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Geluk kun je opzoeken
Het is alweer een half jaartje geleden dat deze kop in de krant
stond. Studenten van Fontys hadden samen met het Parktheater
een brochure gemaakt: Geluksplekken Eindhoven. Zij ontdekten
elf plekken in Eindhoven met een
bijzondere uitstraling. En wat
schetst onze verbazing, van die elf
geluksplekken zijn er drie in Tongelre te vinden. Wij zijn dus rijkelijk
gezegend met mooie sfeervolle
plekjes. Het raden naar deze drie
plekken is niet zo moeilijk want uitverkoren waren de Collse watermolen, het kasteel op Eckartdal en de
tweehonderd jaar oude plataan bij de Wasvenboerderij. Omdat ze
in onze directe omgeving thuis horen, zijn het voor ons heel bekende plekken waar wij volop van genieten. Wij koesteren ze,
houden ze in ere en gaan er voorzichtig mee om. Veel Tongelrese
mensen voelen zich er zo bij betrokken dat zij veel vrije tijd investeren in het behoud ervan.
Maar er valt nog meer te genieten in ’n nog directere omgeving.
Een heel duidelijk voorbeeld gaf ons de wisselpenschrijver van
enkele maanden geleden. Hij beschreef voor ons de omzwervingen van Fridus’ Bènkske. Toen het bij hem belandde, heeft hij
het helemaal opgeknapt en nu staat het bij zijn buitenhaard. Hij
vindt het een heerlijk plekje, een geluksplekje, als hij daar, zittend met zijn gezin, tevreden en voldaan zijn tuin inkijkt.
Iedereen heeft, naar wij hopen, rond of in zijn
huis soortgelijke plekjes. Plekjes waar je je
behaaglijk voelt, waar alles naar wens is, waar je
na een drukke dag voldaan gebruik van maakt,
waar je je thuis voelt. Dat laatste, je thuis
voelen, is heel belangrijk. Het is een warm,
knus plekje, jouw stekje, daar kom je weer
tot rust, daar kun je volop genieten. Daar
voel je je gelukkig, een heerlijk geluksplekje.
Geluk kun je opzoeken.
Veel leesplezier!

De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van redenen artikelen
te weigeren, te wijzigen c.q. in te korten.
Foto voorpagina:
Bijenkasten van de bijenclub St. Ambrosius
(zie artikel pagina 20)

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

Hallo buurtbewoners,
Via Hans Baten ben ik
gevraagd voor de wisselpen. Ik heb daar volmondig ja op gezegd
omdat het een prima
manier is om de mensen
in de buurt te leren kennen.

beert te vormen, die kreeg ik in mijn schoot geworden. De discipline en de mentale vorming zijn bepalend geweest voor mijn verdere leven.

Ik heb geen verleden
met Tongelre en Eindhoven. Nu ik hier samen
met mijn gezin woon
ben ik prettig verrast. Ik
zal eerst over mijzelf
schrijven, dan over mijn
werk en hobbies en hoe
wij in Tongelre terecht zijn gekomen. Als laatste
gaat het stukje over hoe ik betrokken ben bij Tongelre.
Mijn naam is Paul Peeters en ben ik geboren en getogen Limburger. In Noord-Limburg in het dorp
Grubbenvorst aan de rivier de Maas liggen mijn
roots. In dit dorp ben ik opgevoed in een wijde omgeving met veel natuur en ook veel vrijheid. Ik
moest voor een middelbare opleiding wel naar de
grote stad Venlo. En in die tijd was het fietsen, het
hele jaar door. Waarschijnlijk ligt hier de basis voor
mijn avontuurlijke karakter en mijn drang naar fysieke inspanning en het buitenleven.
Na het afronden van de HAVO wist ik niet wat ik
wilde studeren. Ik had nog steeds een enorme
drang naar avontuur en wilde veel buiten zijn. Toen
ik zeventien en een half was, had ik de mogelijkheid om de militaire dienstplicht te vervullen. De
militaire dienst werd toentertijd in de maatschappij
ter discussie gesteld. Lang niet iedere Nederlandse
jongen, ook al was hij goedgekeurd, hoefde meer
op te komen. Voor mij was het een kans om te
ontdekken of het militaire leven aansloot bij mijn
wens naar avontuur, buiten zijn en uitgedaagd
worden.
Het was goed dat ik bij het korps commandotroepen terecht kwam als onderofficier, want het werd
inderdaad een bijzondere, maar ook een bepalende
periode in mijn leven. Regelmatig naar het buitenland, parachutespringen, rotsklimmen, duiken. Allemaal extreme avontuurlijke ervaringen, activiteiten waar men tegenwoordig managers mee pro-

Tijdens de missie in IRAK, 2005.
Het heeft er toe geleid, dat ik nu éénentwintig jaar
bij Defensie werk. Met een afgeronde HBO studie,
werk ik als officier in het hoofdkwartier van de 11de
Luchtmobiele Brigade te Schaarsbergen. Het is ook
die brigade die mij voor Nederland vier keer over
de grens heeft gebracht naar problemen ergens in
de wereld. De missies waren enerzijds een bekroning van mijn werk, omdat al het geleerde en getrainde bij elkaar komen. Anderzijds heeft het invloed gehad op mijzelf als persoon. Nu heb ik nooit
het idee gehad dat ik invloed heb op de wereldpolitiek. Of dat door mijn aanwezigheid, democratie
hoogtij kan vieren. Wat ik wel altijd heb geprobeerd en wat tot nu toe ook is gelukt, is de mensen
in de gebieden waar ik ben geweest, voor de tijd
dat ik er was, het gevoel terug te geven. Dat er
een toekomst is, dat je mag hopen op een beter
leven en dat er in de omstandigheden waarin je
leeft altijd nog goede dingen kunnen gebeuren
door hen vaak alleen al het gevoel van veiligheid
terug te geven en te laten houden.
Mijn werk, maar ook de keuzes in het werk van Dorien, mijn partner, hebben er voor gezorgd dat wij
meerdere malen zijn verhuisd. Eerst toen we elkaar
net kenden zijn we gaan samenwonen in Venlo.
Daar werkte Dorien en ik was net begonnen met
mijn werk in Schaarsbergen. Het werd een zogenoemde weekend relatie. Toen onze band sterker
werd zijn we naar Velp bij Arnhem verhuisd. Dorien
had ondertussen een carrière-switch gemaakt en
ging het onderwijs in, in Zwolle. Na mijn vierde
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tour in het buitenland werd het tijd om in Den
Haag te gaan werken op het ministerie. Dorien
vond kort daarop een baan in Boxtel. Dit was weer
een reden om te gaan verhuizen.
Binnen de door ons bepaalde driehoek Nijmegen,
Den Bosch en Eindhoven vonden we ons huidige
huis in Beauregard in de wijk Tongelre. Dicht bij
een stadscentrum, dicht bij de natuur en dicht bij
een station.

met anderen onze leefomgeving te verbeteren. Je
leeft immers niet alleen op de wereld en zeker niet
in de buurt waarin je woont. Om de buurt te leren
kennen en de mensen die erin leven, ben ik daarom lid geworden van het bestuur van de bewonersvereniging Beauregard. Vanuit deze vereniging
heb ik me, samen met andere buurtbewoners, ingezet voor een zogenoemd pleinfeest en een activiteitenveld aan de Ceramlaan. Via dit bestuur
kwam ik in aanraking met het bestuur van ’t Oude
Raadhuis.
Vanwege veranderende subsidieregels in de gemeente Eindhoven, heb ik met andere vertegenwoordigers van buurtverenigingen het initiatief genomen om een subsidiecommissie op te richten
voor een eerlijke en transparante verdeling van
subsidiegelden. In de gemeente Eindhoven loopt
onze subsidiecommissie hierin voorop en we worden inmiddels gevraagd vanwege onze manier van
aanpak.

Paul, Dorien en de kinderen tijdens vakantie in Frankrijk 2015
Wij wonen nu bijna acht jaar in de Bandalaan. En
met veel plezier. Voor ons is Tongelre een bijzondere plek geworden omdat hier het leven is begonnen van onze twee kinderen. Rafaël, een jongen
van zeven en Josefien, een meisje van vijf. De
keuze om hier in Tongelre te gaan wonen is uiteindelijk ook een goede geweest. Het geeft mij soms
het gevoel dat ik weer in een dorp woon en leef.
Tegelijkertijd is Eindhoven in onze ogen een bruisende stad waar altijd wel iets te doen is. Zowel
voor de kinderen als voor ons.
Ik vind het fijn om hard te lopen. Dit doe ik op frequente basis. Dit jaar heb ik besloten om wederom
een halve marathon te lopen tijdens de marathondag in oktober in Eindhoven. De plek waar we wonen is daarvoor een prima uitvalsbasis. Vanuit ons
huis kun je verschillende mooie looproutes nemen.
Bijvoorbeeld rondom de Karpendonkse plas en in
de omgeving van de Collse watermolen.
Door mijn ervaringen in mijn leven, de missies in
het buitenland en omdat ik het gewoon fijn vind
om te doen, wil ik mij graag inzetten om samen

Ik ben kort geleden gevraagd en toegetreden tot
het bestuur van de wijkcentrumraad van ’t Oude
Raadhuis. Hier ben ik wel enigszins uit mijn comfortzone gestapt door de functie van secretaris aan
te nemen. Ik hoop dat ik met mijn ideeën en ervaringen kan bijdragen aan een blijvend bestaan van
’t Oude Raadhuis. Zodat ’t Oude Raadhuis met al
zijn vrijwilligers veel kan blijven betekenen voor
een gezellig en leefbaar Tongelre.
Niet alleen ‘t Oude Raadhuis is een activiteitencentrum in Tongelre. Een aantal jaren geleden is er
ORKA aan de Broekakkerseweg bijgekomen. Daarom wil ik Johan Hendriks vragen om de wisselpen
van mij over te nemen.
Hartelijke groet,
Paul Peeters

Vogelrijmelarij
Door Huub Sanders

De groenling
Ook in de vogelpolitiek
gaat het af en toe wat slinks
want laatst nog stemde heel de kliek
Met z’n allen op… groenlinks
Tijdens de opening van het activiteitenveld aan de Ceramlaan
2014.
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Door Kees van Grevenbroek
Klaar voor vertrek
Na weer een heel seizoen hier in onze omgeving te
zijn geweest om jongen voort te brengen, is een
aantal vogelsoorten zich aan het voorbereiden
voor de grote trek naar het Zuiden, om daar te
overwinteren. Soms vliegen ze duizenden kilometers. Nadat de vogel het verenpak gewisseld heeft,
het zogenaamde ruien dat duurt tot half september, gaan de vogels zich opvetten. Dat is reserves
opslaan, in de vorm van vetten, om voldoende
energie te hebben voor de oversteek.
Zo`n reis is niet zonder gevaren. Slecht weer, bepaalde objecten zoals windmolens en, het klinkt
gek, maar ook booreilanden op zee kunnen invloed hebben op de routes in de nacht (misleidend
licht). Maar ook de jacht op allerlei vogels in de
zuidelijke landen van Europa en Afrika is een ramp
voor deze kleine reizigers. Internationale vogelbeschermingsorganisaties komen in actie tegen deze
zinloze jacht. Helaas heeft op Malta de uitslag van
een referendum dusdanig weinig opgeleverd, dat
jagers op trekvogels mogen blijven schieten.

Uit een onderzoek in 2011
kwam men tot
de volgende
conclusie: een
boerenzwaluw
(hij weegt
maar 22
gram), vliegt
8500 kilometer
naar Centraal
Afrika in gemiddeld 32 dagen. Daarvan
rust en foerafoto: I Stock
geert hij 11 dagen. In de overige 21 dagen wordt dus ruim 400
kilometer per dag afgelegd, jawel, op eigen
kracht! Ongelofelijk toch! Dan is de marathon van
Eindhoven toch een peulenschilletje.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Uitnodiging:
U wordt van harte uitgenodigd om een
kijkje te komen nemen in het nieuwe
spilcentrum ’t Karregat
op zaterdag 26 september 2015
aan de Urkhovenseweg 6, Eindhoven.
Vanaf 15.00 u staat de deur open. Voor
een hapje en een drankje wordt gezorgd.

PARKEREN:

Een jonge Maltese jager ‘s morgensvroeg op zoek naar trekkende kwartels of iets anders?
De aantallen en soorten trekvogels nemen nog
steeds af. De landbouw in Nederland en natuurlijk
ook in Europa is daar mede schuldig aan. Het
moet allemaal groter in de landbouw. Het land, de
machines en de productie moeten maximaal zijn.
Dan blijfen er in dat uitgeklede landschap maar
weinig insecten over voor de vogels. En toch, het
volgende voorjaar komen de overwinteraars, die
de heen- en terugreis hebben overleefd, gewoon
weer naar ons land en onze omgeving terug.
Neem als voorbeeld een boerenzwaluw.

Er kan geparkeerd worden op het parkeerterrein naast de Verhuiscentrale.
We zien u graag op 26 september!
met vriendelijke groet,
directeur en team
Spilcentrum ‘t Karregat
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond ‘t
Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

MOMENTEN MET
,

ziel

EN

.

Info met betrekking tot Kerkberichten
Overzicht diensten:
• St. Martinuskerk, ’t Hofke, elke zondag om 9.30 uur
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 1ste en 3e zaterdag
van de maand om 19.00 uur met kapelaan
• Berckelhof, Gen. Cronjéstraat, 2e en 4e zaterdag van
de maand om 19.00 uur met dominee.
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de Martinuskerk).
Maandag, dinsdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur. Hier is
iedereen welkom voor vragen, koffie of een gezellig
praatje.
• Op dinsdag- en vrijdagochtend is kapelaan P. Geelen aanwezig.
• Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een gezellige babbel.

Telefoonnummer Kerkwijkcentrum Martinus:
040-2811324
E:mailadres: kwctongelre@parochiesintjoris.nl
Telefoonnummer bij afwezigheid vrijwilligers KWC:
040-2110467 (Parochiecentrum St. Joris)
Voor meer info: zie www.parochiesintjoris.nl
Familieberichten:
• Uitvaart:
18 augustus Diny Coonen – Verstraeten
• Doop:
16 augustus Helena Schipperen
Verder ben ik nog altijd op zoek naar een medewerk(st)er
voor het kerkwijkcentrum.
Dank en groetjes, Jan van Zitteren.

Ja, er valt wat te vieren: wat verwennerij, maar
boven alles zijn we blij om elkaar te zien, blij om
even bij elkaar te zijn.

EEN PAD OM TE VIEREN,
BOMEN OM TE GEDENKEN
Door Wim van de Wiel, lopend in de Loovelden.
We hebben thuis weer wat te vieren, samen zetten
we stoelen en een paar tafeltjes klaar in de tuin. ’t
Zal warm worden, dus zoeken we een schaduwrijk
plekje op.
Familieleden en een paar goede vrienden komen
opdagen, ’n knuffel, handen schudden en een gezamenlijke attentie in de vorm van een geweldige
bos bloemen. We wisselen wat nieuwtjes uit en
vertellen over bezoeken aan artsen, we sluiten af
met dooddoeners als “ouder worden is leuk, maar
de ouderdom komt met gebreken”. Iedereen veert
op wanneer de kleinkinderen de tuin inlopen, hun
komst is al aangekondigd door hun roepen: “Opa,
oma, waar ben je …...?“.

Een paar dagen later loop ik over het beroemdste
en duurste pad van Tongelre, het van GoghRoosegaardepad. Vroeger was het vanuit de Loostraat een doodlopende veldweg naar de akkers en
weilanden èn naar de beemd in de Loovelden. Wij
en onze ouders noemden dit pad “de Steegt”. We
struinden er rond, plukten emmers bramen en
kleurrijke geurige veldboeketten.
Nu loop ik over een betonnen baan, moet opzij
voor snelle wielrijders en maak sprongen terug in
de tijd: van beton naar asfalt, van tractorspoor
naar karrespoor met de hoefafdrukken en het stof
van ‘n Brabantse knol. Bij het invallen van de
nacht nodigt kunstenaar Daan Roosegaarde ons uit
om zijn creatie en imitatie van Vincent te ervaren,
maar Vincent boeit mij intenser met zijn stralende
sterrenhemel “starry night”. In dit schilderij mag ik
de beweging in het leven, de sterrenhemel en de
aarde beleven en vieren.
Aan het pad en langs de sloten zijn enkele jaren
geleden gedenkbomen geplaatst. Bij bijna elke
boom ontdek ik tussen het hoge gras en teruggekeerde veldbloemen een kleine plaquette: Een herinnering aan een dierbare of aan een gebeuren.
Wij mensen gaan als vanzelf terug in de tijd, we
denken terug en vieren geboortes en huwelijken;
we vieren het oprichten van een vereniging, bedrijf, sportclub of buurtgemeenschap.
Wij gaan terug in de tijd en willen verbonden blijven met diegenen of gebeurtenissen die ons leven
hebben getekend of vorm gegeven: Geliefden die
van ons zijn weggenomen of die ons ontvallen zijn,
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het noodlot dat ons persoonlijk of ons als gemeenschap heeft overvallen: oorlog, vliegrampen of ongelukken.
We planten een boom, misschien in de wetenschap
of in de hoop dat deze boom ons en onze gevoelens zal overleven. Een levend teken van onze liefdevolle en vreugdevolle momenten, maar vaak
ook een symbool van onze pijn en van ons verdriet.
Immers wij willen en mogen vieren, wij mogen en
willen steeds herdenken.

BEGIJNHOFGESPREKKEN
Lezing en gesprek met: Stevo Akkerman
(Amsterdam) ‘Geloof met gaten’
Op zondag 18 oktober van 10.30 tot 12.30 uur in
De Herberg op het terrein van Eckartdal,
Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven.
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl

Hoe ga je om met een ramp in je leven? Wat doet het
met je geloof, wat met je relatie? Stevo Akkerman
werd geconfronteerd met de dood van zijn pasgeboren dochter. Hij schreef er een fascinerend boek
over: Donderdagmiddagdochter. Deze roman daagt
de lezer uit aandacht te geven aan de eigen manieren
van omgaan met wat het leven omver gooit.
http://over-boeken.blogspot.nl/2013/12/
donderdagmiddagdochter-stevo-akkerman.html
http://curledupbook.blogspot.nl/2013/08/stevoakkerman-donderdagmiddagdochter.html
De toegang is gratis, er is een collecte voor de kosten. Die kosten zijn rond €5,- p/p
Zie: www.begijnenhofgesprekken.nl voor een routebeschrijving en de parkeerplaatsen bij Eckartdal.
U kunt ons bellen; mevr. Spiertz: 040 242 12 63 of
J. de Jong 040 241 58 21.

SINT-NICOLAASVERENIGING
''STMARTINUS''

Geachte Buurtbewoners,
St. Nicolaas heeft ons te kennen te geven dat Hij onze wijk weer met
een bezoek komt vereren. De rondgangen zijn:

opgericht in1951

• zaterdag 28 november “de Karpendonk” en “Koudenhoven”

en de wijk “Beauregard” aan de Tongelresestraat
• zaterdag 5 december het oude gedeelte van Tongelre rond de St. Martinus kerk.
Ook kunnen wij u mededelen dat de ledencollecteurs de laatste drie weken van oktober actief zullen zijn in de
voor u en hen bekende omgeving.
De collecte wordt zoals gewoonlijk huis aan huis gehouden. De ledencollecteurs kunnen op uw verzoek een vergunning en een legitimatiebewijs tonen. Vanaf deze plaats willen wij dan ook al onze begunstigers van harte
dank zeggen voor de financiële steun, daar zij het zijn die het ons mogelijk maken om St Nicolaas twee zaterdagen in ons midden te hebben, de kinderen zijn er blij mee!!!!!
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur, G. Tournoy voorzitter.
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www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven
Kerkdiensten
zondag 20 september:
10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Ontmoetingskerk
zondag 27 september:
10.00 uur dominee Elbert Grosheide in de Ontmoetingskerk
zondag 4 oktober:
10.00 uur dominee Tineke Boekenstijn in de Adventskerk
zondag 11 oktober:
10.00 uur dominee Johan Beks in de Adventskerk
zondag 18 oktober:
10.00 uur dominee Chris Mondt in de Adventskerk
Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4
jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Op 27 september en 11 oktober is er voor tieners
een aparte viering (jeugdkerk).
Samenvoeging
Vanaf september zijn de Adventskerk- en Ontmoetingskerkgemeente samengevoegd tot één gemeente. De nieuwe naam wordt in september bekend gemaakt. Zolang nog
niet duidelijk is voor welk kerkgebouw gekozen wordt,
wordt er afwisselend gekerkt in de twee kerkgebouwen.
Bijbellezen met mensen, werkzaam in de zorg
Hebben bijbelverhalen te maken met het
gewone leven? Ja, dat hebben ze en daarom wordt er in drie bijeenkomsten samen
gepraat en gelezen met mensen die werkzaam zijn in de zorg. De eerste twee keer
wordt geïnventariseerd en uitgewisseld wat
kenmerkend is voor de huidige zorg. Wat
zijn de mooie en wat de minder mooie kanten van dat werk. Welke vragen en knelpunten komen we tegen. Op de derde
avond wordt een bijbelverhaal/-tekst gelezen met de vraag
hoe de bijbeltekst verder kan helpen in de vragen die het
werk oproept.
De drie data in het najaar worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Hebt u interesse of wilt u meer weten,
neem dan contact op met Hannie Luiten, tel. 040-2123501
of E: gfjluiten@steenlui.nl.
Bibliodrama over Zacheüs
Onder begeleiding van dominee Tineke Boekenstijn bibliodrama voor iedereen die plezier heeft om op een speelse manier nieuwe
dingen te ontdekken in een bijbelverhaal en
in zichzelf. Twee opzichzelfstaande avonden waar u kunt
kennismaken met bibliodrama.

Plaats en tijd: 16 september en 16 december van 20.00 tot
22.00 uur in de Adventskerk.
Contactpersoon en opgave: ds. Tineke Boekenstijn,
E: t.c.m.boekenstijn@planet.nl of tel. 040 – 8420006.
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 7 oktober in de Ontmoetingskerk en
op 21 oktober in de Adventskerk. 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
− 11.15 tot 11.45 uur kort gesprek over een thema
− gesprek, ontmoeting, een spelletje …..
− lunch: iedereen neemt een eigen lunchpakketje mee en
u krijgt een kopje soep
− 13.00 uur einde.

Thema-avonden: Bijbelverhalen en kunst - " Verder kijken
dan je neus lang is"
Een serie avonden over bijbel en kunst o.l.v. kunstenaar
Leo Steinhauzer en ds. Tineke Boekenstijn. Ontdekken
hoe beelden op een nieuwe en soms andere wijze kunnen
bijdragen aan het lezen en begrijpen van bijbelteksten.
Plaats en tijd: van 20.00 tot 22.00 uur op 6 oktober in de
Adventskerk en op 18 november in de Ontmoetingskerk.
Contactpersoon en opgave: ds. Tineke Boekenstijn,
E: t.c.m.boekenstijn@planet.nl of tel. 040 – 8420006
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met:
Hannie Luiten, tel. 040-2123501 E: gfjluiten@steenlui.nl
NB. De Ontmoetingskerk staat aan de Meerkollaan 3 en
de Adventskerk aan de Camphuysenstraat 4 te Eindhoven.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl
Contact voor evenementen:
Henri.van.vroenhoven@on.nl
tel. 06-55182858

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.
Maandagavond
De wijkagent is elke 1e maandag van de maand aanwezig
van 18.30 tot 19.00 uur .
Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen:
1x per 2 weken.
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint om
14.00 uur.
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met koffie
en een gezellig praatje.
Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijvoorbeeld vragen
over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het
invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Zo is het mogelijk dat u van b.v. een overheidsinstantie of energieleverancier een brief of een formulier ontvangt, waarmee u door het taalgebruik
misschien geen raad weet. Wij zijn er dan om u
daarmee te helpen.
Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien
nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw
privacy staat hierbij centraal.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis
waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we
telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.

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 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30
uur, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder begeleiding.
Deelnamekosten € 1,50 per keer.

KLEDING EN HUISRAAD TE KOOP
Op dinsdag 22 september van 13.00-15.00 uur kunnen
mensen die het hard nodig hebben, in ‘t Oude Raadhuis
voor 50 eurocent kleding en huisraad kopen.
De kleding en huisraad wordt direct naar het adres gebracht waar het heel hard nodig is.
Tot ziens en vriendelijke groet, Maria

OPROEP:

Woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en mogelijkheid te kaarten of
een ander spel te doen.

Zoekt u contact met
‘t Oude Raadhuis? Bel dan tussen
9.00 en 12.00 uur of mail naar:
beheerders.raadhuis@on.nl!

Wij zijn 13 vrijwilligers die Nederlandse taalles geven
aan allochtone mensen in het Oude Raadhuis. Het is op
vrij laag niveau, A0-A1 en soms A2. Meestal is het een
op een, soms twee cursisten voor een vrijwilliger.
Wij geven les op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur
en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Wij zoeken voor de donderdagmiddag nog vrijwilligers.
Het beste is het om eens een keer te komen kijken hoe
wij dat doen. Dat kan op dinsdagmorgen om 09.45 en
donderdagmiddag om 13.15 uur. De cursus is inmiddels
alweer begonnen.
Met vriendelijke groet,
Kees van den Heuvel 0402810273
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70
0-- J A R I G J U B I L E U M S P
PE
EELTUIN SINT JOSEPH
Wat was het een schitterende dag. Speeltuinvereniging Sint Joseph bestaat 70 jaar en op de dag dat we dit platina
jubileum vierde, stond er een stralende zon aan de hemel.
Vanaf één uur was iedereen welkom in de altijd al gastvrije speeltuin. Alle ingeschreven leden kregen zelfs een cadeau
in de vorm van een rugzakje met inhoud. Naast de gebruikelijke speeltoestellen waren er die dag ook een aantal extra
activiteiten georganiseerd en was de ‘tuin’ feestelijk aangekleed. Alle kinderen kregen een spelkaart, waardoor ze aan
allerlei spelletjes mee konden doen en als je kaart vol was mocht je grabbelen in de grabbelton. Daarnaast was er ook
een springkussen, draaimolen, een clown en een suikerspinkraam. Ook de scouting had een vuurtje geregeld waarboven iedereen brood kon bakken en popcorn kon poffen. Kortom teveel om op te noemen. En als je even wilde uitrusten
van al deze activiteiten, kon je heerlijk neerstrijken op het terras voor een natje en een droogje.
De speeltuinvereniging kan terugkijken op een zeer geslaagde dag, die door de aanwezigheid van heel veel vrijwilligers
plaats heeft kunnen vinden. Het was prachtig om te zien hoeveel mensen er met een groen shirt rondliepen. Want zonder die mensen geen stralende kinderen in een prachtige speeltuin.
Vrijwilligers, kinderen, ouders en iedereen die de speeltuin een warm hart toedraagt: bedankt voor een geweldig verjaardagsfeestje. We kijken nu al uit naar ons volgende jubileum.
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COOK4U krijgt van ons een STER
Woensdagavond 26 augustus kwamen de bestuursleden en de beheerders van ’t Oude Raadhuis bijeen in ORKA’s eetgelegenheid Cook4U.

Joris, Matthijs en Wouter (achteraan), Lynn, Ruben, Sterre, Bo
en Caspar

We schoven aan met 18 personen en de belofte
dat we zouden worden verwend door 10 jeugdige
koks, die met plezier en interesse elke maand hun
best doen een driegangenmenu te bereiden voor
de gasten. Ze worden begeleid door enthousiaste
volwassenen natuurlijk.
Het ziet er altijd erg gezellig uit in het restaurant/
bar gedeelte van ORKA. Een aperitiefje werd geserveerd door schattige dametjes. We moesten
wachten tot alle gasten binnen waren voordat de
maaltijd kon beginnen. In de tussentijd werd elk
leeg glas direct gespot door onze serveersters,
zelfs als dat nog aan de lippen stond. Dat was
vertederend leuk!
De sfeer was fijn, er werd druk gepraat en de gerechten werden geserveerd door de blije koks
zelf. Voorgerecht Crostini met spinazie en pesto,
hoofdgerecht Risotto en nagerecht Brownies,
Blondies met slagroom. Alles zelf gemaakt en het
was werkelijk heerlijk.
Graag wil ik een groot compliment geven aan de
kinderen en hun begeleiders. (Een aanrader voor
iedereen om een keer mee te maken. Elke tweede
woensdag van de maand, gewoon even mailen
naar cook4u.orka@gmail.com.)
Goed gedaan, we hebben genoten!
Parttime-beheerder
Franka Heesterbeek
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Selectie Cook-4u gasten

Ankerpunt voor de wijk
Berckelhof
Generaal Cronjéstraat 3, 5642 MH Eindhoven
Levendigheid, samen genieten van de aangename dingen in het leven, voor jong en oud.
Dat wil Vitalis bieden. Want genieten van het
leven houdt nooit op. Daarom organiseren we
ook deze maand weer allerlei activiteiten die
het leven een beetje aangenamer maken.
Komt u ook eens langs?
De maand oktober staat bol van leuke activiteiten,
we doen mee aan de Big Draw, een internationaal
teken-festival.
Op donderdag 1 oktober van 10.00 tot 16.30 uur
en zondag 4 oktober van 12.00 tot 17.00 uur gaan
we samen in het restaurant kastjes van wijkbewoners pimpen. Deze kastjes zullen later worden verwerkt tot een grote buurtkast, die te zien zal zijn
tijdens de Dutch Design Week in Vitalis Berckelhof.
Deelname is gratis.
Voor het volledige programma van de Dutch Design Week van 17 t/m 25 oktober verwijs ik naar
onze facebookpagina of zie programma hiernaast.

Maandag
- Weekmarkt
09.00-11.30 uur
- Dansen & bewegen op muziek (1strip)
14:30-15:15 uur
- Gezelschapsavond (1strip)
19:00-21:00 uur
Dinsdag
- Kienen (prijzen) (1strip)
19:15-21:15 uur

10:30-12:00 uur
14:30-16:30 uur
19:00-21:00 uur

Donderdag
- Sporten in de beweegtuin door Splendid.
(3,00 euro)
15:00-16:00 uur
Vrijdag
-Grijze koppen orkest
-Kienen (stuivertjes kienen)
(1strip)

Activiteiten DDW Oud = In
17 t/m 25 oktober 2015
Dagelijks is de expositie open van 12.0018.00 uur.
- 17 oktober:
Opening DDW met voorstelling van Het Salon
en wijkbewoners
11:00-16:30 uur
- 19 oktober:
Workshop design Thinking (gratis)
(Vooraf inschrijven via s.van.aggel@vitalisgroep.nl
of 040-2331600)
13:30-16.30 uur
- 20 oktober:
Historische middag, verhalen uit Tongelre komen tot leven
14:30-16:00 uur
- 21 oktober:
Voorstelling van Het salon en wijkbewoners
14:30-16:00 uur

Activiteitenoverzicht

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

Nieuws vanuit Vitalis Berckelhof

10.30-11.30 uur
14:30-16:00 uur
Wilt u deelnemen aan
activiteiten? Koop uw
‘strippenkaart’ bij de
receptie.

- 22 oktober:
Workshop Cultuurnomaden en kinderen uit
de wijk
14.30-16.00 uur
- 22 oktober:
Workshop Nieuw-Oud, wat zijn uw talenten?
15.00-18.00 uur
- 23 oktober:
Eindhoven in Dialoog
(Vooraf inschrijven via s.van.aggel@vitalisgroep.nl
of 040-2331600)
14:30-17:00 uur
- 24 oktober:
Voorstelling door het Salon en wijkbewoners
14.30-16.00 uur
Tijdens deze speciale week staat er dagelijks
een heerlijk oud Hollandse stamppot op het
menu voor € 5.
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B I J E N H O U D E R S V E R E N I G IIN
NG SINT AMBROSIUS
De redactie had me gevraagd om de lezers
eens kennis te laten
maken met de bijenhoudersvereniging Sint
Ambrosius aan de Loostraat 9 in Tongelre. Op
zondag 12 juli was in heel Nederland de Landelijke Imkerijdag dus dat leek me wel een
geschikte dag om eens een kijkje te nemen
en kennis te maken. Ik kon meteen een afspraakje maken voor een interview met de
secretaris Ellen, wier achternaam - echt waar
- ook Ambrosius is.
door Frank de Greef
Wat is een bijenhoudersvereniging eigenlijk?
Een club mensen die van bijen houdt en die het
leuk vindt om die hobby gezamenlijk te beoefenen.
Mede doordat het voor de meeste mensen bezwaarlijk is om een of meer bijenkasten in de eigen tuin te zetten, want veel buren zijn daar niet
blij mee. Onze bijenstal aan de Loostraat biedt imkers de mogelijkheid om hier bijenvolken neer te
zetten. De vereniging streeft ernaar om in zijn algemeenheid de bijenstand op peil te houden en te
zorgen voor een goede spreiding van bijenvolken over Eindhoven. Verder bieden we op ons terrein praktijkbegeleiding aan voor mensen die imker-cursussen volgen. We hebben helaas niet de
accommodatie om zelf cursussen te geven, zeker
niet als het regent...
We ondernemen ook gezamenlijke activiteiten, bijvoorbeeld af en toe een flinke partij hout en plaatmateriaal inkopen waar we zelf bijenkasten van
kunnen bouwen.
Sint Ambrosius al sinds 1927
Aangezien er niet zoiets bestaat als ‘de’ bijenliefhebber, hebben al onze leden wel een andere re-

praktijkbegeleiding

den om lid te worden van onze vereniging. Want
de een houdt bijen vanwege de honing en de was,
de ander omdat hij of zij zich voelt aangesproken
door het bijzondere gedrag van een bijenvolk.
Weer een ander houdt bijen puur om in bepaalde
periodes zijn of haar bijenkasten te verhuren voor
de bestuiving van met name boomgaarden. Vroeger stond er op elke boerderij en zeker bij elke
boomgaard wel een aantal bijenkasten of korven,
maar dat is niet meer. Daar kun je als imker dus
op inspringen. Er zijn eigenlijk bijna net zoveel redenen waarom mensen bijen houden als waarom
ze lid zijn van onze vereniging. En er zijn trouwens
ook leden die niet eens een bijenkast hebben,
maar wel een stukje grond huren van 4 bij 5 meter
om er groenten, kruiden en bessen op te telen.
Hoe lang bestaat Sint Ambrosius Eindhoven?
Wij bestaan officieel sinds 1927. Toen is onze vereniging opgericht als onderdeel van de NoordBrabantse Christelijke Boerenbond,de NCB, een
organisatie die de belangen van de boerenstand
behartigde. In de jaren dertig van de vorige eeuw
had de toenmalige bewoner van de boerderij
aan de Loostraat 9, de 'oude' Van Heeswijk, al een
bijenstal op deze plaats. Zijn zoon had echter geen
interesse in bijen en sinds 1972 pachten we dit
stuk grond van de gemeente en onderhouden het terrein ook zelf. We
zijn als verenigingaangesloten bij de overkoepelende
landelijke Nederlandse Bijenhoudersvereniging,
de
NBV. Trouwens, misschien
ook leuk om te weten: bijna
alle bijenhoudersverenigingen heten Sint Ambrosius,
want hij is de beschermheilige van de bijen. Ambrosius
was bisschop van Milaan en
leefde van ± 339 tot 397.
Wat doen bijen eigenlijk precies?
Je hebt allerlei soorten bijen, maar de honingbijen
die wij hier houden gaan op zoek naar stuifmeel en
vooral nectar, de zoete lokstof in bloeiende planten
en bomen. Deze honingbij is de enige die in een
volk leeft. Daarnaast zijn er nog een heleboel bijensoorten die solitair leven, waaronder de
hommel. Tijdens het rondscharrelen op een bloem
blijven er altijd wel wat korreltjes stuifmeel op het
bijenlijfje plakken en doordat ze steeds weer naar
een volgende bloem vliegen, zorgen ze op die manier onbewust voor de bestuiving, iets wat van
groot commercieel belang is voor met name de
hele fruitsector.
Een bijenvolk bestaat uit een koningin, darren
en werksters. Darren zijn de mannetjes die als
voornaamste taak hebben de koningin te bevruchten tijdens een eenmalige bruidsvlucht. En je hebt
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werksters die thuisblijven om allerlei huishoudelijke taken te verrichten en de koningin te verzorgen (de ‘huisbijen’ genoemd) en je hebt werksters
die uitvliegen om stuifmeel en nectar te zoeken,
de ‘haalbijen.’ Van het stuifmeel en de nectar die
de haalbijen verzamelen, eten ze zelf, maar een
groot gedeelte wordt naar huis gebracht om de
koningin, de darren en de huisbijen te voeden.
De nectar die
overblijft wordt
omgezet in honing en opgeslagen in de raten.
Deze voorraad
dient om de winter door te komen, maar je
kunt de honing
ook zelf opeten
en de bijen 's
winters suikerwatervoorzetten.
Dat is in het kort
wat honingbijen (en bijenhouders) doen.

worden. En wat
nog minder bekend is, is dat bijen ook een bepaald soort hars
kunnen
maken,
propolis genaamd,
dat een antibacteriële
werking
blijkt te hebben
Broedraam
en dat dus steeds
interessanter wordt nu steeds meer bacteriën immuun worden tegen de gewone antibiotica.
Wat ook een groot misverstand is, is dat mensen
bang worden als ze een grote zwerm bijen zien
hangen. Maar dan hoef je daar juist niet bang
voor te zijn want wat je dan ziet, is het uitvliegen
van de koningin, die ergens een andere plek gaat
zoeken. Zij wordt dan begeleid door ‘onderdanen’
die allemaal voor zo'n drie dagen honing in een
inwendige voorraadzak (de honingblaas) hebben
zitten en daardoor niet zo makkelijk kunnen steken! Als je zo'n zwerm ziet, hoef je dus juist helemaal niet zo bang te zijn! Overigens komt hier
ook geregeld iemand die zich juist expres laat steken, want dat verlicht de pijn van zijn reuma.

Koningin zoeken

Hoe doet de gemeente Eindhoven het met
het oog op de bijen?
Uitstekend! Niet alleen heeft de gemeente Eindhoven het landelijk convenant Bijvriendelijk Handelen ondertekend (ziewww.bijenlint.nl), in de praktijk probeert de gemeente wel degelijk de balans
te vinden tussen bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid
en maaien of kappen. Ook in de gemeentelijke
perken en plantsoenen wordt steeds beter nagedacht over welke planten of bloemen er moeten
komen en wanneer er eventueel gemaaid moet
worden.
Onze vereniging is momenteel in gesprek met de
gemeente over spreiding van de locaties waar bijenkasten geplaatst kunnen worden. In onze bijentuin op de Loostraat staan nu door de toename
van het aantal leden wel erg veel bijenvolken. En
wij zitten aan de rand van een gebied dat onlangs
is aangewezen als onderdeel van de Ecologische
Hoofdstructuur, het landelijk netwerk dat natuurgebieden in de toekomst met elkaar moet verbinden. Hierdoor zou ons huidige aantal bijenkasten
misschien moeten worden verminderd. De gemeente is bezig met het formuleren van een bijenbeleid, de verwachting is dat dat binnen nu en
een jaar afgerond is.

Kun je wat misverstanden noemen ten aanzien van bijen?
Nou bijvoorbeeld dat honingbijen op alle bloemen
vliegen. Je zult wel gezien hebben dat een stukje
hiervoor op de Loostraat dahliaclub Sint Martinus
zit [die dit jaar 80 jaar bestaat, FdG], en veel
mensen denken dat wij als bijenhouders en zij als
dahlia-kwekers wederzijds plezier van elkaar hebben maar dat is niet helemaal het geval. Honingbijen vliegen namelijk slechts op een paar soorten
dahlia's, op verreweg de meeste soorten niet.
Dahlia's worden over het algemeen bestoven door
hommels en vlinders, niet door bijen. Het ligt aan
de vorm van de bloem of honingbijen erop vliegen.
Daarnaast denken de meeste mensen dat bijen
vooral op bloeiende bloemen vliegen, maar dan
vergeten ze dat ook alle bomen en struiken elk
jaar bestoven moeten worden. Niet alleen fruitbomen maar ook gewone bomen zoals lindes, acacia's, kastanjebomen en allerlei soorten esdoorn.
Waarbij aangetekend dat er ook veel bomen zijn,
beuken bijvoorbeeld, die helemaal geen bijen,
vlinders of hommels nodig hebben doordat ze
door de wind worden bestoven.
Bijen doen meer dan honing maken.

Verder associeert men bijen vaak alleen maar met
honing, maar ze produceren ook was, waar kaarsen, crèmes en cosmetica-producten van gemaakt

Wat kun je als gewoon mens doen voor de
bijen?
Drie keer nadenken voordat je (een gedeelte van)
je tuin laat betegelen of bestraten! En a.u.b. helemaal geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken tegen ‘onkruid.' Zeker niet sinds duidelijk
wordt dat bepaalde bestrijdingsmiddelen (de neonicotinoïden) in de natuur niet worden afgebroken
en zeer giftig zijn doordat ze zich ophopen in het
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lichaam van insecten (niet alleen de bijen) maar
ook van de vogels die insecten of zaden eten.
Veel zaaigoed wordt tegenwoordig vast geïmpregneerd met die troep, waardoor die giftige
neonicotinoïden echt overal in de plant terechtkomen, tot de bloem, het stuifmeel en de nectar
aan toe.
En als je denkt de bijen een plezier te doen door
bloemen of bloeiende struiken in je tuin te laten
groeien maar “dan moet wel eerst die oude lindeboom weg want die geeft veel te veel schaduw”
dan ben je voor de bijen toch niet echt goed bezig. Want probeer je maar eens voor te stellen
hoeveel bloei-oppervlakte één boom heeft ten
opzichte van een paar vierkante meters grond.
Als je je bedenkt dat honingbijen tientallen kilometers per dag vliegen (steeds op en neer naar
de bloemen of planten die soms drie kilometer
ver staan) dan moeten ze onderweg, zeker op
warme dagen, water kunnen drinken. Je doet de
bijen dus een groot plezier door een flinke bak of
schaal water ter beschikking te stellen. Maar dat
moet wel ondiep water zijn, want anders verdrinken ze. Wat je dus doet is een bak of schaal vullen met kiezelsteentjes of knikkers en daar water
overheen gieten, zodat er een kleine ‘poeltjes’
ontstaan. Of je legt wat bamboestokjes in het
water die blijven drijven. In ieder geval moet je
ervoor zorgen dat de bijen ergens op kunnen landen en vanaf de ‘vaste wal’ kunnen drinken.
En het allerbeste wat je voor onze honingbijen
kunt doen is ervoor zorgen dat je een zodanig
gevarieerde tuin hebt dat er vanaf de vroege lente tot de late herfst altijd wel ergens een plant,
boom, struik of bloem bloeit. Meer informatie
daarover kun je vinden opwww.drachtplanten.nl.

Recept van de maand september:
Garnalen-rijstsalade
Recept: Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Ingrediënten voor 4 personen:
* 175 gram gemengde langkorrelige en wilde rijst
* zout en peper
* 4 lente-uitjes, in ringen gesneden
* 350 gram gare, gepelde garnalen
* 1 mango, geschild, ontpit en in blokjes gesneden
* 25 gram geschaafde amandelen
* 1 eetl. fijngehakte verse munt
Dressing
* 1 eetl. extra vergine olijfolie
* 2 theel. limoensap
* 1 teentje knoflook, geperst
* 1 theel. heldere honing
* zout en peper
Bereidingswijze:
1. Kook de rijst volgens voorschrift gaar. Giet af en
doe het in een grote kom. Voeg de garnalen toe.
2. Meng alle ingrediënten voor de dressing in een
grote kom. Voeg peper en zout naar smaak toe en
klop het mengsel goed door elkaar. Schenk de
dressing over de rijst en garnalen en laat het
mengsel afkoelen.
3. Voeg de mango, lente-ui, amandelschaafsel en de
munt toe aan de salade. Breng op smaak met peper en zout en schep het geheel grof om. Schep
het op een schaal en serveer.

En kom vooral eens langs op een zaterdagochtend, om het geluid, de geur en de levendigheid van de bijentuin te ervaren. Ook is
er honing te koop, zolang de voorraad
strekt.

Bijenhoudersvereniging Sint Ambrosius
Loostraat 9, 5641 JR Eindhoven 06-49124446
ambrosius-eindhoven@hotmail.com
www.eindhoven.bijenhouders.nl
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’t Oude Raadhuis organiseert:
Grote quizavond op 16 oktober 2015: welk team wordt
MeesterBrein Tongelre 2015

En neemt de titel over van DRAS8
’t Oude Raadhuis daagt wederom alle volwassen inwoners van Tongelre uit een gooi te
doen naar de titel MeesterBreinTongelre 2015 tijdens onze grote quiz op vrijdagavond 16
oktober. Zoals gebruikelijk wordt de quiz gespeeld met 10 teams bestaande uit maximaal
6 vrienden of buurtgenoten vanaf 18 jaar. Het winnende team wordt verwend met champagne en de wisselbeker en mag zich trots MeesterBrein Tongelre 2015 noemen.
Supporters zijn van harte welkom, de bar is open. Aanvang 20.00 uur.
U kunt een team inschrijven tot 8 oktober door een mailtje te sturen naar
frankaheesterbeek@gmail.com met de namen van de teamleden.
Om de onkosten van koffie en knabbeltjes bij de borrel te dekken, willen wij een bijdrage
vragen van 1 euro per deelnemer.

Slimmer dan de buren? Grijp uw kans en doe mee!

VRIJDAG 2 OKTOBER 19.30 uur
‘T OUDE RAADHUIS
10 JARIG JUBILEUM
CONCERT
VAN
,,OMA’S AAN DE TOP’’
TOEGANG GRATIS
www.omasaandetop.nl
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Tuintip van september:
Bijzonder mooie bolgewassen
Door Jeroen Soontiëns
Het najaar is dé tijd om voorjaarsbloeiende bloembollen te
planten. De bekende narcissen, tulpen en crocussen gaan in
de herfst de grond in om het komende voorjaar vrolijk in te
luiden. Wilt u eens een keer wat anders, laat uzelf dan verrassen door deze bijzondere bolgewassen.
Ipheion uniflorum – oude wijfjes
Dit bolgewas met een opmerkelijke Nederlandse naam is bij
uitstek geschikt voor een droge zanderige plek in de tuin.
De plant bloeit met fraaie stervormige lichtblauwe bloemen
in april. U kunt de bolletjes bijvoorbeeld prima onder een
struik of boom zetten, waar andere planten het niet goed
doen.

Macula-café
WETHOUDER LENI SCHOLTEN IN
MACULA-CAFÉ
Dinsdag 29 september is er weer het maandelijkse
Macula-café (voorheen MD-café) voor mensen
met de oogaandoening Macula Degeneratie. Deze
middag komt Leni Scholten, wethouder jeugd,
welzijn en zorg. Met WIJeindhoven heeft zij een
vernieuwende beweging in gang gezet op het gebied van zorg en welzijn. Zij zal voorlichting geven over de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), hoe zorg en welzijn voor slechtzienden in
de praktijk kan worden gebracht en een luisterend
oor bieden aan onze bezoekers.
Het is heel belangrijk dat zij kennis neemt van onze problematiek en (on)mogelijkheden voor een
goed maatschappelijk en sociaal leven in relatie tot
onze beperkingen. Probeert u allemaal te komen,
zodat de wethouder zoveel mogelijk informatie
van ons, MD-ers krijgt. Het is uitermate belangrijk
dat u zich laat horen deze middag.
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.

Camassia leichtlinii – indianenbloem
Deze van oorsprong uit Noord-Amerika afkomstige bol is
prachtig in een vasteplantenborder. De lange bloeistengel
vol bloemen wordt zo’n 70 cm hoog en staat pas eind mei in
volle bloei. Er is een witte en lilablauwe soort. Het is een
prima vaste plant die ook na enkele jaren nog goed in bloei
komt.
Puschkinia libanotica – buishyacint
De buishyacint is een van de vroegst bloeiende bolgewassen. De lage bloeiwijzen worden zo’n 15 cm hoog en zijn
wit/blauw van kleur. Het is een plant die graag in de volle
zon staat en is ideaal voor verwildering onder bomen.
Nectaroscordum siculum – bulgaarse ui
Dit bolgewas heeft veel weg van een sierui (Allium) en
bloeit met een trosje bloemen op een hoge steel. De bloemen produceren veel nectar, dus het is een aantrekkelijke
plant voor bijen en vlinders. Na de bloei verschijnen de
zaaddozen, waardoor de plant ook na de bloei aantrekkelijk
is om te zien.
Plant verwilderingsbollen zo
vroeg mogelijk in het najaar.
Zet de bollen in de vollegrond,
die u vooraf heeft verbeterd
met compost, eventueel met
wat kleigranulaat erdoor gemengd. Knip afstervend loof
na de bloei niet af, maar laat
het liggen. Als u de grond niet
te veel roert, bent u verzekerd
van een kleurig voorjaar, elk
jaar opnieuw!
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Omdat de Nieuwsbrief Geestenberg niet meer wordt verspreid, willen we graag verhalen van Geestenbergbewoners in Rond ’t Hofke plaatsen. Als u meer bekendheid wilt geven aan een bijzondere verzameling, een beroep, een hobby, een winkeltje thuis of een kunstzinnige uiting, dan kunt u hierover in
Rond ’t Hofke schrijven.
Voor meer info, stuur een mail aan rondhethofke@gmail.com.
Dag allemaal,
Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is
Marc Niessen, ik ben 52 jaar en woon sinds vier
jaar met mijn twee kinderen aan de Warande 36
in de wijk Geestenberg. In juli 2011 zocht ik met
spoed een huis omdat ons huis aan de Generaal
Bothastraat verkocht werd (gelukkig!). De kopers
wilden er wél op zeer korte termijn in dus toen
ben ik hals over kop gaan zoeken naar een betaalbaar woning in Tongelre. Ik zocht een huis met
een bescheiden werkruimte erbij en dat huis vond
ik al vrij snel aan de Warande 36. Er moest wel
het een en ander aan gebeuren maar de vorige
eigenaar was zo vriendelijk me de sleutel wat eerder te geven. Hierdoor kon ik tijdens de zomervakantie van 2011 een aantal weken aan de woning
klussen zonder dat we er al in woonden. Dat
kwam goed uit want je wilt niet in een huis wonen
waar betonnen muren uitgezaagd worden en de
keuken gesloopt wordt.
Op 10 september 2011 zijn we in de wijk komen
wonen en we hadden het al meteen naar onze zin.
Het is een fijn huis (op de eerste verdieping) en de
mensen in de buurt waren meteen zeer gastvrij en
vriendelijk. De drive-in woning aan de Warande is
mijn vierde huis sinds ik in 1988 in Tongelre ben
komen wonen.
Eerst heb ik
dertien jaar in
een verbouwd
klaslokaal in
de voormalige
Martinusschool
aan de Hofstraat gewoond. Deze
Martinusschool
school is in
1987-1988 verbouwd tot een woon- en werkplek
voor kunstenaars. Ik heb 15 jaar fulltime gewerkt
als beeldend kunstenaar (schilderen, etsen). Dat
was geen vetpot maar ik werkte daarnaast als
huisschilder. In 1996 hebben we met een groep
kunstenaars een galerie opgezet in de rechtervleugel van de Martinusschool. Voor wie er ooit op
school gezeten heeft: dit was op de plek waar de
kleedruimtes en de douches van de gymzaal ooit
waren. Het bijzondere van deze kunstruimte, ge-

naamd De Overslag, was, dat met name jonge
kunstenaars er ter plekke een aantal weken aan
een kunstwerk konden werken. Daarna was er een
opening en konden mensen komen kijken. Gemeente en provincie vonden dit podium voor jonge
kunstenaars een goed plan en financierden het
kersverse initiatief. Van 1997 tot 2012 heb ik als
coördinator voor stichting De Overslag gewerkt.
Dit was een zeer diverse job. Van het poetsen van
de plee en het meehelpen van kunstenaars tot het
uitstippelen van het beleid en het vormgeven van
publicaties (boeken, kranten en flyers).

Overslag Hofstraat
In 2001 ben ik met mijn toenmalige vriendin en
onze twee kinderen naar de Generaal Bothastraat
22 verhuisd. Na anderhalf jaar zijn we in diezelfde
straat doorverhuisd naar nummer 42, waar we eigenhandig veel aangebouwd en verbouwd hebben.
Onder andere een atelier in de tuin. Kort daarna,
in 2004, is ook De Overslag verhuisd naar de Generaal Bothastraat. Daar was een ateliercomplex

Overslag Bothastraat
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voor creatieve ondernemers gebouwd waar een
mooie ruimte leeg stond die wij konden huren.
Voor kinderen in Tongelre was De Overslag ook
een leuke plek. Leerlingen van De Boog, Reigerlaan, Karregat en De Driesprong deden regelmatig
mee aan educatieve projecten waarbij ze onder
andere de muren van de galerie mochten vol schilderen.

ka, het spoor, Groendomein Wasven en 't Oude
Raadhuis. Maar ook over een zeepkistenrace, gouden echtparen, bijzondere mensen en initiatieven
en zelfs deze wijkkrant die vorig jaar haar 50-jarig
jubileum vierde met tal van activiteiten. Met dit
correspondentschap ben ik deze zomer gestopt en
Mike Verdonk neemt het stokje van mij over.
(mike@mikeverdonk.nl of 06-38311254)

Toen De Overslag in
2012 stopte ben ik met
één van die educatieve
projecten
doorgegaan
namelijk met het project
‘Groep8!’. Binnen dit
project kijken de schoolverlaters terug op hun
basisschooltijd aan de
hand van drie opdrachten. Echter met de bezuinigingen op cultuur
kan dit project nog maar
af en toe uitgevoerd
worden. Dat is jammer
want voor de kinderen is
Pilot projectkrant Groep8 het een mooi afscheid van
hun
basisschooltijd.
Op
de
website
www.cultuurbasis.nl is veel informatie te vinden
over project Groep8!

Op het moment dat u mijn verhaal leest ben ik namelijk druk doende met het opzetten van een eigen bedrijf. Als Buurtklusser Tongelre help ik mensen met allerlei karweien in en rond hun huis. Van
schilderwerk (mijn specialisatie) tot het opruimen
van de schuur. Dus ook tuinwerkzaamheden, timmerklusjes, loodgieterswerk, een vloertje leggen,
een (IKEA-)meubel in elkaar zetten et cetera. De
kern van deze minionderneming is dat ik in de
buurt woon. Dit betekent dat ik doorgaans snel
kan reageren op een hulpvraag en dat ik als buurtbewoner zeer aanspreekbaar ben. Dus mocht u
hulp nodig hebben bel me gerust op. Al mijn gegevens staan op de website www.debuurtklussertongelre.nl.

Ik heb nog niet verteld dat ik bijna vijf jaar correspondent Tongelre geweest ben voor het Eindhovens Dagblad. Onderwerpen waar ik over geschreven heb met betrekking tot 't Hofke en de Geestenberg waren natuurlijk 't Karregat, De Boog, Or-

Tot slot wil ik nog wel vertellen wat ik leuk vind
om te doen in mijn vrije tijd. Ik lees graag, hou
van wandelen, zwemmen en badminton twee keer
per week. Daarnaast speel ik gitaar en verzamel ik
sinds 25 jaar postkaarten uit Noord-Afrika.
Deze hobby is
ontstaan omdat ik
vaak lange periodes in Tunesië
heb doorgebracht.
Mijn ouders hebben ruim tien jaar
een huis gehad in
de medina (oude
stad) van Monastir.
Op mijn persoonlijke website
(marcniessen.nl)
staat een aantal
boeken met een
selectie van mijn
postkaarten. Dit
zijn PDF’s die iedereen kan downloaden.
Postkaart uit Afrika
Ik vind Tongelre een fijn stadsdeel om in te wonen
en heb het reuze naar mijn zin in de Geestenberg.
Ik hoop dan ook hier nog lang te kunnen blijven
wonen.
Vriendelijke groeten van buurtbewoner
Marc Niessen.

Marc als huisschilder
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en hulp in uw regio. Daardoor is hij of zij goed in staat om
de zorg aan uw naaste te coördineren en soms ook
(deels) zelf uit te voeren.

Veilig thuis wonen met dementie
In Nederland lijden ruim 256.000 mensen aan dementie.
Zo’n 70% hiervan woont thuis. Dat is mogelijk dankzij de
inzet van de patiënt zelf, de onmisbare hulp van mantelzorgers, welzijn en de hulp van professionele thuiszorg.
Wat kunt u doen als u last krijgt van dementie? En, op wie
kunnen de mantelzorgers een beroep doen? Gelukkig zijn
er veel mogelijkheden voor ondersteuning. We zetten ze
voor u op een rij.

Zo lang mogelijk thuis
Veel mensen met dementie hebben de wens om thuis te
blijven wonen. In veel gevallen kan dat ook. Als u kiest
voor thuiszorg wordt er in overleg met de cliënt en mantelzorgers gekeken naar de mogelijkheden. Wat kan de cliënt zelf, wat kunnen mantelzorgers en wat kunnen de
zorgverleners? Het doel is om op een veilige, verantwoorde en prettige manier zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen. De zorg is er vooral op gericht de cliënt en mantelzorger te ondersteunen en een herkenbare structuur te
bieden.

Dementie is een syndroom waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Hierdoor treden geheugenstoornissen op en kan de patiënt sommige handelingen niet (goed) meer uitvoeren. Wellicht vraagt u zich af
of er sprake is van dementie bij uzelf, uw partner of een
familielid? Of is het toch onschuldige vergeetachtigheid?
Met deze vraag kunt u op de eerste plaats terecht bij uw
huisarts. Hij of zij zal een toets doen om de juiste diagnose te stellen.

Contact met de zorgtrajectbegeleider
Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving of heeft
u vragen over dementie? Dan kunt u contact opnemen
met de zorgtrajectbegeleider of wijkverpleegkundige. Dit
kan via de inloopspreekuren van de wijkverpleegkundige.
Zie voor een overzicht van de spreekuren
www.zuidzorg.nl/zorgthuis/inloopspreekuren.
Uiteraard kunt u ook bellen naar 040 – 230 8408.

Gevolgen
Dementie heeft grote gevolgen voor zowel cliënten als
mantelzorgers. Het ziekteproces verschilt sterk per persoon maar is altijd een proces van achteruitgang, van verlies en rouw. Cliënten raken hun zelfstandigheid kwijt en
hun vermogen om op een vertrouwde manier hun leven te
leiden. Mantelzorgers verliezen geleidelijk aan hun dierbare zoals die was en voelen zich verantwoordelijk voor de
onophoudelijke zorg. Dit is zwaar en kan leiden tot overbelasting en depressie.

DE BEUK

Zorg bij dementie
Dementie is (nog) niet te genezen, maar er is wel behandeling met medicijnen en/of therapie mogelijk om het ziekteproces af te remmen. Bovendien kan medicinale behandeling vervelende symptomen, zoals depressie en angst,
verminderen. De meeste hulp is er daarom op gericht te
leren omgaan met dementie. Als er sprake is van dementie veranderen de rollen in een bestaande relatie. Partners
en mantelzorgers hebben het hiermee vaak erg zwaar.
Ook hen ondersteunen wij en soms verwijzen wij hen door
naar een ondersteuningsgroep voor mantelzorgers van
dementerenden. Hier kunnen mensen hun verhalen en
ervaringen met lotgenoten delen.
Een vaste begeleider, zoals een zorgtrajectbegeleider,
kan meehelpen de zorg goed te organiseren. De zorgverleners werken veelal samen in een netwerk en stemmen
daarin informatie, voorlichting en hulp op elkaar af.
Onafhankelijke begeleiding
Als er sprake is van dementie, verwijst de huisarts u door
naar een zorgtrajectbegeleider van de Zorgketen Dementie. Dit is een samenwerkingsverband van zo’n zeventien
zorgverleners in de regio Eindhoven op het gebied van
(thuis)zorg, dagbesteding en verpleeg- en verzorgingstehuizen. ZuidZorg is één van die partners. De zorgtrajectbegeleider is uw vraagbaak. Hij of zij is een vertrouwd en
onafhankelijk aanspreekpunt voor uw naaste met dementie en voor u als mantelzorger. Uw vaste begeleider heeft
veel kennis over dementie en kent het aanbod van zorg

Op maandag verzamelde we op het plein er waare
gladiejators en ze ruziede om de prinses.
Toen kwam de keiser met alemaal romijnse mensen .
Toen gingen we naar het velt , daar werden groepjes
gemaakt.
En iedereen kreeg een ijgen triebune en die mogten we
versieren.
We mogten alles doen van grieken en romijnen.
Het verhaal .
De gladiejators waaren verlieft op de prinses.
Maar eerst moesten ze laaten zien wat ze kunen.
Daar voor moesten ze met de kinderen alemaal
speletjes doen.
We hebben gekanoot, vieze dingen geproevt maar ook
lekkere .
En we heben een boef gevangen.
En we zijn met de bus naar irrland geweest.
En saavons was er een disco .
En daar na was er een nagt spel voor de groten.
En op vrijdag mogt gladiator Joris met de prinses trouwen.
Ik vond het kij leuk tot volgent jaar
Robin (8 jaar)

We willen graag alle kinderen, ouders en sponsors bedanken die deze week mede mogelijk hebben gemaakt.
Wil je de foto’s graag terugkijken kijk dan op onze
facebookpagina, of www.beukenoot.org
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

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

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom de Wasvenboerderij
De komende maand is er genoeg te doen bij het
Wasven. Wilt u ook zelf aan de slag? Dat kan! Wij
zijn op zoek naar een enthousiaste hulp in de winkel die beschikbaar is op dinsdag- of donderdagmiddag van 12:30 tot 17:30 uur. Voor meer info
kunt u contact opnemen via winkel@wasven.nl Ook
zijn we op zoek naar sterke mensen die op maandag- en donderdagmiddag willen helpen in de
moestuin, met name voor het zwaardere werk.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Frits
van Geffen via fritsvangeffen@wasven.nl of op 040
281 1214. Graag tot ziens bij het Wasven!
Expositie Jan Tinholt
Natuurthema-avond:
Vogels van Van Gogh

Tot en met 25 oktober,
De Overloop
25 september 19:00 uur in
De Schop

Bakhuisje in bedrijf

26 & 27 september, 10:00
uur Bakhuisje (vanaf 13:00
uur verkoop)

Theater: Door de
ogen van Van Gogh

26 & 27 september om
14:00 en 15:30 (zondag)

Pure Food Event: We
boeren goed

26 & 27 september van
12:00 tot 17:00 uur

Natuurwerkochtend
Bomenwandeling
Bakmiddag voor kinderen: Koekje van
eigen deeg

3 oktober, 09:30 uur bij
De Schop
11 oktober, 10:30 Wasvenboerderij
14 oktober, 13:30 uur in
De Schop

Expositie Jan Tinholt: De zinloosheid van het
leven
De thematiek van het werk van Jan Tinholt is altijd
dezelfde 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 leuke dingen doen”. En dat is precies
waar de figuren in zijn schilderijen mee bezig zijn.
Maar niet alleen zet Tinholt 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 belangrijkste 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

Holidays at last

is werk van hem te vinden in privécollecties in de
VS, Indonesië, China, Zuid Afrika en veel Europese
landen. Zo’n vijf jaar geleden hield Jan Tinholt,
door persoonlijke omstandigheden, het kunstenaarsbestaan voor gezien. En hield zich met andere zaken des levens bezig. Voorzichtig treedt hij
weer voor het eerst naar buiten met nieuw werk
(olieverfschilderijen en pentekeningen) en nog wat
beelden van een aantal jaren geleden. En waar kan
Tinholt dat het beste doen? Om de hoek! Bij het
Wasven!
De expositie is reeds geopend op 5 september en is
tot en met 25 oktober te zien op de Overloop van
de Wasvenboerderij tijdens openingstijden van de
Gasterij.
Natuurthema-avond jeugd: De vogels van Van
Gogh
Op vrijdag 25 september is
er weer een Natuurthemaavond voor kinderen van 6
tot 11 jaar. Deze avond
wordt gehouden in De Schop
(de grote schuur naast de
Wasvenboerderij).
2015 wordt het Vincent van
Gogh-jaar genoemd, omdat
deze beroemde schilder dit
jaar precies 125 jaar geleden
is gestorven. Als verrassing
beginnen we de Natuurthema-avond daarom met
een speciaal toneelstukje over iets dat past bij Van
Gogh … Vincent van Gogh was een groot natuurliefhebber. Hij schilderde graag mooie plekjes in de
natuur. Ook verzamelde hij vogelnestjes! Jongens
uit de buurt zochten die voor hem in het bos en in
het veld. Van Gogh gaf hun een dubbeltje voor ieder nest dat ze vonden. Hij bewaarde zijn verzameling vogelnesten in zijn atelier.
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Vincent van Gogh heeft verschillende schilderijen
gemaakt waarop je die vogelnestjes kunt zien. Hij
heeft ze heel mooi nagetekend. Zo'n schilderij of
tekening met een paar dingen mooi bij elkaar gelegd noem je een stilleven.

In de Schop hebben we ook een hele verzameling
vogelnesten. Jullie mogen eerst raden welke vogels die nesten hebben gebouwd. Daarna mag iedereen ook zelf een stilleven met vogelnestjes tekenen of schilderen. Voor de mooiste nestentekening is er een leuk prijsje!
Kom je ook naar de Natuurthema-avond op vrijdag
25 september? De avond wordt gehouden in de
Schop, de grote schuur naast de Wasvenboerderij.
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 melden.
Theater: Door de ogen van Van Gogh
In de nazomer van 2015 worden op bijzondere
boerenlocaties
korte
Van
Gogh-theatervoorstellingen gespeeld nadat deze in première zijn
gegaan tijdens Theaterfestival Boulevard. Tijdens
het Pure Food Event op 26 & 27 september doet
het rondreizend theater ook 't Wasven aan. De
voorstelling is speciaal voor de kleintjes (6-12
jaar) met hun ouders of grootouders. Zorg dat je
erbij bent en beleef het mee bij het poppentheater
van Irene Laros!
Een voorstelling waarin werkelijkheid en waarneming door elkaar lopen en samenvloeien in kleurrijke decors. Neem je smartphone of schildersezel
mee en leg het nieuwe boerenleven op eigen wijze
vast. De voorstellingen zijn op zaterdag om 14.00
uur, op zondag om 14.00 uur en om 15.30 uur. De
entree van het theater is € 4,50 (incl. heerlijk hapje na afloop).
Deze theatervoorstellingen zijn georganiseerd door
ZLTO, in samenwerking met Theaterfestival Boulevard en Van Gogh Brabant.
Pure Food Event: we boeren goed!
Het Wasven is gaan boeren op haar akkers, met
respect voor de natuur. Tijdens het Pure food
Event laten we zien wat er komt kijken bij het
werken op het land en kun je zelf mee oogsten.
Het resultaat kan natuurlijk geproefd worden!

In het kader van het Van Gogh jaar hebben we
aardappels en oude graansoorten geteeld. Iedereen kan meehelpen met het rooien van aardappelen, het binden van schoven en het zeisen van
slootranden. Eigentijdse landbouwmethodes voor
boeren in de stad.
Zowel binnen als buiten komen de Van Gogh schilderijen tot leven. In een theatervoorstelling voor
kinderen beleven poppen in kleurrijke projecties
een dag uit het leven van de kunstenaar. Er is een
workshop fotografie en er zijn lezingen over oervoeding en kalligraferen met walnoteninkt. Neem
je smartphone of schildersezel mee en leg het
nieuwe boerenleven op eigen wijze vast.
De koks en bakkers van het Wasven, boeren en
streekstandhouders laten zien en proeven hoe
veelzijdig de aardappel is, wat je met graan allemaal kunt doen en welke bijzondere groente voorhanden is. Met heerlijke hammen, fish & chips op
Brabantse wijze, puur fruit en sap achter glas, spiraalpiepers, vergeten kruiden met verrassende
smaken, slow food en boerderijzuivel.
Kom dus meeboeren en proeven tijdens het Pure
Food Event. Zaterdag 26 en zondag 27 september
van 12 – 17 uur. De toegang is gratis.

Bakhuisje in bedrijf
Op groendomein 't Wasven staat nog een echt ouderwets 'bakhuisje'. Tijdens evenementen wordt
dat gestookt met takkenbossen om er bijv. verse
broden te bakken van deeg van onze eigen biologische bakkerij. Tijdens het Pure Food Event kun
je een kijkje nemen in het bakhuisje. Het bakhuisje ligt tegenover de Wasvenboerderij op groendomein Wasven.
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Natuurwerkochtend
De Natuurwerkgroep van 't Wasven organiseert op
zaterdag 3 oktober weer de maandelijkse Natuurwerkochtend voor groot en klein. Er zijn altijd volop

leuke en nuttige natuurklussen te doen in het Wasvengebied. Het is keigezellig om samen - volwassenen én kinderen - aan de slag te gaan om onze
leefomgeving nóg mooier te maken. Lekker fysiek
bezig zijn in de natuur. En het is nog leerzaam
óók!
Kom je meehelpen? We verzamelen bij de Schop
(de grote schuur naast de Wasvenboerderij). We
klussen van 9.30 uur tot 12.30 uur (mét pauze).
In de pauze is er koffie of thee met iets lekkers uit
de Wasvenbakkerij. Voor meer informatie natuurwerkgroep@wasven.nl

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. We beginnen om 13:30 uur en om 15:00
uur zijn we klaar. De kosten bedragen € 3,50 per
kind.
Boomportretten gevraagd
In Tongelre staan veel mooie bomen. Eén van de
mooiste bomen in dit stadsdeel is de grote plataan
in het Wasvengebied: de gevlekte zuiderling. Maak
een foto van deze majestueuze reus van Tongelre.
Laat de boom zien, zoals jij hem het mooiste vindt.
Dát is de opdracht van de Natuurwerkgroep aan
alle groenminnende fotografen. Iedereen mag
meedoen!

Bomenwandeling met buiten foto-expositie
Op 11 oktober kun je meewandelen en alles te weten komen over de bomen in het Wasvenbos. Tevens is er een expositie van foto`s van de plataan,
de gevlekte zuiderling. We hebben een heus rollatorpad in het bos, dus nodigen we speciaal ook de
mensen uit die met een rolstoel of rollator willen
komen om dan ook te kunnen genieten van het
bos en de bomen die er staan.
Wij zorgen voor duwers van de rolstoelen als u
niemand heeft en toch mee wilt. Laat het even weten via: natuurwerkgroep@wasven.nl of bel Kees
0611178637.
We vertrekken om 10.30 uur vanuit de boerderij
van het Wasven. De wandeling is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage voor de natuurwerkgroep stellen we zeer op prijs.

Op zondag 11 oktober
organiseert de Natuurwerkgroep een expositie
met de ingezonden foto's getiteld: "Portretten
van de Gevlekte Zuiderling". Deze fototentoonstelling wordt ingericht op de vlonder onder de plataan en in het kasteelbos. Iedereen mag zijn foto
('s) op zijn eigen wijze exposeren. Voor een expositiedriepoot kan worden gezorgd. Doe mee en
maak uw/jouw mooiste fotoportret van "onze" plataan in de achtertuin van Tongelre! Veel succes!

Bakmiddag voor kinderen
Wil jij ook weleens samen met een échte bakker
iets lekkers bakken? Nou, dat kan! Elke tweede
woensdag van de maand kunnen kinderen van 6
tot 10 jaar onder leiding van een echte bakker aan
de slag bij 't Wasven.
Op woensdag 14 oktober gaan we lekkere koekjes
bakken. Als de koekjes in de oven liggen, drinken
we limonade. Aan het eind van de middag mag je
je zelfgebakken koekjes mee naar huis nemen.
Kom je ook naar de kinderbakmiddag op woensdag
14 oktober in de Schop? Schrijf je dan wel eerst
even in, want er kunnen maar 20 kinderen per

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.

Voor meer informatie kun je terecht bij Kees van
Grevenbroek van de Natuurwerkgroep via natuurwerkgroep@wasven.nl
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Judith van der Velden

Fysio en Manuele Therapie

Helma van Schagen

Tongelre / Fitther

Jitka Beekhuizen

Tongelresestraat 483

Frank Delemarre

5641 AW Eindhoven

Monique Webb

Tel: 040-2814317

Bart van Houten

fysiotongelre@online.nl

Janny Gudden

www.fysiotherapietongelre.nl

Carpaal Tunnel Syndroom
Carpaal tunnel syndroom is een klachtenpatroon wat veroorzaakt wordt door afknelling van de medianuszenuw aan de handpalmzijde van de pols (carpale tunnel). De carpale tunnel is een nauw kanaal dat
gevormd wordt door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad tussen de pink- en duimmuis aan
het begin van de handpalm. Door deze tunnel lopen 9 pezen van de vingers en een zenuw.
De klachten worden veroorzaakt door een beknelling van de zenuw en bestaan uit een tintelend of pijnlijk gevoel in de hand en de vingers in het verzorgingsgebied van de zenuw (duim, wijs- en middelvinger en een deel van de ringvinger). Er kan een verdoofd gevoel van de vingertoppen ontstaan en een
verminderde kracht waardoor je gemakkelijk dingen uit de hand laat vallen. De pijn kan via de onderarm en ellenboog uitstralen tot in de schouder. De klachten zijn meestal ’s nachts aanwezig, in zulke
mate dat je er wakker van wordt. Ook overdag kunnen ze optreden bij autorijden, lezen van de krant en
fietsen.
De beknelling van de zenuw in de nauwe carpale tunnel wordt meestal veroorzaakt
door zwelling van de omhulsels van de pezen. Ook onder invloed van hormonen kan
de zwelling toenemen. (zwangerschap, overgang of langzaam werkende schildklier en
overproductie van het groeihormoon).
De peesscheden kunnen ook zwellen door irritaties als bij reuma of forse handenarbeid (overbelasting).
Soms kan diabetes mellitus (suikerziekte) een oorzaak zijn of een andere reden waardoor het kanaal te nauw wordt (breuk).
De therapie bestaat uit rust (soms in combinatie met het dragen van een spalkje). Fysiotherapie in de
vorm van frictie kan heel goed werken. Als er een hormonale oorzaak is, is er geen behandeling nodig.
Vaak zijn de klachten na de zwangerschap over. Een injectie met Cortison kan gegeven worden en heeft
soms een goed effect. Als dit alles niet helpt zal men naar de neuroloog doorverwezen worden en deze
zal na het vaststellen van de diagnose overgaan tot een operatie waarbij het peesblad tussen de duimmuis en de pink wordt doorgesneden, waardoor de inhoud en vooral de zenuw van de beknelling wordt
verlost.
Het is belangrijk dat de diagnose goed gesteld wordt, want de zenuw die in de pols loopt komt tussen 2
nekwervels naar buiten om onder het sleutelbeen door te verdwijnen in de arm. Onderweg kan hij op
diverse plaatsen afgekneld worden en vergelijkbare symptomen geven als bij een carpaal tunnel syndroom. Opereren aan een pols heeft dan geen zin. Andere beknellingen moeten opgeheven worden. De
fysio-manueeltherapeut kan u hierbij heel goed van dienst zijn.
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Door Kees van Grevenbroek
De tulpenboom (Liriodendron tulipifera)

schillende bomen die er groeien, waaronder deze
echte tulpenboom.

Bij tulpenboom denkt men meestal: Aha die ken
ik, een magnolia. Bijna goed. Een magnolia is de
beverboom of valse tulpenboom. Deze grote struik
of kleine boom heeft bloemen die op tulpen lijken
en bloeit voordat het blad ontluikt (Magnolia
soulangeana).

De bloem lijkt op een tulp

Magnolia

De echte tulpenboom ziet er toch heel anders uit.
Het worden uiteindelijk hele grote bomen van wel
25 meter hoog. In het Wasvenbos staat er zo een,
recht tegenover de plataan met podium. De leeftijd zal niet zo zijn als die van de plataan, maar
onderschat deze boom niet. Wat heel typerend is
van de tulpenboom, is de vorm van het blad.
Ook de bloem is zeer bijzonder, maar in de boom
vallen ze niet zo op. Alleen
met goed kijken zie je de
schoonheid. Het lijkt wel
een tulp. De tulpenboom is
inheems in Noord Amerika
en bloeit in juni/juli. De
bloemen zijn vanillegeel
met groen en versiert met
oranje vlekken, exotisch
bijna, zo mooi!

Bladvorm

In de herfst kleurt het blad van deze boom heldergeel. Hier en daar staat er één in Tongelre.
Het mooiste exemplaar staat in het Wasvenbos.
11 oktober kunt U vanaf 10.30 uur mee met een
bomenwandeling in het kasteelbos van het Wasven. Dan vertelt onze gids van alles over de ver-

Voor de zomervakantie is Basisschool ’t Karregat
opgeleverd. Inmiddels heeft de verhuizing plaatsgevonden en heeft de vernieuwde school op maandag
31 augustus haar deuren voor het nieuwe schooljaar geopend.
Economische crisis
Hoewel het streven was om het gehele Karregat in
een keer te renoveren, is enkele jaren geleden de
keuze gemaakt om met de school te beginnen. De
economische crisis maakte het op dat moment onmogelijk om voldoende huurders voor het winkelgedeelte te vinden en de school kon niet langer wachten op een vernieuwd gebouw.
Wat gebeurt er met het winkelgedeelte?
De gemeente wil het andere gedeelte van ‘t Karregat, waar de Lidl in huist, het liefst verkopen. Er zijn
momenteel al enkele geïnteresseerden. Totdat het
pand verkocht is zorgt de gemeente dat het openbare deel van ’t Karregat en de openbare ruimte
eromheen schoon, heel en veilig blijven. Uiteraard
houden wij u op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.
Vragen
Als u vragen heeft over ’t Karregat kunt u contact
opnemen via email: l.bimbergen@eindhoven.nl.
Voor overige vragen kunt u bellen met 14040.
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DAHLIASHOW EN OPEN
DAG DAHLIACLUB
ST. MARTINUS
Dahliaclub St.
Martinus nodigt u
uit om een bezoek
te brengen aan onze jaarlijkse Dahliashow en/of Open
Dag.
De dahaliashow wordt gehouden op:
Zaterdag 19 September
van 17.00 tot 20.00 uur en
Zondag 20 September
van 11.00 tot 17.00 uur
Locatie:

VLOOIENMARKT EN OPEN DAG BIJ
SCOUTING DOORNAKKERS
Zondag 4 oktober a.s. gaan voor de jaarlijkse Vlooienmarkt en Open
Dag de deuren weer wagenwijd open bij Scouting Doornakkers! Heel
wat leden en vrijwilligers hebben weer de handen uit de mouwen gestoken om er iets moois van te maken en te zorgen voor een goed aanbod.
Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom voor alle koopjes op onze
vlooienmarkt. De toegangsprijs bedraagt 1 euro. Na 12:00 uur is de toegang gratis.
De Open Dag zal starten om 12:00 uur. Alle kinderen en jongeren van 5
t/m 23 jaar zijn van harte welkom om mee te doen aan de activiteiten die
door de verschillende speltakken zijn georganiseerd. Natuurlijk zijn ook
de ouders van harte welkom om van dichtbij te ervaren wat Scouting
Doornakkers voor uw kinderen en misschien wel voor u zelf, allemaal te
bieden heeft.
Een MEGA vlooienmarkt en Open Dag die u zeker niet mag missen!
Mocht u nog spullen of kleding hebben die u niet meer gebruikt ,dan kunt
u deze inleveren op 26 september van 10.30 tot 14.00 op de Urkhovenseweg 27.

De Merckthoeve
Oude Urkhovenseweg 4,
Eindhoven

De Open Dag van onze Dahliatuin is
op:
Zondag 4 oktober
van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie:

Loostraat, Eindhoven
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De overgebleven letters vormen een WOORD

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 oktober 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.

AFRONDING
ALLERHEILIGEN
ARCHIEF
AVONDMAALTIJD
BAKOVEN
BEELDVERTALER
BEHEER
BEOEFENAAR
BEURS
BLADSPORE
CHOCOMEL
CIJFER
CODETELEGRAM
DETROIT
DRIEKWARTJAS
EERBEWIJS
EILANDER
ELLEBOOGPIJP
EMMERLADDER
ENERZIJDS
EVANGELIST
GEORGE
GETIJDE
HARIG
KRIJGSVAARDIG
KUNST
LOODSMANNETJE
MODEPOP
MOEDERIMAGO
MOSBULT
NATIONAAL
NEMING
PIERRE
PLATGOOIEN
POLITIENIEUWS
POSEREN
SCHEEPSTRAP
SCHOFFELSTEEN
SIMULANTE
SLOBBERPAK
STAKING
STOOMWERKTUIG
STRIK
STUDIECENTRUM
TANDSTELSEL
TAPVORMIG
TOESLUITEN
UITGANG
VASTE
VEEGSEL
VERSUFFING
WERNER
ZOMERGRAAN
ZWALUW

Oplossing van vorige maand is:
Een synoniem voor tafeltennis is pingpong
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Mevr. Sleegers
‘t Hofke 114A
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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