Raadhuis is niet alleen een schitterend 
gebouw maar ook een stichting, waaronder ook 
Orka valt, die een belangrijke rol speelt in de wijk. 
Als stichting huren wij de panden, ’t Hofke 15 en 
Broekakkerseweg 1, van de gemeente. Omdat de 
gemeente steeds minder subsidie te verdelen heeft 
moet de stichting het met steeds minder subsidie 
doen en gaan de huren alleen maar omhoog. 
Daarom zijn we genoodzaakt om op andere 
manieren aan geld te komen. Zo proberen we met 
allerhande activiteiten, o.a. de jaarlijkse 
bevrijdingsmarkt, wat geld te verdienen. We 
verhuren ook wel ruimtes aan commerciële 
bedrijven. Met het geld dat we daarmee verdienen 
kunnen we allerhande andere activiteiten uitvoeren 
en kunnen we de consumptieprijzen relatief laag 
houden. Binnen de stichting wordt niemand 
betaald en lossen we alles op met vrijwilligers. 
Onze prioriteit ligt bij de buurt, daarom gaan 
activiteiten voor de buurt ook altijd vóór op 
eventuele verhuur aan commerciële partijen. 
Verhuren van de zalen aan particulieren voor 
feestjes e.d. doen we niet aangezien we dan 
zouden concurreren met de echte horeca en btw 
plichtig moeten worden en dat willen we liever 
niet. Alle activiteiten van ‘t Oude Raadhuis worden 
aangekondigd in dit blad.  

Natuurlijk kunnen we altijd nog meer vrijwilligers 
gebruiken. Als u dus denkt ‘ik heb wel wat tijd en 
wil best iets doen voor de buurt’ loop dan eens 

binnen in ´t Oude Raadhuis en drink een kopje 
koffie met een van de beheerders of stuur een 
mailtje naar raadhuis@on.nl dan nemen wij 
contact met u op. 
 
Ik geef de wisselpen met veel plezier door aan Paul 
Peters, de nieuwe secretaris van ’t Oude Raadhuis. 
 
 

OPROEP: ‘DOMMELHOEF’ ZOEKT 
BOEKEN IN ALLE GENRES 
 
In verpleeghuis ‘Dommelhoef’ op de Parklaan 97 te 
Eindhoven willen wij een ‘boek voor een boek ruil 
bibliotheek ’opstarten. 
Hiervoor vragen wij u om langs uw boekenkast te 
lopen en in de dozen op zolder te kijken. 
Daar staan vast veel boeken te versloffen waar 
een ander nog veel ‘leesplezier’ aan kan beleven. 
Alle soorten boeken in alle genres zijn welkom: 
van streekromans tot thrillers. 
De boeken moeten wel in goede staat zijn. 
Ook ‘recente’ tijdschriften zijn welkom. 
 
Uw boeken kunt u inleveren bij de receptie van 
verpleeghuis Dommelhoef. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank alvast namens de be-
woners van verpleeghuis Dommelhoef. 
 
Gerda Clement, 
Secretaresse Kenniscentrum 
040-2610111 
 
 
DANKWOORD 
  
Mede namens de kinderen wil ik hierbij iedereen 
hartelijk bedanken voor de vele blijken van mede-
leven bij het overlijden van Dés. 
  
Alle kaarten, brieven, en de aanwezigheid van zo-
velen bij de afscheidsviering hebben ons erg goed 
gedaan.  
Het geeft ons steun en de kracht om met alle goe-
de herinneringen samen verder te gaan. 
  
Nogmaals dank, 
  
Diny Soontiëns 

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. 

‘t oude Raadhuis. 

“Binnen de stichting wordt 
niemand betaald en lossen we 
alles op met vrijwilligers.” 
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De Robinia pseudo-
acacia 

 
Verschillende waarhe-
den? 
Met een mooi diep ge-
groefde bast en een vrij 
transparant bladerdek is 
de Acacia, sorry schijn-
acacia,  eigenlijk een 
heel bijzondere boom. 
Deze boom is afkomstig 
uit Noord Amerika en is 
meegenomen door lijf-
artsen van Koning IV 
van Frankrijk en in 1602 
geplant in het Louvre 
Parijs.  
 
Hier rechts de acacia bij 
kasteel Doorwerth in 
Gelderland. Deze is waarschijnlijk de eerste van 
Europa en is geplant in 1579 ter gelegenheid van 
de totstandkoming van de Unie van Utrecht. 
Andere bronnen melden dat in 1678 de boom met 
het sluiten van de Vrede van Nijmegen zou zijn 
geplant. 
Het bordje bij de boom meldt dat de boom in 1601 
door de Fransman Pierre Robin uit het oosten van 
de Verenigde Staten is meegenomen en niet zo 
lang erna op het landgoed Doorwerth is geplant. 
Sommige zaken schrijven zo wel interessante 
geschiedenis met verschillende waarheden, maar 
welke dan de ware is? 

 
Witte geurende bloemtrossen 
Eind mei, begin juni begint deze boom te bloeien 
met witte geurende bloemtrossen, waar allerlei 
bijen en hommels wel raad mee weten. 
  
Deze boom  heeft een samengesteld blad. Dat 
betekent: een bladsteel met losse, bijna ronde 
blaadjes aan weerszijden. 
De boom is voorzien van flinke stekels en doornen 
op jonge takken. De wortels zijn taai en vlezig. 
En het hout van deze boom is het beste Europese 
hardhout. 

Waar staan ze?  
Eindhoven kent prachtige karakteristieke 
Robinia`s. Aan de rondweg bijvoorbeeld vanuit 
Tongelre vlak voor het Strijps bultje links. Ze staan 
voor het gebouw dat de kattenrug heet.  
  
In Tongelre staan ook een paar mooie exemplaren. 
Bijvoorbeeld op de Parklaan, waar vroeger het 
Lorentz lyceum was gevestigd, voor in de tuin van 
nummer 17 staat een grote schijnacacia.  

Acacia bij kasteel Doorwerth in Gelderland 

Witte geurige bloemtrossen. 

Acacia in de Parklaan. 

Lees verder op pagina 10. 
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In het Wasvenbos staat een zeer knoestig 
exemplaar en er staan er verschillende, 
herkenbaar aan de hele grove schors. 

Er staan natuurlijk nog veel meer acacia`s in 
Tongelre.  

Probeer maar eens te ontdekken waar. 
 
Kees van Grevenbroek 
 
 
 
 
 
 
 
 

HALLO KREAKIDS IN TONGELRE 
 
We gaan weer beginnen met de kreakids. 
Woensdag 16 september om 14.00 uur zijn 
jullie weer van harte welkom op ’t Oude 
Raadhuis. 
 
Heb je zin om mee te doen, mail dan naar ood-
brans@onsneteindhoven.nl of 
bel naar 040 2814228. 
De kinderen die afgelopen jaar hebben meege-
knutseld krijgen nog een uitnodiging. 
 
Kreakidsmiddagen zijn elke derde woensdag 
van de maand van 14.00 tot 15.30 uur in de 
maanden september tot en met juni. 
Ook als de derde woensdag van de maand in een 
vakantie valt dan gaan we gewoon knutselen. Is 
wel zo leuk voor de kinderen die niet op vakantie 
zijn. 
De kosten zijn 1,50 euro per keer. Voor 10 maan-
den dus 15,00 euro.  
Je kunt je aanmelden voor een heel jaar maar je 
mag ook de derde woensdag binnen komen lopen. 
Als je je opgeeft ben je altijd verzekerd van een 
plaats. 

Het afgelopen jaar hebben we b.v. dinosaurussen, 
vlinders van grote wasknijpers en een herfstboom 
gemaakt. Ook dit knutseljaar hebben we weer leu-
ke en creatieve knutselwerkjes bedacht. 
Wij hebben er weer zin in, jullie ook? 
 
Tip: doe niet je mooiste kleren aan als je komt. 
Het is dan niet erg als je knoeit op je kleren. 
 
Tot 16 september in ‘t Oude Raadhuis. 
 
Het kreakidsteam. 

Herkent u deze plek? 

De knoestige acacia in Wasvenbos. 
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In of vanuit ‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 

Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 
 
Maandagavond 
De wijkagent is elke 1

e
 maandag van de maand aan-

wezig van 18.30 tot 19.00 uur . 
 
Maandagmiddag 
Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wan-
delen: 1x per 2 weken. 
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint 
om 14.00 uur. 
 
Dinsdagmorgen 
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met 
koffie en een gezellig praatje. 
 
Dinsdagavond 
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur 
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
Entree € 1,00 
 
Woensdagmorgen 
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag 
Kreakids  
Iedere 3

e
 woensdag van de maand, van 14.00 tot 

15.30 uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar on-
der begeleiding  
Deelnamekosten € 1,50 per keer.    
 
Woensdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 
Donderdagmorgen 
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.  
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie 
buurt. 
 
Elke zondagmiddag 
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten 
of een ander spel te doen. 

www.ouderaadhuis.dse.nl 
Contact voor evenementen: 

henri.van.vroenhoven@on.nl 
tel. 06-55182858 

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

9.00 en 12.00 uur. 

VOOR SLECHTZIENDEN EN BLINDEN 
 
Op 9 september 2015 gaan de vrijwilligers 
van 't Oude Raadhuis een gezellige fietstocht 
van 25 tot 30 km organiseren voor slecht-
zienden en blinden. 
 
U mag met uw eigen partner fietsen, maar onze 
vrijwilligers zijn ook enthousiast om gezellig met u 
een leuke fietstocht door het Brabantse land te 
maken. 
 
De tandems worden door 't Oude Raadhuis ge-
huurd. Als je zelf een tandem hebt mag je die na-
tuurlijk ook gebruiken. 
 
We starten uiterlijk om 13.00 uur bij ‘t Oude 
Raadhuis, 't Hofke 15, en zijn rond 16.30 uur 
weer terug. U wordt tussen 12.30 en 12.45 uur 
verwacht bij 't Oude Raadhuis. 
 
De kosten voor deze tandemtocht bedragen  
€ 3 p.p. (begeleiders mogen gratis mee). 
 
Onderweg zullen we stoppen voor koffie/thee en 
natuurlijk wordt iedereen na terugkomst  
bij 't Oude Raadhuis voorzien van een gratis 
drankje en hapje zodat we nog even gezellig kun-
nen nagenieten van de gezellige fietsmiddag. 
 
Uiterlijk  27 augustus aanmelden bij 
Henri van Vroenhoven 
Tel. nr. 06 55 18 28 58 
E mail henri.van.vroenhoven@on.nl 

 

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 leefomge-
ving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar 
overheidsinstanties etc. 
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een over-
heidsinstantie, energieleverancier, of andere 
brieven of formulieren die u niet begrijpt. Mo-
gelijk 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 Raad-
huis 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 boven-
staand telefoonnummer. 
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ZONDAG 20 SEPTEMBER  
OP ’T HOFKE, RONDOM  

WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS 
DE TRADITIONELE 

‘BEVRIJDINGSMARKT’ 
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 

 
Ongeveer 50 kramen van particulieren, leuke 
spulletjes en lekkere hapjes, diverse attracties 
voor kinderen en volwassenen, de bar en het ter-
ras zijn open en er is ook live muziek! 
 

 

NOG ENKELE KRAMEN TE HUUR 
VOOR DE BEVRIJDINGSMARKT 

20 SEPTEMBER 2015 
RESERVEER SNEL! 

 
U kunt uw reservering dagelijks tussen 9.00 en 
12.00 uur doen, bij de beheerders van ’t Oude 
Raadhuis op telefoon 040-2811737. U kunt ook 
een mailtje sturen (dat heeft onze voorkeur) 
rechtstreeks naar het verantwoordelijke bestuurs-
lid van dit evenement: henri.van.vroenhoven@on.nl 
 
Vermeld u dan uw naam, het aantal gewenste 
kramen, uw telefoonnummer, en eventuele 
speciale wensen. 
 
De prijs voor het huren van een kraam bedraagt  
€ 30,- waarvan € 5,- borg die u terugkrijgt als u 
alles rondom uw kraam netjes opruimt. De €30,- 
zal tijdens de markt bij u worden opgehaald. Na 
afloop controleren wij of alles weer is opgeruimd 
waarna we u de € 5,- borg terugbetalen. 
 
Graag tot ziens op 20 september. 
 
Met vriendelijke groet, 
Henri van Vroenhoven 
 
 
 

KLEDINGINZAMELING STOPT 
 
Jammer! 
Het was wel een succes, maar toch stopt de inza-
meling van nog bruikbare kleding via ’t Oude 
Raadhuis. 
Het werd te veel werk voor de organisator en ze 
had gebrek aan opslagruimte. 
 
 
 

FIETSDRIEDAAGSE 2015 
 

Op 23, 24 en 25 juni is er weer een fietsdrie-
daagse gehouden. 
Er was veel animo en vergeleken met voor-
gaande jaren was er een kleine wijziging. 
 
De eerste dag werd namelijk afgesloten in ORKA, 
omdat op dinsdagavond in ‘t Oude Raadhuis altijd 
wordt gedanst door 50 plussers . 
Het weer heeft goed meegewerkt alhoewel de 
temperatuur op de eerste dag wel wat hoger had 
mogen zijn. 

De stemming bij de deelnemers was bijzonder 
goed en de controlepost stond elke keer op een 
mooie plaats. De laatste avond was de controle 
weer in een café waar de deelnemers een drankje 
werd aangeboden. 
Hieronder volgen enkele foto’s die door deelne-
mers zijn gemaakt en waarop u iets van de sfeer 
kunt proeven. 
 
Iedere avond fietsten er ongeveer 37 personen 
mee. Niet altijd dezelfde, maar het aantal was bui-
tengewoon hoog en wij hopen het volgend jaar 
weer op een hoge opkomst. 
 
 
 

Controlepost 

Bij het café 

Na afloop bij ’t Oude Raadhuis 

Controlepost op afstand 
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IN MEMORIAM 

Hans Eijsermans 
 
Op vrijdag 31 juli hebben we in het crematorium 
de Rijtackers te Eindhoven afscheid genomen van 
onze oud-penningmeester en ad-interim voorzitter 
Hans Eijsermans.  
Hij overleed op 27 juli 2015. Hans is slechts 67 
jaar geworden. 
 
Hans heeft binnen ’t Oude Raadhuis veel taken 
vervuld. Hij was de leider van de grote activiteiten 
en de organisator van de bevrijdingsmarkt. Hans 
deed dit op zijn eigen manier  met een passie en 
gedrevenheid die hem sierde. 
We zullen zijn gezelligheid en grappen missen. 
 
Het bestuur van ’t Oude Raadhuis 

Gezellige avond met film in 

’t Oude Raadhuis 
 
Op vrijdagavond 4 september or-
ganiseren 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 lekkere hapjes 
die passen bij de film.  
 
Kom je ook? Breng gerust je vriend, 
vriendin of je buren mee. Tot de 4e!Als 
bijdrage in de kosten vragen we € 
1,50 per persoon. 
Koffie en thee € 0,50.  
Overige consumpties € 1,50. 
 
Tini, Mieke, Jack en Fransje. 
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RUUD BIJSTERVELD 

Na een weekend van plezier en sportief succes 
waarbij het vaandelteam van EMK kampioen werd 
in hun klasse, begon een week van genieten van 
dit geweldige resultaat. Hoe hard en onbegrijpelijk 
is dan ook die bewuste maandag 20 april, dat een 
feesttocht plotseling een dikke zwarte rand krijgt.  
Wat zo mooi had moeten zijn eindigt op het spoor 
in Tongelre in een groot drama, waarbij onze Ruud 
Bijsterveld op tragische wijze om het leven komt. 
 
Veel omwonenden hebben meteen na dit ongeval, 
op alle mogelijke manieren hulp verleend: mensen 
opvangen, samen huilen, maar ook stil waken bij 
Ruud, ook nadat hulpverleners er waren. De ver-
halen bereiken ons met flarden en wij beseffen dat 
het tragisch beeld op het netvlies van veel betrok-
kenen gegraveerd staat. Wij realiseren ons dat ge-
tuigen ook slachtoffers zijn. 
 
Alle geboden hulp heeft op ons grote indruk ge-
maakt, en wij willen alle omwonenden en toevallig 
aanwezigen bedanken voor alles wat er gedaan is 
voor de jongens die in shock waren. Wij hebben 
diep respect voor iedereen die hulp verleend heeft, 
maar ook voor de manier waarop men samen heeft 
stilgestaan na het ongeval. Wij hopen dat  ieder-
een dit een plaatsje kan geven.  
 
Wij hebben misschien wat lang gewacht met dit 
bericht, maar ook bij ons was de klap groot en we 
hebben tijd nodig om dit te verwerken. Iedereen 
doet dat op zijn eigen manier, maar gelukkig is er 
veel onderlinge steun. Met elkaar praten kan een 
helend effect hebben. Daarom is iedereen die be-
trokken was bij het drama altijd welkom bij EMK. 
Laat ons weten als er behoefte is aan een individu-
eel gesprek.     
 
Onze Ruud krijgt een speciaal plaatsje in ons hart. 
We gaan verder maar vergeten hem niet. 
 
Dank aan iedereen die hulp bood; ook sterkte toe-
gewenst.  
 
Namens de spelers van EMK1 en de hele vereni-
ging. 
Jacques Ribot 
Louis Koenen 
 
Correspondentieadres: lbjkoenen@gmail.com 
 
 

PORTRETTEN VAN DE GEVLEKTE 
ZUIDERLING 
Wie maakt de mooiste foto? 
 
De majestueuze reus van Tongelre. 
Even weer aandacht voor de Gevlekte Zuider-
ling, de plataan in het Wasvengebied.  
Eén van de grootste bomen uit de omgeving. 
Zijn gevlekte stam doet volgens kinderen denken 
aan een camouflagepak van militairen. 
Als je dicht tegen de boom aanstaat en je kijkt om-
hoog, dan voel je de kracht van meer dan twee 
eeuwen. 
Deze boom moet zo oud mogelijk worden, daar-
voor is het een wereldboom geworden. 

Hij is van ons allemaal en hij staat in de achtertuin 
van Tongelre. 
 
Maar wie maakt een mooie, of de mooiste foto van 
deze boom? 
Dat is de opdracht voor de komende weken. 
 
In de herfst organiseren we als natuurwerkgroep 
een fototentoonstelling onder de plataan en in het 
kasteelbos, met laten we zeggen als titel ‘De por-
tretten van de Gevlekte Zuiderling’ gemaakt door 
jullie als fotograaf. Iedereen mag er aan deelne-
men. 
Doe je ook mee en maak jij de mooiste foto? 
 
De foto mag je op geheel eigen wijze exposeren. 
Wij zorgen, als er behoefte aan is, voor driepoten 
om er een foto op te zetten of te hangen. 
De exacte datum van de tentoonstelling is op zon-
dag 11 oktober. Vertrek om 10.30 uur vanuit de 
boerderij. Deze expositiewandeling is tevens ge-
schikt voor mensen met een rollator. 
In ieder geval kun je al aan de slag om nog je 
mooiste foto te maken, op het voor jou geschiktste 
moment. 
 
Wil je ook in de expositie hangen met jouw foto? 
Doe dan zeker mee! 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Kees van 
Grevenbroek natuurwerkgroep@wasven.nl   
 
Met groengroet en succes. 
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Peter en Marie-José van Aken,  
geocachers 

Vorig jaar bestond ons wijkblad 50 jaar en ter gelegen-
heid daarvan zijn onder meer op en rond ‘t Hofke 14 gro-
te borden geplaatst met historische foto's. Daar is nu 
bijgaand overzichtskaartje van gemaakt waarop de plek-
ken zijn aangegeven waar de borden staan. Het kaartje 
met straatnamen is gemaakt door Peter van Aken op ba-
sis van een geocache, meer precies: de coördinaten zo-
als hij die vond op www.geocaching.com. Wat bleek na-
melijk: een zekere ‘assie-24’ heeft op 22 september 2014 
een geocache gemaakt van die 14 fotoborden, en die 
heeft hij, heel toepasselijk, Rond 't Hofke genoemd (het 
codenummer is GC5CWQN).  
Voor de lezers die niet weten wat geocachen is, had ik 
op donderdag 23 juli op de Brabis in Tongelre een ge-
sprek met Peter en zijn vrouw Marie-José, beiden en-
thousiast geocachers. 
 
Door Frank de Greef. 
 
Kun je uitleggen wat geocachen eigenlijk inhoudt? 
Het woord ‘geocachen’ is een samenvoeging van ‘geo’ (wat 
‘aarde’ betekent, zoals in het woord ‘geologie’) en het Engel-
se werkwoord to cache, wat ‘verstoppen’ betekent, ‘in een 
geheime bergplaats opbergen.’ Geocachen is in feite niets 
meer of minder dan schatzoeken. Het is een variant van de 
talloze spelletjes die er zijn - meestal voor kinderen - om aan 
de hand van puzzels en opdrachten een ‘schat’ te vinden. 
Wat enigszins verwarrend is, is dat het woord ‘geocache’ (of 
kortweg ‘cache’) zowel gebruikt wordt om de zoektocht naar 
de schat aan te duiden als de schat zelf. 
 
Wat heb je nodig om te geocachen? 
Minimaal toegang tot internet en een printer. Hiervoor kun je 
trouwens ook terecht op de bieb of een wijkcentrum, want 
daar kun je vaak - gratis - internetten en ook dingen uitprin-
ten. 
 
Hoe gaat het in z'n werk dan? 
Je meldt je (gratis) aan op de website www.geocaching.com 
en kijkt of er bij jou in de buurt een geocache ligt. Dat zal 
geheid het geval zijn, want alleen al in Eindhoven en omstre-
ken liggen een paar honderd geocaches. Wereldwijd liggen 
er, verspreid over zo'n 180 landen, meer dan twee miljoen. 
Vervolgens kun je zo'n geocache aanklikken en dan krijg je 
allerlei gegevens te zien over die cache. Om te beginnen 
natuurlijk waar je precies moet beginnen met je zoektocht, 
maar ook alle vragen en opdrachten die je moet maken om 
uiteindelijk bij ‘de schat’ te komen. Daarnaast kun je alvast 
het commentaar lezen van de mensen die die cache al eer-

der hebben gedaan (te voet of met de fiets) en dat geeft al-
vast een indruk van wat voor soort geocache het is.  
Enfin, als je op www.geocaching.com een cache hebt gevon-
den die jou wel leuk lijkt om eens te doen (wandelend of fiet-
send) kun je al die gegevens uitprinten op papier en aan de 
slag gaan. Wat wij altijd doen is alle gegevens vanuit de 
computer opslaan op een tablet, zo'n kleine platte zakcompu-
ter die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Bo-
vendien kun je op zo'n tablet de gegevens van meerdere 
geocaches opslaan, en dat is wel stukken handiger dan alles 
uitprinten. 
 
Wat zijn GPS-coördinaten? 
Ja, daar begint het inderdaad mee. Want zoals gezegd moet 
je om te beginnen weten waar de zoektocht naar die geoca-
che precies begint. Welnu, bij geocachen wordt die locatie 
heel precies aangegeven door middel van GPS-coördinaten. 
GPS staat voor Global Positioning System, een wereldwijd 
(satelliet)systeem om van iets de precieze plek op aarde aan 
te geven. Dat kan een bootje zijn ergens op de Stille Oceaan 
maar dus ook een geocache ergens op ‘t Hofke in Tongelre. 
Als je op www.geocaching.com de cache van de 14 fotobor-
den Rond 't Hofke aanklikt, krijg je de coördinaten “N 51° 
26.849' E 005° 31.216 of UTM: 31U E 675127 N 5702601.” 
Daar word je op zich geen steek wijzer van, want je moet die 
cijfers en letters omzetten naar een fysieke plek op een land-
kaartje of plattegrond. En daar heb je gelukkig op internet tal 
van gratis programma's voor, ook voor op je smartphone 
(dan heten ze apps). Die computerprogramma’s of apps zet-
ten de GPS-coördinaten in een handomdraai om naar de 
precieze plek op een landkaart of plattegrond.  
Als je op een gegeven moment de smaak te pakken krijgt 
van geocachen, ga je een speciaal GPS-apparaatje aan-
schaffen (te koop vanaf 150 euro) waarmee je vlot coördina-
ten kunt invoeren en laten berekenen. Dat is eigenlijk de eni-
ge echte aanschaf die je op een gegeven moment ‘moet’ 
doen. Zo'n (ouwe) tablet hebben veel mensen al wel ergens 
in huis liggen, die hoef je hier niet speciaal voor te kopen. 
 
En dan? 
Nu weet je dus exact het punt waar de geocache begint die 
jou leuk lijkt om eens te lopen of te fietsen. Elke geocache 
begint met een vast beginpunt, maar vanaf dat beginpunt 
bestaan er verschillende types geocaches, alleen al vari-
ërend qua omgeving (platteland, bos, strand, in de bergen of 
de stad), de lengte en de moeilijkheidsgraad. Ik zal een voor-
beeld geven van hoe, in principe, veel geocaches in mekaar 
zitten.  
Je hebt op een gegeven moment de GPS-coördinaten omge-
zet naar een fysiek beginpunt op een landkaart of platte-
grond, je rijdt ernaar toe en daar sta je dan. Dan lees je de 
opdracht, bijvoorbeeld “loop het bospad af in zuidelijke rich-
ting en kijk achter de negende eikenboom die je aan je rech-
terhand tegenkomt.” Het enige wat je voor zo'n - nogal sim-
pele - cache moet weten is welke kant het zuiden op is (een 
kompas is vaak handig bij 't geocachen, maar ook zonder 
kompas weten veel mensen wel waar het zuiden ligt) en je 
moet tot negen kunnen tellen, plus weten hoe een eik eruit 
ziet en wat links of rechts is. De meeste mensen komen dan 
al een heel eind met deze geocache. Als je dan bij die ne-
gende eikenboom bent aangekomen moet je misschien nog 
even zoeken, maar geheid ligt daar ergens - onder een steen 
misschien - een blikken of Tupperware doos, en daar zit een 
logboekje in waar je je naam in kunt schrijven ten bewijze 
van het feit dat je deze cache gevonden hebt. Als je weer 
thuis bent, kun je dat doorgeven op www.geocaching.com, 
eventueel tezamen met tips of commentaar over hoe leuk en 
interessant, makkelijk of moeilijk je deze cache vond. Je zult 
begrijpen dat deze zelfde cache al een stuk moeilijker wordt 
als bijv. het getal 9 wordt omschreven als ‘het eerste getalpa-
lindroom.’ Als je dat niet weet, is een smartphone handig, 
want dan kun je effe op internet opzoeken wat een palin-
droom is. Enfin, je zult begrijpen dat de ontwerper van een 
geocache het net zo ingewikkeld kan maken als hij of zij wil. 
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 “Ze maken het je soms niet gemakkelijk!” 
 
 

Zit de geocache Rond 't Hofke ook zo in elkaar? 
Nee, die is een beetje anders. Om twee redenen: in de eer-
ste plaats doordat het een zogenaamde multi-cache is: hij 
bestaat uit meerdere ‘etappes,’ te weten de routes tussen 
alle 14 fotoborden. En bovendien worden de GPS-
coördinaten van de fotoborden van tevoren al gegeven, dus 
het enige wat je feitelijk moet doen is steeds naar de volgen-
de wandelen. Wel moet je bij elke foto een vraag beantwoor-
den, bijv. “hoeveel eikenbomen zie je hier?” Alle antwoorden 
heb je op het eind, nadat je de 14e foto hebt bekeken, nodig 
om de ‘schat’ te kunnen vinden. 
Op www.geocaching.com kun je zien dat sinds 22 september 
vorig jaar, toen deze cache op de website is gezet, inmiddels 
76 mensen de cache hebben gevonden. Marie-José en ik 
zien geregeld geocachers lopen over ‘t Hofke, wij herkennen 
ze meteen doordat ze met een boekje of tablet lopen of de 
GPS in de hand, rondkijkend. [Ik heb 't effe nagerekend en 
da's toevallig: tussen 22 september 2014 en vandaag, 23-07-
2015, zitten 304 dagen, en 304 gedeeld door 76 is exact het 
ronde getal 4! Dus gemiddeld precies elke vier dagen liep er 
sinds het begin van deze fotobordencache wel iemand te 
speuren op of rond ‘t Hofke! FdG] 
 
Heb je nog meer nodig bij 't geocachen? 
Nou ja, pen en papier is natuurlijk altijd handig. Marie-José 
en ik hebben inmiddels zo'n 800 geocaches ‘gedaan’ en we 
schrijven tegenwoordig zowat alles op wat we tegenkomen 
en wat van belang zou kunnen zijn bij de eindoplossing. Plus 
we hebben altijd een kleine digitale camera bij ons om van 
dingen een fotootje te maken voor je weet maar nooit. We 
hebben namelijk 'n keer meegemaakt dat we de schat had-
den gevonden, alleen zat er een hangslotje op waar je een 
driecijferige code voor nodig had. Wat bleek: we hadden on-
derweg een kleine vingerwijzing gemist waarmee we die drie 
cijfers hadden moeten vinden. Dat gebeurt ons niet meer! 
Verder blijkt soms dat je ergens een batterij in moet stoppen 
en dan klinkt er bijv. ineens ergens een vogelgeluidje.  
“Nee, ze maken het je soms niet gemakkelijk,” zegt Peter, 
wanneer Marie-José een toilettas vol met spulletjes op tafel 
omschudt: dingen als een mini-waterpasje, een paar plastic 
handschoenen, een spiegeltje, een pincet, zaklantaarn, di-
verse soorten batterijen en magneetjes, een rolmaat, 
(veiligheids)spelden, 'n bosje touw etc. Allemaal dingen die je 
soms echt nodig hebt om bij de schat te komen. Vaak wordt 
van tevoren op de website al aangegeven dat het waarschijn-
lijk handig zal zijn om bepaalde dingen mee te nemen, maar 

soms ook niet. “Nee, ze maken het je niet altijd even gemak-
kelijk!” 
 
Wat is er zo leuk aan geocachen? 
“Je hebt een doel,” zegt Peter resoluut. “Wandelen in de na-
tuur is natuurlijk altijd fijn, net zoals door een vreemde stad 
lopen, maar als je een geocache loopt, heb je ook nog eens 
een doel. En als je een stedelijke cache loopt (ook al is het in 
je eigen stad) dan kijk je toch met heel andere ogen. Je hebt 
bijv. geocaches waarbij je op oude gevelstenen moet letten 
en dan loop je dus de halve tijd omhoog te kijken. Door te 
geocachen ervaar je een stad op een heel andere manier.  
En je komt op de mooiste plekjes, zowel in de bossen als in 
de steden. Daar brengen ze je ooit naar hofjes, binnenplaats-
jes en piepkleine parkjes waar je normaal gesproken nooit 
zou zijn gekomen doordat je niet eens weet dat je door die of 
die poort kan en dat daarachter een prachtig hofje ligt. Dat 
soort geocaches worden uit de aard der zaak ontworpen 
door mensen die daar zelf wonen en er dus goed bekend 
zijn, en op die manier kun jij meeprofiteren van hun kennis 
van zaken.  
Verder sta je ooit versteld van de vindingrijkheid van men-
sen, je komt de gekste dingen tegen. Zo kwamen we onder-
weg ooit bij een grote glazen pot met zand waar zes metalen 
plaatjes in zaten, met cijfers erop. Je moest die pot net zo-
lang schudden tot je alle zes de cijfers had genoteerd, want 
die had je weer ergens anders voor nodig. Je houdt het niet 
voor mogelijk wat voor gekke, geinige dingen mensen soms 
verzinnen.  
Verder is het een leerzame hobby want bij de meeste geoca-
ches - ook die van Rond 't Hofke - wordt vaak allerlei histori-
sche informatie gegeven, bijna net zoals wanneer je een 
stadswandeling gaat halen bij de plaatselijke VVV. En wat 
ook prettig is van geocachen: je kunt nooit verdwalen! Als je 
tenminste een GPS hebt. Want dan hoef je maar op een 
knop te drukken zodra je je fiets of auto ergens hebt neerge-
zet en dan wordt die locatie opgeslagen. Of je nou in een 
stad bent waar je heg nog steg kent of aan de rand van een 
groot donker bos waar je nog nooit geweest bent: je GPS 
onthoudt waar je fiets of auto staat. Hoe lang en kronkelig de 
weg ook is die de maker van de geocache je laat lopen en 
hoe verdwaald je je misschien ook voelt, je weet dat je altijd 
de weg terug kunt vinden naar je fiets of auto.” 
 
Ja, geocachen is een fantastisch leuke bezigheid! 
 
Wilt u meer weten over deze geocache of geocachen in 
zijn algemeenheid, kijk op  www.geocaching.com  
of mail naar Peter van Aken op peter.van.aken@on.nl. 
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ACTIVITEITEN IN EN RONDOM DE WASVENBOER-
DERIJ IN DE ZOMER 

 
Vier de zomer bij het Wasven en kom genieten van mu-
ziek, een mooie expositie en allerlei activiteiten. Dit zo-
mergevoel houden we ook na de vakantie vast dus kom 
vooral langs. 

 
 

Natuurthema-avond jeugd: Waar komt 
die rommel toch vandaan? 
Dit thema heeft te maken met het afval in 
onze natuur. Zwerfafval heet dit en dit 
hoort er natuurlijk niet thuis. Er zijn heel 
wat mensen die hun rommel gewoon weg-
gooien zonder na te denken aan de gevol-
gen hiervan. Wij als Wasvenvriendjes en -
vriendinnetjes doen dat natuurlijk niet. 

We doen het afvalspel en we gaan iets maken van spul-
len die je normaal weggooit. Het krijgt een tweede le-
ven zeg maar. Kom je ook?  
De avond is voor kinderen van 6 tot 11 jaar. Het wordt 
natuurlijk weer keigezellig en leerzaam. Kees van Gre-
venbroek van de Natuurwerkgroep heeft de leiding. De 
avond is in de Schop van 't Wasven. We beginnen om 
19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. Meedoen kost € 
2,00 per kind. Je hoeft je niet van tevoren aan te mel-
den. 
 
Effe naar ‘t Wasven 
Fijne muziekjes, lekker eten en drinken in onontdekt 
paradijsje midden in de stad. 
 
Weet je nog, vorig jaar? Die fijne muziekjes, het heerlij-
ke weer en de betoverende sfeer? Omdat het zo ontzet-
tend goed is bevallen, is er dit jaar opnieuw Effe naar 't 
Wasven. Op 30 augustus zijn er optredens van Woody 
Veneman, The Feather en Reverend Shine Snake Oil Co. 
De optredens beginnen om 14:00 uur en de toegang is 
gratis. 

 
Expositie Jan Tinholt: De zinloosheid van het le-
ven 
De thematiek van het werk van Jan Tinholt is altijd de-
zelfde geweest: ”de zinloosheid van het leven”. Zijn 
motto is echter positief: juist omdat het leven zinloos is, 
kun je er maar het beste van genieten en “gewoon leu-
ke dingen doen”. En dat is precies waar de figuren in 
zijn schilderijen mee bezig zijn. Maar niet alleen zet Tin-
holt zijn figuren in om zijn motto vorm te geven, ook 
hijzelf geeft inhoud aan deze visie. Hij schildert omdat 
dat is wat hij het liefst doet en daarmee is de belang-
rijkste drijfveer van deze kunstenaar weergegeven. 
Zelf ziet Jan het feit dat hij is gaan schilderen als gevolg 
van een toevallige samenloop van omstandigheden. 

Lange tijd werkte hij in de kinderpsychiatrie, schilderen 
was vooral een uitlaatklep. In de jaren tachtig van de 
vorige eeuw kwam een bestaan als beroepskunstenaar 
van de grond. In het verleden exposeerde Jan veel in 
het buitenland. Er is werk van hem te vinden in privé-
collecties in de VS, Indonesië, China, Zuid Afrika en veel 
Europese landen. Zo’n vijf jaar geleden hield Jan Tin-
holt, door persoonlijke omstandigheden, het kunste-
naarsbestaan voor gezien. En hield zich met andere za-
ken des levens bezig. Voorzichtig treedt hij weer voor 
het eerst naar buiten met nieuw werk 
(olieverfschilderijen en pentekeningen) en nog wat beel-
den van een aantal jaren geleden. En waar kan Tinholt 
dat het best doen? Om de hoek! Bij het Wasven! 
De expositie wordt geopend op 5 september om 14:00 
uur. Tot en met 25 oktober is de expo te zien op de 
Overloop van de Wasvenboerderij tijdens openingstijden 
van de Gasterij. 
 

Natuurwerkochtend 
De Natuurwerkgroep van 't 
Wasven organiseert op zater-
dag 5 september weer de 
maandelijkse Natuurwerk-
ochtend voor groot en klein. Er 
zijn altijd volop leuke en nutti-
ge natuurklussen te doen in 
het Wasvengebied. Het is kei-
gezellig om samen - volwasse-

nen én kinderen- aan de slag te gaan om onze leefom-
geving nóg mooier te maken. Lekker fysiek bezig zijn in 
de natuur. En het is nog leerzaam óók! 
Kom je meehelpen? Je bent van harte welkom op de 

Expositie Glaskunst Tot en met 30 augustus, 
De Overloop 

Natuurthema-avond voor 
de jeugd: Troep 

28 augustus 19:00 uur in 
De Schop 

Vers brood uit het bak-
huisje 

30 augustus, 10:00 uur 
Bakhuisje (vanaf 13:00 uur 
verkoop) 

Effe naar ’t Wasven 30 augustus, 14:00 uur 

Natuurwerkochtend 5 september 09:30 uur bij 
De Schop 

Opening Expositie Jan 
Tinholt 

5 september 14:00 uur  
De Gasterij 

Bakmiddag voor kin-
deren 

9 september, 13:30 uur in 
De Schop 

Natuurthema-avond: vo-
gels van Van Gogh 

25 september 19:00 uur in 
De Schop 

Pure Food Event: We 
boeren goed 

26 & 27 september 
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Gasterij 040 787 0707 gasterij@wasven.nl 
Tussen de Molens 040 787 0708 winkel@wasven.nl 
Natuurwerkgroep 040 787 2864 natuurwerkgroep@wasven.nl 
  
Adres Wasvenboerderij: Celebeslaan 30 
 5641 AG Eindhoven 

Kleine vuurvlinder 

Holidays at last 

mailto:gasterij@wasven.nl
mailto:winkel@wasven.nl
mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
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Natuurwerkochtend op zaterdag 5 september. We verza-
melen bij de Schop (de grote schuur naast de Wasven-
boerderij). We klussen van 9.30 uur tot 12.30 uur. 
In de pauzes is er koffie of thee met iets lekkers uit de 
Wasvenbakkerij.  
Voor meer informatie: natuurwerkgroep@wasven.nl. 
 
Bakmiddag voor kinderen 
Onder leiding van een échte bakker maken we iedere 
maand de lekkerste koekjes en taartjes tijdens de bak-
middag voor kinderen van 6 tot 10 jaar. De bakmidda-
gen worden gehouden in de Schop; dat is de grote 
schuur bij de Wasvenboerderij. We beginnen om 13.30 
uur en om 15.00 uur zijn we klaar. Meedoen kost € 3,50 
per kind. 
Op woensdag 9 september is er weer een bakmiddag. 
Wat we dan gaan bakken, blijft nog even een verrassing. 

We hebben tijdens de 
bakmiddagen altijd 
een bekertje ranja 
voor de kinderen en 

meestal spelen we ook nog een leuk (én vaak leerzaam) 
spel. Lekker buiten, als het weer een beetje meezit. Aan 
het einde van de middag mogen de kinderen hun zelfge-
maakte baksel natuurlijk mee naar huis nemen! 
Mmmmmm lekker!! Naast de bakker zijn er meerdere 
vrijwilligsters om de kinderen te begeleiden. U kunt uw 
kind dus met een gerust hart bij ons achterlaten en zelf 
bijvoorbeeld lekker een kopje koffie of thee gaan drinken 
in de Gasterij of op het terras. 
 
Kom je ook naar de kinder bakmiddag op woensdag 9 
september? Schrijf je dan wel eerst even in, want er 
kunnen maar 20 kinderen per middag meedoen! Stuur 
een mailtje naar winkel@wasven.nl om je aan te melden 
en breng de bevestiging van je inschrijving mee als je 
komt bakken. 
 
Bakhuisje 
Bij 't Wasven staat nog een echt ouderwets bakhuisje. 
Een bakhuisje iets van vroeger? Inderdaad, maar het 
functioneert nog prima hoor! Op 30 augustus wordt er 
weer gebakken in het oude bakhuisje. De oven wordt 
dan gestookt met grote takkenbossen. Er wordt onder 
andere brood gebakken van deeg uit onze eigen biolo-
gische bakkerij. En dat is bijzonder brood: het brood is 
gerezen met zuurdesem in plaats van gist. Dit heeft een 
aantal voordelen. Het brood is langer houdbaar, boven-
dien is zuurdesembrood beter voor de spijsvertering. 
Zuurdesem bestaat uit meel met water, eventueel aan-
gevuld met een zoetmiddel. Zuurdesembrood heeft vaak 
een krokantere korst dan gistbrood, wat het brood lek-
kerder maakt. En het is veel steviger dan gistbrood zo-
dat het vrijwel niet kruimelt tijdens het snijden. 
 
Natuurthema-avond jeugd: De vogels van Van 
Gogh 
Dit jaar is het jaar van Vincent van Gogh. Hij was een 
natuurliefhebber met een verzameling nesten in zijn ate-
lier. Jongens uit de buurt zochten die voor hem en kre-
gen er een dubbeltje voor. Vincent heeft er verschillende 
stillevens van gemaakt. 
Als verrassing beginnen we de avond met een speciaal 
theaterstuk met een Van Gogh thema. Na de voorstel-
ling gaan we ook stillevens schilderen van nesten en jul-
lie mogen raden welke vogel die nesten dan heeft ge-
bouwd. Voor de mooiste nestentekening is er een leuk 
prijsje. Kom je ook? 
We beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur. 
De entree is € 2,00 en het is voor kinderen van 6 tot 11 
jaar. 

Pure Food Event: We boeren goed 
Wat eten betreft valt er veel te proeven en te beleven in 
en rondom Eindhoven. Daaraan besteden we aandacht 
bij het Pure Food Event, ons halfjaarlijks evenement met 
proeverij en markt. Dit keer breiden we uit van en naar 
De Akkers. De invulling vindt u terug op onze website. 
Zeker is dat in dit speciale jaar ook Van Gogh aan bod 
komt. 
Kom meedoen, proeven en inspiratie opdoen. De entree 
is gratis  

 

Facebook en Twitter 
De informatie in deze rubriek kan verouderd zijn op mo-

ment van uitgave. Op de website www.wasven.nl, face-

book de Wasvenboerderij en twitter wordt het laatste 

(bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid. 

 
WASVEN OP ZOEK NAAR ERVARIN-
GEN! 
 
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 kun-
nen we nog even doorgaan!  
 
U heeft vast ook uw eigen verhaal, ervaring of her-
innering 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. 
Wilt u uw verhaal delen?  

Mail dan naar communicatie@wasven.nl. Of zet 

een foto op Instagram met #Wasven 

#10jaarwasven. 

mailto:natuurwerkgroep@wasven.nl
mailto:winkl@wasven.nl
mailto:communicatie@wasven.nl
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SPEELTUIN VERENIGING  
SINT JOSEPH, ZEVENTIG JAAR 
SPEELPLEZIER! 
 
Het is al weer 70 jaar geleden dat de speeltuin is 
opgericht op 5 augustus 1945, door de mensen uit 
de Sint Joseph parochie in Tongelre. De eerste lo-
catie van de speeltuin was de Generaal 
Bothastraat, onder de naam Klein Afrika. In 1951 
is de speeltuin verhuisd naar de Sint Josephlaan en 
kreeg de speeltuin haar huidige naam; Speeltuin-
vereniging Sint Joseph. Deze verhuizing ging ge-
paard met een grote optocht van kinderen door de 
straten van de Sint Joseph parochie (nu Doornak-
kers- West). De pastoor, het bestuur en de plaat-
selijke harmonie liepen voorop. 
 
70 jaar geleden werd alles gedaan door vrijwil-
ligers uit de wijk. Zelfs de speeltoestellen werden 
tot 20 jaar geleden door henzelf gemaakt. De toe-
stellen worden tegenwoordig, vanwege veiligheids-
voorschriften, niet meer zelf gemaakt. Maar die-
zelfde vrijwilligers zijn nog steeds de spil van de 
speeltuin. Zij zetten zich met hart en ziel in, waar-
door de 'tuin' er prachtig bij ligt en er bijvoorbeeld 
op een zonnige woensdag 200 kinderen een plezie-
rige middag beleven.   
 
70 jaar is al aardig bejaard, maar de speeltuin is 
springlevend en om die reden willen wij dit vieren 
op zondag 30 augustus 2015. Het moet een feest 
worden voor de wijkbewoners, leden, vrijwilligers 
en iedereen die de speeltuin een warm hart toe-
draagt. Maar het moet vooral een feest worden 
voor de kinderen. 
 
De kinderen die lid zijn en zich hebben opgegeven 
wacht een leuke verassing. Verder zijn er die dag 
leuke activiteiten voor kinderen met o.a. een echte 
draaimolen, springkussen, schminken en nog tal 
van andere activiteiten. De activiteitencommissie 
is al een tijd bezig om er een prachtige dag van te 
maken. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door 
Regiegroep Doornakkers, Stichting Doornakkers, 
Scouting Doornakkers, Woonbedrijf, Trudo en 
Vrumona drank-
handel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij hebben er zin in en samen maken we er een 
onvergetelijk jubileum van.  
 
Bestuur Speeltuinvereniging Sint Joseph 
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PAROCHIE SINT JORIS 
 
Kerkwijkcentrum (KWC) Tongelre, naast de  
Martinuskerk:  
telefoonnummer KWC Martinus: 040-2811324.  
Bij afwezigheid vrijwilligers KWC: 040-2110467 
(Parochiecentrum St.Joris). 
Emailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl 
Website: www.parochiesintjoris.nl. 
 
Openingstijden:  
maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 
uur. 
Hier is iedereen welkom voor vragen, koffie of een 
gezellig praatje. Op dinsdag- en vrijdagochtend is 
kapelaan P. Geelen aanwezig. 
Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 
 

Overzicht diensten 
 
Familieberichten: 
 
Uitvaarten: 
5 juni  Maria van de Laak – Kranen  93 jaar 
9 juni  Mieke Fieten – Janssen  74 jaar 
20 juni  Annie Rovers – van Rijsewijk  65 jaar 
20 juli  Jo Ketelaars  76 jaar 
  
Dopen: 
21 juni  Gielliano Janssen 
5 juli  Dylano van Esch 
5 juli  Alisha van Kemenade 
19 juli  Frans Janssen 
19 juli  Noa Thiels 
  
Met ingang van juli hebben we ook een Eucharistie 
viering, elke dinsdagmorgen om 9.00 uur. 
Daarna is het koffie drinken op het Kerkwijkcen-
trum. Iedereen is er van harte welkom. 
  
Graag wil ik een medewerk(st)er tegemoet zien op 
het Kerkwijkcentrum. 
 
Jan van Zitteren 

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

MOMENTEN MET  

 , ziel EN . 

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

 
Tijdens alle diensten is er kindernevendienst voor kin-
deren in de basisschoolleeftijd. Op 13 september is er 
voor tieners een aparte viering (jeugdkerk) in de Ont-
moetingskerk. 
 
Startzondag 
Zondag 6 september staat in het teken van het begin 
van een nieuw seizoen. Om 10.00 uur wordt begonnen 
met een kerkdienst, dan is er koffie, thee of limonade 
en daarna zijn er verschillende workshops. Voor de ver-
schillende leeftijdsgroepen zijn aparte activiteiten. De 
startzondag wordt om 12.45 uur afgesloten met een 
lunch. De dag is gratis. 
Voor actuele informatie bekijk de website.  
 
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 19 augustus  en 16 septem-
ber in de Adventskerk, Camphuysenstraat 4 en op 2 
september in de Ontmoetingskerk. 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. 
 
 
 
 

WIE MAAKT DE MOOISTE EN/OF ORIGINEELSTE VAKANTIEFOTO? 
 
In het juni nummer van Rond ’t Hofke hebben we de vakantiefotowedstrijd aangekondigd. We hebben 
als laatste inleverdatum 1 september 2015 genoemd. 
Aangezien vele lezers in augustus vakantie vieren, vinden we dat achteraf een maandje te vroeg. Dus als 
u een mooie of originele vakantiefoto met ons wilt delen, kan dat tot 1 oktober a.s. 
Graag sturen aan rondhethofke@gmail.com. 
 
De redactie 

23 augustus 10.00 uur dominee Grosheide 

30 augustus 10.00 uur dominee Stooker uit 
Amsterdam 

6 september 10.00 uur dominees Grosheide 
en Boekenstijn 

13 september 10.00 uur dominee Speelman 

mailto:gfjluiten@steenlui.nl
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DIT JAAR GEEN JONGEN 
 
Het is kwart over vijf in de ochtend. Ze ko-
men weer thuis. Ik hoor het aan het lawaai 
van de anderen.  
 
Nee, het zijn niet de kinderen, die na het stappen 
hun bed op gaan zoeken. Het zijn twee bosuilen 
die elke nacht op pad gaan om hun kostje bij el-
kaar te vangen.   
Merels verklappen elke dag hun thuiskomst. Het 
klinkt raar, maar er zijn hier te weinig muizen ter-
wijl het in het noorden van Nederland er een plaag 
woedt. De bosuilen hebben om die reden dit jaar 
dan ook geen jongen grootgebracht . De verwilder-
de en loslopende katten in onze omgeving, vangen 
eigenlijk hun voedsel al weg.  
Het jachtgebied van de uilen is dan ook groter dan 
normaal. 

Overdag rusten ze onder het bladerdak van een 
loofboom, of in grote dichte coniferen, wachtend 
op de volgende schemering. 
 
Sprinkhanen om mee te beginnen. 
Nog geen half uur later begint het geschreeuw en 
een scherp piepend geluid van 2 jonge buizerds. 
Veel wandelaars van het Wasvengebied is dat 
zeker niet ontgaan. Er zijn ook verschillende  

mensen die een foto gemaakt hebben van deze 
bijzondere ervaring van zo dichtbij. 
De Jonge buizerds hebben een bedelroep naar de 
ouders toe. Af en toe kwamen die langs, maar de 
jongkies moeten het echter toch zelf leren voor 
hun kostje te zorgen. Dat doen ze in het gras. Er 
zitten namelijk grote sprinkhanen die ze al jagend 
daar vangen, heel apart om te zien.  
Je moet toch ergens beginnen.  

Met geluk zag ik één van de jongen aan de 
waterkant van de Lorentzvijver aan de 
Celebeslaan. 
 
Deze vogel probeerde wat te badderen en vond 
ook nog iets te eten op de oever. 
Je kunt dagelijks bij deze vijver ook heel goed een 
jonge reiger zien oefenen met vissen vangen.  
Prachtig toch om dit allemaal te mogen 
bewonderen! Geef je oren en ogen de kost, dan 
ontdek je ook van dit moois in de Tongerese 
natuur. 
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Twee bosuilen in het Wasvengebied. 
 foto: K. van Grevenbroek 

Jonge buizerd aan de waterkant van de Lorentzvijver 
aan de Celebeslaan. 
 foto: Kees van Grevenbroek 
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Met groengroet  
Kees van Grevenbroek 
 
 
 

OLYMPIADEKAMPIOENEN! 
Op het Lorentz Casimir Lyceum zit-
ten leerlingen die bijzonder goed 
zijn in wiskunde, natuurkunde en/
of scheikunde. Neem nu Joppe van 
Soest of Mirko Donkelaar, allebei 
uit vwo 2.  

 
Zij deden mee met de landelijke wiskundeolympia-
de en maakten de opgaven waar leerlingen uit vwo 
5 heel veel moeite mee hebben foutloos of met 
slechts één fout! Maar niet alleen Joppe en Miro 
zijn heel erg goed. Op woensdag 24 juni werden 
bijna 50 leerlingen uit alle jaarlagen en afdelingen 
in het zonnetje gezet omdat zij landelijk heel erg 
hoog eindigden bij de Kangoeroe wiskundewed-
strijd of bij één van de Olympiades. Het Lorentz 
Casimir Lyceum mag sinds 2012 het predikaat 
Olympiadeschool voeren en dat is helemaal te-
recht. We hebben veel wiskundetoppers: Willem 
Kuit uit havo 4 werd landelijk 8ste en Stan Schuur-
mans uit vwo 4 werd landelijk 7de. Hele jaarlagen 
van onze school staan landelijk in de top 10: havo 
2, havo 3, havo 4, vwo 3 en vwo 4. Een uitzonder-
lijke prestatie. Rohan Sinha uit vwo 6 werd in de 
scheikundeolympiade 3e en in de natuurkun-
deolympiade 21ste van Nederland.  
 
Voor meer informatie contact opnemen met de 
rector van het Lorentz Casimir Lyceum, mevrouw 
drs. G.J.A. Heijmans MME, heijmans.g@lcl.nl 

 
 
 

ZUIDZORG 
ZORGT……..OOK 

VOOR WATER! 
Voor kwetsbare doelgroepen tijdens de zo-

merse warmte 
 
Drinken, drinken en nog eens drinken 
De zomerse hitte kan een gevaar zijn voor ouderen, kin-
deren of mensen met een chronische aandoening. Daar-
om is het goed om iedere dag 1,5 tot 2 liter te drinken 
(tenzij door een arts anders is voorgeschreven). Liefst 
water, maar vruchtensappen, melk, afgekoelde thee of 
bouillon mogen ook. Het vocht helpt het lichaam om af 
te koelen en voorkomt uitdroging. Vermijd alcohol! 
 
Drink ook als u geen dorst ervaart!  
Bij het ouder worden of bij ziekte werkt het lichaam niet 
meer zo effectief: u hebt minder dorst en uw nieren 
werken waarschijnlijk minder goed. Drink dus ook als u 
geen dorst heeft. 
 
Eet gezond 
Eet veel groenten en fruit; zij bevatten veel water, vita-
minen en zouten. Let erop dat bij warm weer eten snel-
ler bederft. Een voedselinfectie kunt u nu zeker niet ge-
bruiken! 
 
Neem rust 
Houd tussen 12.00 en 16.00 uur siësta. Lever geen in-
spanning en ga niet naar buiten. Een verfrissend mid-
dagslaapje is raadzaam. 
 
Bespreek uw medicatie  
Vraag uw (huis)arts of uw medicijngebruik moet worden 
aangepast. Sommige medicijnen (bijvoorbeeld plasta-
bletten) werken uitdroging in de hand. 
 
Bescherm uzelf  
Zorg voor koele, luchtige kleding van natuurlijke stoffen 
(katoen) in lichte kleuren. Als u naar buiten gaat, zorg 
dan voor een hoofddeksel en smeer blote lichaamsdelen 
in met een zonnebrandcrème met hoge factor (50).  
 
Zorg voor afkoeling 
Een natte handdoek in de nek of een verfrissende plan-
tenspuit binnen handbereik zijn prettig! Houd gordijnen 
en luiken dicht en gebruik een ventilator of airco om uw 
leefomgeving koel te houden, maar voorkom te grote 
temperatuurverschillen. Als de zon onder is, kunt u uw 
ruimtes goed ventileren, maar let op dat het niet tocht!  
 
Een oogje in het zeil  
Laat uw naasten wat vaker binnenwandelen! Of spreek 
bijvoorbeeld af dat u iedere dag op een vast tijdstip belt, 
of wordt gebeld. Als een van uw trouwe mantelzorgers 
op vakantie gaat, spreek dan af dat de zorg wordt over-
genomen door buren, familieleden of de thuiszorg. Zorg 
voor een lijst met belangrijke telefoonnummers. 
 
Voelt u zich niet goed? 
Neem dan direct contact op met uw mantelzorgers, de 
huisarts of de thuiszorg. Het is raadzaam vooraf met 
iemand te kijken naar wat u kunt doen om de hitte de 
baas te blijven. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! 
Hebt u zorg van ZuidZorg dan houden onze verzorgen-
den en verpleegkundigen u natuurlijk ook extra goed in 
de gaten. 
 
Vragen? 
Belt u dan voor een afspraak met de wijkverpleegkundi-
ge via 040- 2 308 408. Of loop eens binnen bij één van 
onze wijkverpleegkundige inloopspreekuren: 
www.zuidzorg.nl/zorgthuis/inloopspreekuren 

Jonge reiger.  Foto: Kees van Grevenbroek 
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DAHLIACLUB  
ST. MARTINUS 80 JAAR 
 
Tot slot nog wat informatie, en 
het programma 2015 van onze 
vereniging. 
 

Waar zijn onze leden mee bezig door het jaar heen? 
1. Het kweken van bloemen als hobby. Hiervoor is de 

dahlia erg geschikt, niet duur en met de nodige 
zorg vrij makkelijk te kweken. 

2. Het organiseren van bloemkeuringen. Wie kweekt 
de beste bloemen? Hierbij wordt gelet op de 
grootte, vorm en kleur van de bloem. Ervaren 
keurmeesters komen bij ons keuren. 

3. Bloemetjes snijden om thuis in de vaas te zetten 
en om er familie, vrienden en kennissen mee te 
verrassen. 

4. Het organiseren van een jaarlijkse Dahliashow in 
de Merckthoeve. Hieraan worden hoge eisen ge-
steld op het gebied van bloemsierkunst.  

5. Het organiseren van een open dag op onze tuin 
aan de Loostraat. Hier kunt u kennismaken met 
onze leden. 

De dahliahobby in onze vereniging wordt beoefend 
door zowel mannen als vrouwen en het ledental 
schommelt rond de twintig. 
 
Graag vermelden wij dat ook het sociale aspect aan-
dacht heeft in onze vereniging. Hiervoor zijn een paar 
verbindende activiteiten ingesteld namelijk: 
- Het wekelijkse koffie-uurtje voor de leden. Dit wordt 

goed bezocht en er heerst een goede sfeer. 

- Een wekelijkse kaartavond tijdens de winterperiode. 
Dit om ook de contacten onder de leden te behou-
den. 

Er is ook een mogelijkheid tijdens het seizoen een 
bloemetje te halen op onze tuin als u in het bezit bent 
van een donateurskaart. Deze kaart geeft recht op 5 
boeketten bloemen. Kosten voor een donateurskaart 
zijn €12.50. 
 
Wij zijn tijdens het seizoen (vanaf half juli) iedere 
maandagavond na 19:00 uur op de tuin om het bo-
vengenoemde met u te regelen. 
 
Misschien bent u door onze informatie en een bezoek 
aan onze show en/of open dag nieuwsgierig geworden. 
Misschien denkt u: dit is wel iets voor mij, om me als 
lid aan te melden? 
Nieuwe leden zijn erg welkom. Door omstandigheden 
(ziekte, overlijden) is ons ledental op dit moment niet 
op peil. Sluit u aan bij onze mooie dahliahobby in onze 
buurt. 
Als u van bloemen houdt, en een beetje vrije tijd hebt, 
voldoet u al aan de eisen voor een lidmaatschap. 
 
Tot slot: 
Gaarne mogen wij u bij deze uitnodigen voor een be-
zoek aan onze show en open dag. 
 
Dahliashow in de Merckthoeve op: 
zaterdag 19 september van 17:00 – 21:00 uur 
zondag 20 september van 11:00 – 17:00 uur 

 

Open dag, op onze tuin aan de Loostraat: 
zondag 4 oktober van 11:00 – 16:00 uur 

Een bezoek aan genoemde activiteiten is zeer de 
moeite waard. 
De toegang is gratis.  
 
Voor informatie e.d. 
Rina Hobbelen, tel. 040 – 293 28 15 
 
Het bestuur en leden 
Dahliaclub St. Martinus 
 

Hallo allemaal, 
 
Voordat ik met mijn verhaal be-
gin, stel ik mij even voor. Ik ben 
Sharmila Maikoe en getrouwd met 
Soerin Bansradj. Samen met Soe-
rin heb ik 3 kinderen, dochter 
Sheetal en 2 zonen, Shiva en 
Shankar. 
Zelf was ik 26 jaar oud toen ik 
van Suriname naar Nederland 
kwam. Hier leerde ik Soerin ken-
nen en met hem ben ik getrouwd. 
In Suriname was ik leerkracht en 
in Nederland heb ik in het begin 
ook veel op scholen gewerkt als 
invalkracht. De meeste mensen in 
Tongelre kennen mij van school 
en peuterspeelzaal. 

Ik ben inmiddels 18 jaar in Nederland. Regelmatig ga 
ik naar Suriname omdat mijn moeder, zus, en 2 broers 
in Suriname wonen. Mijn vader is overleden. 
 In Suriname heb ik een geweldige jeugd gehad. Ik 
was een echte sportvrouw en ben het nog steeds. In 
Suriname was ik heel veel met slagbal bezig. Wij zijn 
als team ook de eerste kampioenen in Suriname ge-
worden! Wat was dat een supertijd. Maar ik ben ook 
een voetbalfan. Ik mis geen enkele wedstrijd van PSV 
en met het WK en het EK hebben we een knal-
buurtfeest en wordt de straat Moggendries omgedoopt 
tot Oranjedries. 
Ik mis ook wel het buitenleven van Suriname. Om veel 
buiten te zijn, organiseren mijn man en ik in Tongelre 
voetbaltoernooien. Maar ook dansavonden. Dat is leuk 
om te doen en door alle ervaring die ik hierdoor heb 
gekregen, is dit een sterke kant van mij geworden. 
Ik mag ook wel zeggen dat ik erg creatief ben. Er is 
niets dat ik niet probeer en zodoende heb ik ondertus-
sen veel hobby’s, waarvan andere mensen vinden dat 
die zeer geslaagd zijn. Mijn grootste hobby’s zijn ko-
ken, kleding maken, haar knippen en dansen. Ik ge-
niet er van om met mensen te werken. Ik heb vaak 
voor de jaarlijkse burendag in onze straat gekookt en 
kook ook graag voor kleine partijtjes. Inmiddels begint 
mijn aanvankelijk als grapje bedoelde kookhobby zo-
danige vormen aan te nemen, dat de vraag naar mijn 
eten steeds groter wordt. Verder doe ik kledingverstel-
werk voor de Vitalis bewoners. Ik verveel me nooit! 
 
In de Geestenberg is het ook heel leuk wonen met leu-
ke en gezellige buurtgenoten. Tijdens de straatfeestjes 
zoeken alle buren elkaar op om bij te praten en het 
glas te heffen. We hebben dan heel veel lol en wordt 
er vaak tot in de ochtenduren gefeest. 
  
Groetjes, Sharmila 
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SALTOSCHOOL ’T KARREGAT EN  
KOREIN KINDERPLEIN OPENEN 
HAAR NIEUWE DEUREN 
 
Ruim 40 jaar na oplevering van wijkcentrum ’t 
Karregat heeft het gebouw een nieuwe metamorfo-
se ondergaan. Tijdens de kerstvakantie in 2013 
moesten de leerlingen van Saltoschool 't Karregat 
en Korein verhuizen naar een tijdelijke locatie, om-
dat na vele jaren van voorbereiding het gebouw 
dan eindelijk werd verbouwd. Korein had een on-
derkomen gevonden in het nieuwe gebouw van 
Spilcentrum 't Hofke en voor Saltoschool 't Karre-
gat waren er noodlokalen geplaatst aan de Parti-
tuurlaan tegenover de voetbalvelden van Tongelre. 
Al snel nadat iedereen was verhuisd, kwam er een 
hekwerk rondom het gebouw te staan. 

Ondanks een paar maanden vertraging werd er 
uiteindelijk dan toch begonnen met de sloop van 
het Spilcentrum. Niet alleen de lokalen van Korein 
en de school werden gesloopt maar ook alle 
ruimtes in de VTA (Vrije Tijd Accommodatie) en in 
de ‘kuil’ waar Dukino lange tijd was gehuisvest. Dit 
alles om ruimte te maken voor nieuwe lokalen en 
een grote patio in het midden van het gebouw. 

Eerst werd het aanwezige asbest verwijderd om 
vervolgens te beginnen met de sloop van de 
muren, de zolders en het plafond. En nadat de 
eerste steen was verwijderd ging het ineens snel. 
Binnen een paar weken was er niet veel meer over 
van alle lokalen en het VTA gebouw en alles liep 
voorspoedig tot het moment dat er tijdens de 
sloop toch nog een paar kleine stukjes asbest van 

achter muren zichtbaar werden. Dit leverde 
meteen een vertraging op van een 6-tal weken. 
Nadat de laatste stukjes asbest dan eindelijk ook 
waren weggehaald werd er snel gestart met het 
verwijderen van alle overgebleven muren. 18 
weken nadat men met de verbouwing was 
begonnen waren de sloopwerkzaamheden gereed 
en kon worden begonnen met de heropbouw. 
 
Al snel werden nieuwe ruimtes zichtbaar, werd er 
een fundering gestort voor de nieuwe buitengevel 
en werden er nieuwe leidingen voor stroom, water 
en riolering aangelegd. Het ging allemaal zo 
voorspoedig dat 1 jaar nadat de school en Korein 
waren verhuisd het gebouw alweer wind en 
waterdicht was. Daarna kon er worden begonnen 
aan de afwerking binnenin het gebouw. 
 
Na nog eens een half jaartje waarin een nieuwe 
vloer werd gestort, alle lokalen werden 
opgebouwd, een modern klimaatsysteem werd 
opgezet en tientallen monteurs kilometers kabel en 
honderden meters nieuwe leidingen hadden aange-
bracht, was het op 16 juni jl. dan eindelijk zover. 
De gemeente kon de sleutels teruggegeven aan 
Kristel Osinga (gebiedmanager Korein) en Mark 
van den Bruggen (directeur Saltoschool ’t 
Karregat).  

Tijdens de zomervakantie worden nog een paar 
punten afgewerkt en zal de verbouwing volledig 
worden afgerond; in het nieuwe schooljaar zal het 
vernieuwde Spilcentrum in gebruik kan worden ge-
nomen. Zondag 30 augustus wordt er nog een 
open dag voor de leerlingen en hun ouders gehou-
den. Zij kunnen alvast de school verkennen. 
 
Op donderdag 24 september zal het verbouwde 
Spilcentrum officieel worden geopend tijdens een 
openingsreceptie voor genodigden en op vrijdag 25 
september wordt er ’s ochtends een groot buiten-
feest gehouden voor alle leerlingen van Korein en 
de basisschool. In de middag is het feest van 
12:00 tot 15:00 uur ook toegankelijk voor ouders, 
verzorgers en wijkbewoners. Tijdens burendag op 
zaterdag 26 september zal het verbouwde Spilcen-
trum geopend zijn, zodat iedereen de gelegenheid 
heeft om zelf het eindresultaat te aanschouwen. 
 
 
 
 

Kristel Osinga en Mark van der Bruggen ontvangen de 
sleutels. 

De verbouwing van ‘t Karregat. 

‘t Karregat tijdens de verbouwing. 
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Kunt u niet zolang wachten en bent u nu al 
nieuwsgierig, neem dan eens een kijkje op 
www.verbouwingvanhetkarregat.nl/ waarop een 
reportage van de verbouwing is te zien op de ge-
detailleerde website van Alexander van der Dussen 
met meer dan 500 foto’s. 
 
 
 

Tijdens burendag op zaterdag 
26 september zal het verbouwde  
Spilcentrum geopend zijn 

Een van de lokalen van Korein 

Nieuwe hoofdingang aan de 
Urkhovenseweg. 

YOGA VOOR OUDEREN BIJ DE FYSIO-
THERAPIE AFDELING VAN SGE DE 
AKKERS  
 
Tegenwoordig ondersteunen steeds meer on-
derzoeken wat de beoefenaars van deze tra-
ditionele bewegingsvorm al lang beweren: 
Yoga houdt lichaam en geest jong. Uit onder-
zoeken blijkt dat yoga de degeneratie van de 
grijze hersenmassa, stress en angst vermin-
dert. Bovendien heeft het ook een goed effect 
op botontkalking en chronische pijnklachten.  
 
Het is nooit te laat om met yoga te beginnen. Het 
doel van de fysiotherapie afdeling van SGE de Ak-
kers en SGE Tongelre is om yoga toegankelijk te 
maken voor een leeftijdsgroep, die heel goed van 
de voordelen van yoga kan profiteren. Daarnaast 
willen we ook graag het gevoel van gemeenschap 
in de buurt versterken.  
De 10-weken lange cursus is een inleiding tot yo-
ga. De deelnemers leren basis yoga oefeningen, 
ademhalingsoefeningen en meditatie technieken 
die ook toepasselijk zijn in dagelijkse activiteiten. 
De cursus is gebaseerd op de technieken van Kun-
dalini Yoga. De oefeningen zijn aangepast aan de 
behoeften van ouderen.  

De cursus start op dinsdag 1 september en vindt 
plaats in de oefenzaal van de fysiotherapie afdeling 
van SGE de Akkers (Generaal Cronjéstraat 1, 5642 
MH Eindhoven) van 14.00 tot 14.50 uur. Na de les-
sen is er de mogelijkheid om samen een kop thee 
te drinken. De 10-weken lange cursus kost 40 eu-
ro. De cursus wordt gegeven door Orsi Hegyi, Kun-
dalini yoga docent en fysiotherapeut van SGE Ton-
gelre. Ze is ook werkzaam met chronische pijnpati-
ënten. 
 
U kunt zich aanmelden voor de cursus bij de Fysio-
therapie afdeling van SGE de Akkers. Voor vragen 
en aanmeldingen kunt U contact opnemen met het 
telefoonnummer 040-711 70 40 of via email aan 
o.hegyi@sge.nl. 
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De eerste week van de grote vakantie is voor 
bijna elke scout de kers op de taart van het 
scoutingseizoen.  
 
De eerste week van de zomervakantie is de week van 
het zomerkamp; 3, 6 of 8 dagen met al je vrienden 
bivakkeren in een tent of een blokhut in één of ander 
bos in Nederland of daarbuiten. Zoeken naar de 
schat, het winnen van de kamptotem, zingen bij het 
kampvuur, plonsen in een meer, lopen door de regen, 
glijdend van de groene zeepbaan, broodjes bakken 
boven een vuurtje maar vooral heel veel lol hebben. 
Voor iedereen die nooit lid is geweest van Scouting 
hieronder een impressie, door middel van een foto 
van een kampvuurmomentje van de Bevers en een 
stukje van het kampverslag van de Esta’s. 
De kinderen van deze speltakken zijn op kamp 
geweest in een prachtige blokhut midden in de 
bossen bij Middelbeers. 

 
Expeditie nieuws 
 
Zomerkamp 2015 
Op expeditie naar Afrika! - dag 1 
 
Vanmorgen, in alle vroegte, heeft de staf zich bij de 
blokhut verzameld om daar de allerlaatste spullen 
voor de expeditie in te pakken. Babati heeft gezorgd 
voor een lekker kopje koffie en na een laatste check 
zijn we met de auto’s en een volle aanhanger 
vertrokken naar Afrika. De reis begon voorspoedig, 
maar hoe dichter we bij Afrika kwamen, hoe 
moeilijker de reis werd. Kuddes neushoorns, leeuwen 
en tijgers versperden ons de weg. Gelukkig hadden 
we stoere stafleden bij ons die ervoor zorgden dat de 
dieren de weg weer vrijmaakten zodat wij weer 
verder konden rijden naar het expeditiehuis. 

Nadat we waren bijgekomen van onze avonturen zijn 
wij aan de slag gegaan met het aankleden van het 
expeditiehuis. Langzaam heeft het expeditiehuis een  
Afrikaans uiterlijk gekregen en waren we precies op 
tijd klaar om de Esta’s en hun ouders te ontvangen. 
Eén voor één kwamen ze aan, pakten hun tassen en  
slaapspullen uit de auto en hebben dat met hun 
ouders naar de slaapzaal gebracht. Beneden stond 
thee en koffie klaar voor de papa’s en mama’s, de 
Esta’s gingen buiten op onderzoek uit. 
We moesten, zoals in het briefje stond, lichtjes 
zoeken en deze volgen. Zo gezegd, zo gedaan. Wat 
was dit spannend! Aan het einde van deze route 
stond een spin, de spin Anansi. Hij had ons dit briefje 
gestuurd. Hij vertelt ons, dat de ‘slechte’ 
Hagedissenman zijn familie heeft gevangen in de 
spinnengrot en dat hij die wel heel graag wil 
bevrijden. Hier moet hij eerst de Hagedissenman voor 
verslaan.  
Dat kan hij natuurlijk niet alleen. Hij heeft daarom 
Swannie heel lang geleden op één van haar reizen 
geprikt en haar betoverd, om er voor te zorgen dat 
zij samen met alle Esta’s naar Afrika zou komen om 
hem te helpen. En dat is gelukt zoals jullie nu 
merken. Anansi heeft Swannie naar de medicijnman 
gestuurd om deze prik weer  ongedaan te maken. Hij 
hoopt dan wel dat wij hem willen helpen. Uiteraard 
doen wij dat en zullen dan ook de volgende dag gaan 
starten met deze zoektocht, waarvoor we eerst een 

boek moeten vinden. Maar nu, hup 
terug naar de blokhut en weer naar 
bed. Want het is nu echt laat!!!!! 
 
Na een geweldige kampweek, genie-
ten al onze (staf)leden van een 
heerlijke vakantie en start het nieu-
we seizoen weer op 5 september 
met het traditionele overvliegen, 
waarbij leden naar de nieuwe spel-
tak ‘overvliegen’ en op zondag 4 
oktober wordt weer de jaarlijkse 
Open Dag en Vlooienmarkt van 
Scouting Doornakkers gehouden! 
Schrijf dit vast in uw agenda. Dit 
jaar zullen we buiten de spullen die 
we normaal ook ophalen, 
ook kleding inzamelen. Dus als u 
deze zomer nog een gro-
te opruiming houdt, denk dan even 
aan Scouting Doornakkers. We zul-
len zaterdag 26 september, in som-
mige wijken, bij u aanbellen om te 
vragen of u kleding of andere spul-
len heeft die u niet meer gebruikt.  
Zondag 4 oktober zullen we dus ook 
kleding verkopen. We hopen dat u 
spullen heeft, en dat we u mogen 

verwelkomen op zondag 4 oktober. 
 
Het nieuwe seizoen komt er aan en wij hebben er 
weer zin in, maar eerst wil ik namens alle leden van 
Scouting Doornakkers alle lezers van Rond ’t Hofke 
een fijne vakantie toewensen. 
 
Maikel Wijn 
Voorzitter Scouting Doornakkers 

Marsh Mellows roosteren boven het vuur. 
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IN MEMORIAM 
 

Annie Rovers-van Rijsewijk 
 

Dinsdag 16 juni 2015 overleed op 65 jarige leeftijd Annie Rovers-van Rijse-
wijk. Op die dag kwam er voor haar een einde aan een lang en zwaar ziek-
bed. 
Annie is in 1949 geboren in Berkel-Enschot. In 1977 trouwde zij met Lambert 
Rovers en kwam naar Tongelre. Zij gingen in de boerderij van haar schoon-
ouders wonen. Annie voelde zich meteen thuis in Tongelre. Zij wist van aan-
pakken en samen met Lambert genoot ze van het leven op de boerderij en 
van hun mooie plekje in de natuur aan de Loostraat. Je werd daar altijd har-
telijk ontvangen en proefde er de Brabantse gemoedelijkheid. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan was het warm onthaal van leerlingen van de basisschool, 
die Annie als een rasechte gids op de boerderij rondleidde.  
Annie en Lambert kregen drie kinderen: Bart, Anneke en Hans. Het geluk van 
dit harmonieuze gezin werd wreed verstoord toen Bart in 2003 ten gevolge 
van een noodlottig ongeval overleed. Dit verdriet bleef een stempel drukken 

op hun verdere leven. Toch moesten zij verder. Dapper hebben ze dat dan ook gedaan. Annie had met Lam-
bert niet alleen de zorg voor de boerderij, maar zij voelde zich ook verantwoordelijk voor het kapelletje tegen-
over hen. Dagelijks verzorgde zij daar de bloemen en inspecteerde de kaarsjes. De Tongelrese mensen en 
toevallig voorbij rijdende fietsers moesten altijd een kaarsje aan kunnen steken.  
Toen Lambert en Annie in 2004 besloten te stoppen met de veehouderij, kreeg zij meer vrije tijd en ontwikkel-
de ze een geweldig mooie hobby. Met haar fototoestel ging ze haar tuin en de natuur in en maakte daar de 
mooiste foto’s. Thuis werden die verwerkt tot schitterende kaarten die er heel professioneel uitzagen. Zij ge-
noot van deze hobby. Het gaf haar ook rust als zij hiermee bezig kon zijn tijdens haar ziek zijn. 
Zoals iedere oma was ook Annie trots op haar kleindochter. Hanna  bezorgde haar vele gelukkige uurtjes. Blij 
was ze dat ze haar kleinzoon Jelle en kleindochter Cato nog heeft mogen verwelkomen. Maar ja, een oma wil 
zo graag haar kleinkinderen zien opgroeien en dat hadden wij Annie ook van harte gegund. Helaas het heeft 
niet zo mogen zijn. 
Dat Tongelre Annie bijzonder waardeerde bleek zaterdag 20 juni 2015 toen de Tongelrese gemeenschap in 
een overvolle St. Martinuskerk afscheid van haar nam. Voor Lambert, de kinderen en kleinkinderen breekt een 
moeilijke tijd aan. Zij verliezen in Annie een liefdevolle echtgenote, en een zorgzame moeder en oma. 
 
Wij wensen hen veel sterkte toe. 
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Zomer in Vitalis Berckelhof 
U bent van harte welkom 
om gezellig samen te zijn, 
een maaltijd te gebruiken, 
boeken te lenen in de biblio-
theek, sportief en creatief 
bezig te zijn en andere men-
sen te ontmoeten. Bent u al 
eens binnengelopen? 

 
Heeft u als eens een bezoekje gebracht aan onze bibli-
otheek? Dagelijks open van 9.30 tot 20.00 uur. U kunt 
hier gratis boeken lenen. Kom gerust eens een kijkje 
nemen.  
Ook kunt u iedere maandagavond om 19.00 uur gratis 
schaken in het restaurant van Vitalis Berckelhof ,een 
mooi initiatief opgezet door een wijkbewoner. 
 
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. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT 
 
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) 10.30-12.00 uur 
-  Sjoelen (1 strip) 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 
 
Zaterdag: 
-  Viering van het geloof 19.00 uur 
 
Zondag: 
-  Rikken (gratis) 14.30 uur 
 

Overige activiteiten 
 
Woensdag 26 augustus  
-Familiemiddag 
Met spelletjes, loterij, springkussen, schminken, 
kraampjes en ijsjes op het grasveld bij de beweegtuin. 
( speciale zomerstrippenkaart te koop) 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Donderdag 27 augustus 
-Barbecue in de tuin en restaurant van Vitalis Berckel-
hof (opgeven en kosten bel 040-2331600) 
 
Vrijdag 28 augustus 
-Dansavond (1 strip) 
19.30 tot 22.00 uur in het restaurant. 
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De Paddenpoel 
 
Groep 8 is op 18 juni naar de paddenpoel geweest. 
We moesten in groepjes opsplitsen. Dat moest van 
Petra van de paddenpoel omdat er veel kinderen 
waren. Ze vond het fijn dat we er waren.  
We hebben kikkers gevangen met een stok en een 
rood lapje en met een schepnet voor de kikkers op 
te scheppen. Toen we een kikker gevangen hadden 
gingen we naar juf Petra om het te laten zien. 
Toen ze hem gezien had, liet ze hem gaan. Toen 
ging de fluit. We gingen wisselen en de juf zei: 
“Wie neemt de bak mee met salamanders erin?” Ik 
pakte de bak met salamanders maar toen ging ie-
mand rennen en hij rende tegen de bak aan. Toen 
lag die bak kapot op de grond. Toen heb ik het te-
gen Petra gezegd. Toen ging het laatste fluitje. We 
moesten terug naar school. 
 

Geschreven door: Sjang Huiskes groep 8.  
 
 
 
 

Spelletjesochtend 
Vrijdag 19 juni was een actieve dag op ’t Karregat. 
In groep 3 en 4 was er een spelletjesochtend. 
Rond 9 uur zijn de kinderen naar het voetbalveld 
langs school gelopen. Daar begon de dag erg grijs 
en met een aantal flinke buien. Gelukkig werd het 
later toch nog droog.  
Onder begeleiding van een aantal super enthousi-
aste ouders, opa’s en oma’s hebben de kinderen 
daar allerlei verschillende spelletjes gedaan. Zo 
konden de kinderen meedoen met een estafettera-
ce,  hinkelen, doelpunten schieten op het doel en 
nog veel meer. In de pauze was er ranja en een 
stukje peperkoek, komkommer en tomaatjes. Aan 
het einde van de ochtend mochten de kinderen 
nog even vrij spelen.  
 
De sportdag 
Ook de groepen 5 tot en met 8 zijn die dag sportief 
geweest. Zij hadden een sportdag op de atletiek-
baan. Er stonden verschillende onderdelen op het 
programma. Zo was er de duurloop, de sprint, een 
hindernisbaan, kogelstoten, hoogspringen, ver-
springen en shuttle werpen. Elke ronde duurde 20 
minuten. Daarna moest er worden doorgedraaid. 
Om 12:00 uur was het tijd voor een lekkere boter-
ham. Zelfs het zonnetje liet zich nog even zien. Na 
alle onderdelen klonk het eindsignaal en was het al 
weer tijd om naar huis te gaan. Ook deze sportdag 
was niet mogelijk geweest zonder de hulp van een 
groot aantal ouders. Super bedankt allemaal! 
 
Heel veel groetjes, team ’t Karregat!

 
 
 
 
 
 
LUNCH BIJ ORKA 
 
“Ga je mee lunchen 
bij Orka, is elke woensdag en kost maar twee 
euro?” whatsapp’te mijn overbuurman. Had 
hij gelezen in Rond ’t Hofke. Nou dat leek me 
wel wat, maar wat kun je verwachten?  
 
Bij binnenkomst om half één bleek dat we laat wa-
ren: de inlooptijd is van 11:30 – 12:00 uur en dan 
lunch van 12:00 – ca. 14:00 uur. Achtereenvol-
gens kwamen onze gastvrouwen Janaica Bruinsma, 
Sokayna Almorabit en Amy Aarnoudse zich voor-
stellen en namen zij ons mee naar De Huiskamer. 
Dat is een gezellig nostalgisch ingericht vertrek 
waar de tafel keurig gedekt stond. Niet te geloven 
voor twee euro: een hard en zacht broodje, ham, 
kaas, eitje, allerlei zoet beleg en twee koppen kof-
fie/thee/melk! Een broodje extra of ander beleg is 
een kwestie van dubbeltjes. We hebben het ons 
goed laten smaken terwijl we gezellig hebben ge-
buurt met de meisjes die alle drie stage lopen bij 
Orka en daar allerlei activiteiten organiseren. Nou, 
die komen er wel en wij komen er zeker terug. Wie 
weet ontmoeten we dan meer wijkgenoten. 
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Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen 
 

Recept voor de maand augustus: 
 

 
Hierbij enkele gerechten voor een heerlijke lunch. 
Om terug te denken aan een fijne vakantie. 
 

Hartig 
Tosti met gerookte zalm en Boursin   

Ingrediënten: 
 8 sneetjes meergranenbrood 
 1 gerookte zalmfilet van 200 gram 
 1 pakje Boursin met fijne kruiden 
 50 gram boter op kamertemperatuur 
 
Bereiding: 
 Besmeer de sneetjes brood aan één kant dun 

met boter. 
 Besmeer 4 sneetjes brood rijkelijk met Bour-

sin. 
 Verdeel de zalm over de sneetjes met Bour-

sin en breng op smaak met peper. 
 Leg de overgebleven sneetjes brood erbo-

venop en bak de tosti's ongeveer 2 minuten 
per kant. 

 
Lekker met gebakken champignons met room. 
 

Zoet 
Tosti met chocolade, peren en kaneel 

 

Ingrediënten: 
 8 sneetjes briochebrood 
 24 stukjes chocolade 
 2 peren in dunne plakjes 
 2 tl kaneelpoeder 
 50 gram boter op kamertempertuur 
 
Bereiding: 
 Besmeer de sneetjes brood aan één kant dun 

met boter. 
 Beleg 4 sneetjes brood met de plakjes peer. 
 Leg hierop 6 stukjes chocolade per sneetje. 
 Bestrooi dit met kaneelpoeder. 
 Leg de overgebleven sneetjes erbovenop en 

bak de tosti's ongeveer 2 minuten per kant. 
 
Serveer er een bolletje kaneelijs bij  
 
Geniet ervan. 
 

Clasine en Jack 
 
 
 

COMPLIMENTEN AAN DE TONGEL-
RESE KEUKEN 
Tineke Koeneman uit Oud-Tongelre schreef ons 
het volgende: 
 
Wat een heerlijke soep.  
De gerechten uit het wijkblad maak ik regelmatig 
met veel plezier en ze smaken bijna altijd apart en 
lekker. Het recept uit Rond ‘t Hofke van juni/juli 
spant de kroon. 
Vandaag (23 juni) heb ik voor mijn eet-groepje de 
radijscrèmesoep van Clasine Batenburg en Jack 
Hanssen gemaakt. Wat een bijzondere en heerlijke 
soep was dat. We hebben gesmuld. 
 
Heel erg bedankt Clasine en Jack. Ik hoop dat er 
meer recepten van jullie komen.  
 
Hartelijke groet 
Tineke Koeneman 
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Fijne vakantie gehad? 
Nu (weer) starten met sporten! 

Na de zomerperiode zien we binnen onze fysiotherapiepraktijk en fit-
nesscentrum Fitther veel mensen met blessures. De oorzaak hiervan is 
dat er een (her)start gemaakt wordt met sporten na een lange periode 
van niets doen. Vaak om de overtollige vakantiekilo’s er weer af te 
sporten en de conditie te verbeteren. Goede redenen om te kiezen voor 
een gezonde en actieve levensstijl en te starten met sporten. 

 
Wanneer je (opnieuw) begint met sportactiviteiten is het van belang 
om alert te zijn op het risico van overbelasting van pezen en/of spie-
ren.  
Belangrijk is te werken aan een goede basisconditie. Bouw de trai-
ningsactiviteiten langzaam op aan de hand van een specifiek trainingsschema met reële doelen. Zorg 
voor goed materiaal, zoals bijvoorbeeld sportschoenen en zorg voor voldoende tijd om te herstellen van 
de training. Luister naar je lichaam en vraag bij twijfel advies aan de fysiotherapeut. 

 
Voor iedereen is sporten goed, maar dan wel op het niveau dat bij u past! 
Bij Fitther wordt u met sporten begeleid en geadviseerd door fysiotherapeuten. Samen met u wordt, na 
een uitgebreide intake, een passend trainingsschema voor u opgesteld. Dit schema is gericht op uw per-
soonlijke doelstellingen en houdt rekening met uw conditieniveau en eventuele beperkingen. 

Uw voortgang wordt gevolgd door periodiek uw conditie te testen. Aan de hand van de resultaten wordt uw training 
eventueel aangepast. Zo houdt u altijd een up-to-date trainingsschema en werkt u gericht aan het behalen van uw 
doelen. 
 
Naast individuele training is het mogelijk om groepslessen te volgen zoals circuittraining en Pilates.  
De groepslessen zijn afwisselend, bieden contact met sportgenoten en zijn voor ieder conditieniveau te 
volgen. Bestaande klachten of blessures hoeven geen belemmering te zijn om deel te nemen.  
Het is altijd mogelijk een proefles te volgen om te zien of dit iets voor u is. 
 
Sporten is gezond, zowel lichamelijk als geestelijk. U wordt fitter, u voelt zich energieker, uw houding 
verbetert, u zit letterlijk beter in uw vel en sporten draagt bij aan sociale contacten.  
Denkt u erover om te gaan sporten, dan is dit het moment om de stap te zetten.  
 

Op zaterdag 5 september 2015 houden wij een Open Dag van 09.00 tot 13.00 uur. 
U kunt dan een kijkje nemen in de fitness en de fysiotherapiepraktijk of meedoen met een  
‘mini’ groepsles. Ook de bekkenfysiotherapeute, Mariëlla Goudberg, is op deze dag aan-
wezig om u te informeren. 
 
Kom ook en doe mee! 
U bent van harte welkom en wij beantwoorden graag uw vragen. 
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Fysio- en Manuele Therapie Tongelre / Fitther 
Tongelresestraat 483 
5641 AW  Eindhoven 
Tel. 040 – 281 43 17 
www.fysiotherapietongelre.nl  
www.fitther.nl 

Frank Delemarre 
Janny Gudden 

Bart van Houten 
Monique Webb 

Jitka Beekhuizen 
Helma van Schagen 

Judith van der Velden 

http://www.fysiotherapietongelre.nl
http://www.fitther.nl
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Schrijf de oplossing op een kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) 
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com 

 

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 2015 in het be-
zit te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

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

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘tuinbloem’ 

 
Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 
 Ben Wijkman 

Monarchstraat 49 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke. 
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AANMOEDIGEN 
BATJE 
BEHENDIGHEID 
BEST OF FIVE 
BEST OF THREE 
BETTINE VRIESEKOOP 
CONCENTRATIE 
DEMONSTRATIEWED-
STRIJD 
DUBBELSPEL 
GYMSCHOENEN 
HOOG TEMPO 
MIRJAM KLOPPENBURG 

NETJE 
OEFENEN 
ONTSPANNINGSSPEL 
OPGOOI 
OPSLAG 
PUBLIEK 
REACTIEVERMOGEN 
RETOURNEREN 
SLAGENWISSELINGEN 
SLAGKRACHT 
SPANNEND 
SPEELVELD 
SPEELVLAK 

SPEELZAAL 
SPELEN 
SPELERS 
STUITEREN 
TECTIEK 
TAFELTENNISTAFEL 
TEGENSTANDER 
TRAINER 
VERLIEZEN 
WEGDRAAIEN 
ZAALSPORT 
ZWEETBAND 
ZWETEN 

De overgebleven letters vormen een WOORD. 

E E N G N E L E P S S G N I N N A P S T N O 

S Y D IJ R T S D E W E I T A R T S N O M E D 

N O N S T U I T E R E N I A R T I N B T G I 

E R K E I L B U P N E I A A R D G E W R N E 

L E F A T S I N N E T L E F A T S R M O I H 

A D P O O K E S E I R V E N I T T E B P L G 

A N H O O G T E M P O V E O O H A N K S E I 

N A V E D O S N J P P E R F O C C R A L S D 

M T E F T N E P S T R O F A G A T U L A S N 

O S R E F T A L A H A I L E P R I O V A I E 

E N L N J L A B T N V B T K O K E T L Z W H 

D E I E E G N F T E N N I S M G K E E L N E 

I G E N E G O M R E V E I T C A E R E E E B 

G E Z E I T A R T N E C N O C L J I P E G S 

E T E P S R E L E P S W I D N S G R S P A P 

N E N E O H C S M Y G O Z W E T E N I S L N 

D U B B E L S P E L D L E V L E E P S M S G 


