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Kerst en Oud en Nieuw, drie korte woorden maar met veel
inhoud. Op de kalender zijn er maar drie, hooguit vier dagen mee
gemoeid. Maar de voorbereidingen voor die paar dagen zijn voor
velen veelomvattend. Weken tevoren worden we door de
kerstliederen al in de sfeer gebracht en worden er al plannen
gemaakt. Wat zullen we eten en drinken, nodigen we gasten uit
of vieren we het in kleine kring?
Maar soms kun je je bij al die voorbereidingen bijzonder
ongemakkelijk voelen.
Je vraagt je dan af of de manier waarop wij deze feestdagen
vormgeven wel verantwoord is? Zeker als de journaalbeelden van
verwoeste steden, van wrede oorlogshandelingen en van
duizenden vluchtende mensen nog op je netvlies gegrift staan. Je
wordt je dan bewust dat de zo bezongen vrede op aarde heel ver
te zoeken is. En wat doe je dan?
Och, laten we toch maar lekkers in huis halen en familie en
vrienden uitnodigen, laten we toch maar gezellig samen deze
feestdagen vieren. We maken er dan in kleine kring een vredig
kerstfeest van en dat heeft ongetwijfeld een positieve uitstraling
want de wereldvrede begint in het klein!
De werkgroep van Rond ’t Hofke wenst u allen:
een vredig en sfeervol kerstfeest,
een prettige jaarwisseling,
en een gezond en gelukkig 2016 toe!
Tot in het nieuwe jaar!

E-mailadres:
Rondhethofke@gmail.com
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,00
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het
recht voor om zonder opgave
van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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Algemeen alarmnummer
112
Politie algemeen geen spoed .......................0900-8844
Doktersdienst avond/nacht/weekend ............0900-8861
‘t Oude Raadhuis………………………………………281 17 37
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HOI HOI
Ik zou het super vinden als deze foto in Rond 't
Hofke zou komen te staan.
Het was een geweldige surprise van de Sint en Pieten, omdat mijn man een grote operatie heeft onder gaan. Het was hartverwarmend!! Superlief van
de vereniging!!

SINT-NICOLAASVERENIGING
''STMARTINUS''

opgericht in1951

Jan en Ellen Fransen
Superbedankt Sint en Pieten voor de mooie fruitmand

Geachte buurtbewoners,
Op zaterdag 28 november en 5 december is Sinterklaas weer met zijn voltallige gezelschap door
onze wijk getrokken. Wij hebben met z’n allen
weer genoten van de zichtbare vreugde bij de kinderen, ouders en grootouders die ons jaarlijks tijdens dit bezoek ten deel valt. Dit jaar zijn er weer
zo’n 1300 snoepzakken aan de kinderen, al dan
niet op het paard, uitgedeeld. Mede dank zij u zijn
het weer onvergetelijke dagen geworden. Wij hopen dat u en uw familieleden ook dit jaar weer
hebben genoten en danken u bij deze voor uw bijdragen welke het voor ons weer mogelijk hebben
gemaakt om deze dagen te organiseren
Hierbij willen wij nog even de aandacht vestigen op
onze website:
www.sinterklaasvereniging-tongelre.nl
Het is mogelijk ons via deze site te mailen met uw
opmerkingen en eventuele suggesties om het geheel nog aantrekkelijker te maken, of om foto’s
van dit of voorgaande jaren aan te leveren, welke
dan door ons op de site geplaatst kunnen worden.

Foto gemaakt door Jan Schrurs xx

AAN DE SINTERKLAASVERENIGING
Afgelopen zaterdag werden wij zeer aangenaam
verrast door het bezoek van Zwarte Piet, welke
geheel toevallig met zijn collega Zwarte Pieten en
uiteraard Sinterklaas haar jaarlijks bezoek bracht
aan Tongelre. Zoals Piet al aangaf komt hij niet
graag met lege handen en nu dus ook niet. Piet
wist namelijk dat Tom een paar dagen thuis was
na een verblijf in het ziekenhuis en vond dat hij
hem wel op een fruitmandje mocht trakteren. Middels dit bericht willen wij Sinterklaas, Zwarte Pieten en uiteraard het Sint Nicolaas comité Tongelre
van harte danken voor deze leuke verrassing.

Mede namens alle leden van de vereniging wens ik
u en de uwen fijne kerstdagen, gezellige jaarwisseling en een voorspoedig 2016.
Gerard Tournoy (voorzitter)

Babysithoek

Tom en Mien van Boerdonk

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

Graag kom ik op uw kinderen passen! Ik heb veel ervaring met kinderen vanaf 1,5 jaar.
Mijn naam is Sarah Veltman, 16 jaar, Stedelijk College 4
VWO.
Uw kinderen voorlezen, met ze spelen, samen eten en
naar bed brengen, ik doe het allemaal graag.
Belt of wazzappt u mij op : 06-37474648
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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 Tongelre, hier Woerden.
Mijn naam is Monica de Haan, en ik was blij
verrast toen Bal Verhulst mij via zijn echtgenote Trees, vroeg of ik de wisselpen wilde
overnemen. Blij, want ik wilde al eerder wat
schrijven in ‘Rond ‘t Hofke’ en nu kreeg ik zomaar weer de kans. Weer, want ik was in
2003 ook al eens aan de beurt.

deren werden op het St. Martinus kerkhof begraven.
Ondanks dat het Zweedse dorp een eigen kleuterschool had, gingen mijn broers en later ook mijn
zusje naar de kleuterschool in Tongelre. Ik ging
meteen naar de Mariaschool bij de zusters. Wij
hebben tot en met de zomer van 1961 in de Floresstraat gewoond.

Het volgende adres was de Elandsgang in Stratum.
Weer een houten huis, dit keer van Oostenrijkse
Eerst iets, nou ja, een heel verhaal over mijzelf.
signatuur. In 1962 leerde ik Henk Engels, een stuMijn beide ouders komen uit Rotterdam en verdent aan de toenmalige THE kennen, hij kwam uit
huisden vandaar in 1943 naar Eindhoven, omdat
Kerkrade. Het was het begin van een langdurige af
mijn vader in de Philips apotheek ging werken. Ik
en toe zeer turbulente relatie.
ben in januari 1945 geboren in de Sophia van
Begin zomer 1967 ben ik op kamers gegaan op de
Wurtemberglaan. Mijn broers Guido (december
Leenderweg boven de toenmalige Volkswagenga1945) en Paul (december 1946) zijn daar ook gerage om vervolgens in januari 1968 weer terug te
boren.
keren naar de buurt waar ik geboren was, het
In januari 1947 verhuisden wij naar het toenmaliwerd de Nassaustraat. Een groot huis, vol met kage Zweedse dorp. Voor hen die na 1970 zijn gebomerbewoners. Ik kon daar een zolder huren waar
ren zal ik het Zweedse dorp even toelichten. Het
drie kamertjes van gemaakt waren. Toen die mowaren 5 straten nl. Javalaan, Madoeralaan, Tigelijkheid zich voordeed besloten Henk en ik te
morstraat, Floresstraat en Soembastraat. Er stontrouwen. Hij was intussen al een jaar in militaire
den 100 houten huizen die uit Zweden kwamen,
dienst in Gilze Rijen en hij moest nog een jaar.
alle 2 onder een kap, omgeven door bos. We zouHij zwaaide af in de zomer van 1969 en ging in
den het nu riante vakantiehuisjes noemen, met de
dienst bij Shell Amsterdam. Wij zouden naar Breunadruk op huisjes. Voor die tijd waren het echter
kelen verhuizen maar voordat dat gebeurde pasten
luxe woningen met grote tot zeer grote tuinen. En
we nog 6 weken op het huis van de buren in de
ondanks dat waren het ook nog noodwoningen die
Julianastraat.
uiteindelijk allemaal rond 1970 verdwenen zouden
Eenmaal in Breukelen werd in februari 1970 Paul
zijn.
geboren. Vervolgens zijn we in Breukelen ook nog
een keer verkast van een flat naar een
eengezinswoning. Daar werd ons tweede kind Monica in augustus 1974 geboren. Henk was inmiddels door Shell
naar Billiton in Arnhem overgeplaatst.
Dus uit de olie en in de metaal (Billiton
was destijds de metaalpoot van Shell).
Verhuizen deden we maar niet.
Maart 1976 vertrokken Henk en ik met
twee kinderen voor drie jaar naar Perú,
Zuid-Amerika. Billiton had een arrangement met SPCC, een bedrijf in koper
en aangezien Henk graag naar het buitenland wilde was dit dus de kans. We
kwamen terecht bij het meest zuidelijke kustplaatsje genaamd Ilo. Ik schrijf
bij omdat we in een soort van Zweeds
dorp gingen wonen buiten het eigenlijke plaatsje Ilo. Ik wist niet wat mij
overkwam. Ilo was geen stadje en ook
geen dorpje. Er was niets te beleven en
zelfs geen enkele toeristische attractie.
Wat er wel was: een kopersmelter en
een koperraffinaderij, een militair kamp
Javalaan. Personen onbekend. Weet u misschien wie het zijn? Geef het
en visserij. Er waren twee pieren: een
door aan de redactie van Rond ‘t Hofke.
voor het dorp, de vissers en het militaire kamp (Perú had in die tijd een linkse
Wij kregen in januari 1949 nog een zusje, Jetje. In
dictatuur van generaals die erg anti-Amerikaans en
oktober 1951 overleed mijn broertje Paul heel onpro Russisch waren en er was een gespannen situverwacht en acht maanden later werd er een jonatie met Chili) en een pier voor de kopersmelter.
getje geboren dat na een uur overleed. Beide kinHet kopererts werd per spoor aangevoerd vanuit
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Toquepala, de oude kopermijn, en vanuit de nieuwe mijn in Cuajone. Beide mijnen zijn open-pit
mijnen dus niets ondergronds. In de buurt van beide mijnen een dorpje, net zoiets als bij Ilo wat dus
leek op het Zweedse dorp en waar uitsluitend
werknemers van het bedrijf woonden. Het geheel
was omheind en had bewaking. Binnen de poort
een school, supermarkt, een club met zwembad,
bowlingbaan en een ruimte om films te draaien en
een tennisbaan op cement. Buiten de poort was
nog een golfclub zonder ook maar een sprietje
gras. En verder was er helemaal niets, kale bergen
met zand en rotsen.
Wij die bij Ilo woonden waren wat fortuinlijker, Ilo
ligt aan de kust en er was iets van een strandje. Er
waren vijf bioscopen, winkeltjes, een dagelijkse
markt en wat eethuisjes. Echter dat dorpje waar
wij in woonden lag tegen de bergen en 30 meter
boven de zeespiegel. Altijd zicht op zee. Wij hadden dag en nacht stromend water dat van de smelter kwam, 24 maal gedistilleerd en meteen drinkbaar. Het was zo zacht dat je de zeep niet goed
van je handen kon spoelen. De bewoners van Ilo
zelf daarentegen hadden alleen maar in de ochtend
of middag water, indien het huis aangesloten was
op de waterleiding. Anders moest je naar een
tankauto. Er waren nog een paar dingen die enorm
wennen waren. Rundvlees was maar twee weken
per maand te koop. Verse melk was er ook niet
verkrijgbaar, wel was er melkpoeder uit Nieuw
Zeeland en Nederland. En dan een telefoonverbinding. Die was er niet. De smelter zelf had telefoon
met een paar aansluitingen in het dorpje maar
daar kon niet mee naar ‘buiten’ worden gebeld. We
moesten dus naar Ilo, naar de telefooncentrale om
verbinding te krijgen met de rest van de wereld.
Onvoorstelbaar nu. Maar toch was het zo en weldra zouden we er ook mee geconfronteerd worden.
Aangekomen in Ilo overleed na een week, in Nederland mijn vader. Via een telegram dat eerst
naar de smelter ging (een
adres hadden we niet)
hoorde ik wat er in Eindhoven was gebeurd en na
een aantal uren in de telefooncentrale te hebben
doorgebracht werd er uiteindelijk een slechte verbinding tot stand gebracht
en kon ik met veel geschreeuw contact met
mijn moeder krijgen. Amper uitgepakt ging ik met
twee kinderen weer terug………... naar Eindhoven.

het kerkhof ben ik mij wat intensiever met Tongelre gaan bezig houden. Ik kreeg contact met Trees
Verhulst en zij kon mij het wel en wee rond ‘t Hofke bijpraten.
Henk stond intussen op de lijst om naar Argentinië
te gaan. Ging niet door, het werd Columbia. Ik zou
nakomen met de kinderen omdat ik in verwachting
was van nummer drie. Gezien het feit dat ik een
aantal miskramen had gehad waaronder een in
Perú vond ik het prettiger om in Nederland te bevallen. Dat ging voorspoedig en in december 1981
werd Hendrik geboren. Maar er was iets in zijn
bloed waardoor hij geen anti-malaria middelen
mocht hebben. Favisme. Hij mocht niet naar Columbia of een ander tropengebied.
Henk kwam dus na anderhalf jaar weer terug naar
Nederland. Hij heeft vervolgens op verschillende
plaatsen in Nederland en een aantal periodes in
Thailand gewerkt; ik bleef thuis op het huis en de
kinderen passen, want die wilden niet meer verhuizen.
Op 1 januari 1994, net 50 jaar oud, ging Henk met
pensioen. Shell verkocht de metaalpoot en Henk
was te lang uit de olie om daar op deze leeftijd
weer een plekje te veroveren.
Hij begon een adviesbureau wat hem weer over de
wereld bracht. Ik hernieuwde mijn contacten met
Trees. En Tonny van den Boomen schreef een boek
waar ik zijdelings betreffende het Zweedse dorp bij
betrokken was. Vervolgens nam ik een abonnement op ‘Rond ‘t Hofke’ zodat ik toch een beetje
op de hoogte bleef van wat er in Tongelre gebeurde. De eigenlijke reden was natuurlijk om te zien
of er nog oud-klasgenoten voorbij zouden komen.
En zo zitten we dan nu hier in Woerden, waar onze
kinderen ooit niet weg wilden, maar nu geen van
allen meer wonen. Een heel verhaal dus, dat nog
lang niet af is, maar waar ik voor nu wel een punt
achter zet.

Eind zomer 1979 gingen
we definitief terug naar
Nederland. Na een korte
stop in Den Haag gingen
we in Woerden wonen.
Mijn moeder woonde nog
steeds in Stratum en ik
kreeg daardoor wat makkelijker de kans om de
veranderingen in Eindhoven te zien. Toen er dan
ook een stelletje vandalen Deze foto is gemaakt op het kerkhof (2013). Guillaume en Ignace staan erop. Dit zijn
te keer waren gegaan op kleinzonen van mij. Ze hebben ook blad geveegd.
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Nu dan de reden van mijn blijdschap om de wisselpen te krijgen. Ik wilde het St. Martinuskerkhof onder de aandacht brengen.
Henk en ik rijden als het weer, het verkeer en onze
privésituatie het toelaten 's maandagsochtends
naar het St. Martinus kerkhof in Tongelre. Mijn
twee broertjes liggen daar nog steeds begraven en
ik voel mij enorm met dat kerkhof verbonden. Wij
doen daar mee aan vrijwilligerswerk in de vorm
van snoeien, onkruid wieden en grasmaaien, bladruimen en monumenten verzorgen. Kortom onderhoud voor zover mogelijk.
Dit alles onder de bezielende leiding van Trees
Verhulst. Verder zijn Anton van de Nobelen, Ineke
Anker en Janny de Vries er altijd en zij mogen als
de harde kern worden beschouwd.
Anke Akkermans is wegens gezondheidsredenen
gestopt maar als de beuken hun blad laten vallen
is zij toch van de partij. Jan de Booy probeert ook
te komen als hij zich goed voelt en Karin Dielesen
kijkt regelmatig naar de kindermonumentjes om.
Deze mensen bekommeren zich dus om het kerkhof.
Misschien kent niet iedereen dit kerkhof maar hier
ligt - om met Trees te spreken - wel de geschiedenis van Tongelre begraven.
Het was dan ook jammer en eigenlijk bedroevend
dat er na de laatste oproep van Trees voor meer
vrijwilligers voor de maandagochtend, geen enkele
reactie kwam. Dat betekent dat er na ons weer
niemand omkijkt naar het kerkhof. Het is een oud
kerkhof met prachtige immense rode beuken, een
vredige plek om af en toe in de buitenlucht bezig
te zijn. Nadat het er een periode verwaarloosd
heeft uitgezien is het aardig opgeknapt. Trees
heeft er zelfs complimenten over gehad. Het zand
op het kerkhof heeft intussen plaats gemaakt voor
gras en de grauwe, grijze aanblik is verdwenen.
We proberen het kerkhof dus met een handjevol
mensen netjes te onderhouden. We doen dit bij
goed weer, dus als het droog is. In de pauze is er
altijd een kop koffie met iets lekkers erbij. En ikzelf
zou willen dat ik wat beter uit de voeten kon. Ik
heb een slechte rug en doe bijna alles zittende.
Eigenlijk zijn we met veel te weinig ‘volk’ en de
vraag luidt dus: zijn er mensen die willen helpen
op maandagmorgen? Op een andere ochtend of
middag is ook een mogelijkheid bij voldoende aanmeldingen. Als het eenmaal december is, wordt er
gestopt tot het voorjaar. De meeste hulp is nodig

in de herfst als het blad valt. Maar alle hulp is welkom, zelfs noodzakelijk. Indien u belangstelling
zou hebben kunt zich telefonisch aanmelden bij
Trees Verhulst tel. 040 - 2812920.
En dan het volgende. Toen ik in Tongelre woonde
waren er drie waterplekken. Er was ‘het ven’. Het
ven lag aan de Timorstraat en iedereen wist wat er
bedoeld werd. En er was ‘de IJzeren Man’, een
openluchtzwembad met een gedeelte waar niet
gezwommen mocht worden en ik kan mij nog herinneren dat ‘de Karpendonkse plas’ werd gerealiseerd. Na zeker 10 jaar ‘Rond ‘t Hofke’ gelezen te
hebben was ik erg nieuwsgierig naar dat beroemde
Wasven waarover werd geschreven. Ik had het
nog nooit gezien of er eerder over gehoord. Ik ben
dus op zoek gegaan en kon het niet vinden. Wel
een bijna droog poeltje aan de Celebeslaan ter
hoogte van het Lorentzlyceum. Misschien kan iemand mij bijpraten over dat Wasven? Trees heeft
er ook geen idee van hoe het in elkaar zit.
Verder zou ik willen weten waarom er nu over het
Beukenlaantje wordt gesproken? Vroeger hadden
wij het over ‘de Beukenlaan’. De entree was wel
wat ruimer dan nu en ik had ook de indruk dat hij
breder was, maar dat zal wel optisch bedrog zijn
geweest want er is geen boom verplaatst. Wel is er
misschien meer of een andere begroeiing dan destijds.
En last-but-not-least ik zou er voor willen pleiten
dat er voor de boerderij, weer net als vroeger
twee grote buxus struiken komen in de vorm geknipt van een haan of vogel. Overigens noemden
wij de Celebeslaan en zeker het stuk vanaf de
boerderij ‘het Geitenpad’; het was een karrenspoor met witte paaltjes waar geiten aan stonden.
Zo het is een heel verhaal geworden en ik hoor al
een paar mensen brommen "wa un gezever van
Monicaas". Het zou kunnen dat ze gelijk hebben,
maar ik ben nog lang niet uitgepraat ......................... als ik de kans krijg.
U ontvangt deze ‘Rond ‘t Hofke’ in de kersttijd. Dus
ik wens u allen fijne kerstdagen en een zalig
Nieuwjaar toe.
Ik geef de wisselpen terug aan Bal en die geeft
hem weer door aan Wilma en Herman Eerdewijk.
Rest mij alleen nog een hartelijke groet en wie
weet tot ziens.
Monica Engels - de Haan.
mmbdehaan@live.nl

Het geitenpad. (September 1948). Links ben ik
zelf en rechts mijn broer Guido. De mevrouw die
erbij staat is mijn tante Cisca. Zoals je ziet zelfs
geen karrespoor. Maar wel de paaltjes waar de
geiten aan stonden. Dit is nu dus de Celebeslaan
en komt uit op de Koudenhovenseweg.
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Veilig vuurwerk

Info van uw wijkagenten
John van Hoppe en Paul Rooijakkers
Door John van Hoppe

Woninginbraken

De afgelopen maanden is een duidelijke verschuiving te zien in de locaties van de woninginbraken.
In het ‘verleden’ werd de Vlinderbuurt door inbrekers ‘geregeld’ bezocht. Nadat in de Vlinderbuurt
diverse preventieve maatregelen zijn genomen is
nu een verschuiving naar het gedeelte ’t Hofke /
Ambonplein zichtbaar. De inbraken vinden voornamelijk plaats in de avond en nachtelijke uren. In
veel gevallen komt men de woning binnen via het
openbreken van een bovenlichtje. De buit is vaak
gericht op sieraden, computers en geld.
U kunt zelf de kans om slachtoffer te worden verkleinen door preventieve maatregelen te nemen.
Zo kunt u bij de meeste bouwmarkten een ‘stang’
kopen welke u in het bovenlichtje kunt plaatsen.
Inklimming wordt hiermee op een makkelijke en
goedkope manier voorkomen. Maar naast het nemen van maatregelen om inbraken te voorkomen
kunt u uw goederen ook merken en registreren.
Maak van uw sieraden een foto en merk uw waardevolle goederen. Hiermee zijn de goederen minder interessant voor een inbreker en zijn heler.
Meer tips vindt u op de website
www.politiekeurmerk.nl. Daarnaast is in een groot
gedeelte van de wijk een buurtpreventieteam actief. Vrijwilligers zijn altijd welkom.

Voorkom ongelukken met vuurwerk

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een leuke,
mooie traditie. Maar sluit je ogen niet voor de risico’s. Naast de ieder jaar terugkerende vernielingen
worden er ook ieder jaar weer kinderen en volwassenen verminkt door verkeerd gebruik. Voor een
belangrijk deel is dat te wijten aan illegaal, meestal zwaar vuurwerk, waarop gebruiksaanwijzingen
en vaak ook lonten ontbreken. Onze tip voor een
zo veilig mogelijke jaarwisseling: houd het bij legaal vuurwerk en houd je goed aan de voorschriften die daarop staan. Niemand wil het nieuwe jaar
in met schade of letsel.

Vuurwerk, verkocht door erkende vuurwerkhandelaren, moet voldoen aan een aantal eisen. Daarmee wordt het afsteken ervan zo veilig mogelijk
gemaakt. Goedgekeurd vuurwerk is altijd voorzien
van een lont, het opschrift ‘Geschikt voor particulier gebruik’ en een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Wie deze volgt, maakt weinig kans op ongelukken. Legaal vuurwerk mag door iedereen vanaf
16 jaar op 29, 30 en 31 december worden gekocht
en uitsluitend tussen 31 december 18.00 tot 1 januari 02.00 uur worden afgestoken.
Nog één tip: ruim direct na de jaarwisseling de
vuurwerkresten op. Dit voorkomt dat de volgende
ochtend ongelukken kunnen gebeuren met kinderen die ermee willen spelen.

Wilt u meehelpen aan een veiligere
buurt?

Wilt u meehelpen aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, dan kunt altijd
contact opnemen met de wijkcoördinator van de
gemeente of de wijkagent om de mogelijkheden
hiertoe te bespreken. U kunt ons natuurlijk ook
benaderen als u wilt reageren op dit artikel of andere zaken wilt bespreken.

Spreekuur / contact wijkagent

Wilt u contact met de wijkagent? Iedere 1e maandag van de maand is er spreekuur in 't Oude Raadhuis tussen 18:30-19:00 uur. Daarnaast kunt u
ons bereiken via:
John van Hoppe, wijkagent 't Hofke, Koudenhoven,
de Karpen
0900-8844 of
per e-mail: John.van.Hoppe@politie.nl
Twitter: @brigadierHofke
Paul Rooijakkers, wijkagent Urkhoven
0900-8844 of
per e-mail: Paul.Rooijakkers@politie.nl
Natuurlijk kunt u op deze manieren ook reageren
op dit artikel.
Wij wensen u een veilig en voorspoedig 2016 !!!

Bij veel ongevallen is sprake van verboden vuurwerk zoals mortierbommen, Bengaals vuur, Chinese rollen en lawinepijlen. Het wordt illegaal aangeboden. Wie het opslaat, neemt grote veiligheidsrisico’s met kans op massa-explosies. Mocht er bij u
in de omgeving illegaal vuurwerk worden opgeslagen / verkocht, laat het dan weten. Dit kan natuurlijk door ons rechtstreeks te benaderen maar
ook via de anonieme tiplijn 0800-7000. Voor uw
eigen veiligheid en die van uw omgeving. Heeft u
overlast van vuurwerk? Bel dan 0900-8844.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

www.ouderaadhuis.dse.nl
Zoekt u telefonisch contact, bel dan tussen 9.00 en
12.00 uur met de beheerder of mail naar:
beheerders.raadhuis@on.nl

In of vanuit ‘t Oude Raadhuis, ‘t Hofke 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur.

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vragen op velerlei gebied zoals bijv. vragen over wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen
van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen,
hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc.
Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsinstantie, energieleverancier, of andere brieven of
formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege
een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal die
gebruikt wordt.
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen
u uit wat er in de brief staat en indien nodig kunnen we samen actie ondernemen. Uw privacy staat
hierbij centraal.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.

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.

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

Zaterdag 26 december 2015
Wij nodigen jullie uit voor een

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

gezellige, smakelijke en
sfeervolle kerstbrunch

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

van 11.30 tot 14.00 uur

Woensdagmiddag
Kreakids
Iedere 3e woensdag van de maand, van 14.00 tot
15.30, knutselen voor kinderen van 5 tot 10 jaar onder
begeleiding
Deelnamekosten 1,50 per keer

in ’t Oude Raadhuis.
De zaal is open om 11.15 uur.
De kosten bedragen € 6,50 per persoon.
Aanmelden kan tot 23 december bij ’t Oude Raadhuis tussen 9.00u en 12.00u of even bellen tussen
9.00u en 12.00 uur met 040 -281 1737

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

Vol is vol,
dus geef je snel op.

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.

Contact voor evenementen:
Henri.van.vroenhoven@on.nl, tel. 06-55182858
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FILMAVOND

Beste allemaal,
Op vrijdagavond 15 januari organiseren we weer
een gezellige avond in ’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film.

Enkele aanwezigen

We starten het jaar met de vrolijke Franse film
“Bon Dieu” (2014).
Het leven van een katholiek Frans echtpaar wordt
op zijn kop gezet als hun vier dochters trouwen
met mannen die allemaal een ander geloof en afkomst hebben.
Kom je ook?
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per
persoon.
Koffie en thee € 0,50.
Overige consumpties € 1,50.

Enthousiaste deelnemers

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

KARAOKE IN ’T OUDE RAADHUIS
Op vrijdag 27 november werd er voor de eerste keer een Karaoke avond georganiseerd
in ’t Oude Raadhuis.
In eerste instantie leek het er op dat er niet veel
bezoekers zouden komen, maar iets later op de
avond werd het gezellig druk en zat de sfeer er
goed in.
Henri heeft samen met Hans Baten de avond heel
moedig geopend met een lied wat iedereen mee
kon zingen.
Hierna hebben meer mensen meegedaan aan het
Karaoke waardoor het erg gezellig werd.
De meeste aanwezigen kunnen nog wel wat zangles gebruiken maar dat maakt Karaoke nou net zo
leuk.

Eerste voorbereiding

Werk achter de bar

Geert aan het zingen
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Later toen Ies overleed hadden we geen begeleider meer. Sindsdien helpen we elkaar en dat werkt
prima. Gelukkig hebben we twee mannen bij ons
clubje. Als wij vrouwen er niet uitkomen dan kunnen we altijd bij hen terecht.
We hebben een hecht groepje van 5 vrouwen en
dus twee mannen en timmeren er elke woensdagavond rustig op los.

VROUWENFEEST
Vrijdag 22 Januari 2016
Van 19:00 uur tot 23:30 uur
in ‘t Oude Raadhuis
Nieuw Jaar Receptie
Voor alle vrouwen en meiden!
Met muziek, dans, spelletjes
Entree is gratis .
Drinken moeten jullie zelf betalen
Neem wat lekkers mee
Neem mee : music cd of usb
Tot ziens in het nieuwe jaar
De Powervrouwen van het Hofke

TIMMERCLUB AL 37 JAAR!
In 1978 stond het volgende in Rond ‘t Hofke:
“Cursus zelf speelgoed maken voor beginners. De
bedoeling van de cursus is om tijdens de avonduren op een gezellige manier hout te leren bewerken.
De cursus is zo opgebouwd dat u geleidelijk aan,
om leert gaan met verschillende soorten gereedschap. U leert hierbij tevens om simpele ontwerpen en houtverbindingen te maken via een telkens
aangepaste bewerkingsmethode.
De cursus wordt gegeven in ‘t Oude Raadhuis en
kost f 1,- per avond.”

We maken van alles en nog wat. Van poppenwagen, kasteel en circus tot kerstgroepen, sleutelhangers en vogelhuisjes.
Door de jaren heen hebben we zoveel ideeën dat
we altijd vooruit kunnen.
Eens per jaar gaan we met 4/5 vrouwen naar Aken
en maken er een gezellige dag van. Aken is het
walhalla voor ons. Er zijn daar een paar grote winkels waar ze tal van hobbyboeken verkopen. Tegenwoordig vinden we ook veel op Pinterest.
We hebben een speciale band met Sinterklaas.
Elk jaar krijgen wij bezoek van de goedheilig man
en zijn Pieten.
Sinterklaas was vorig jaar een beetje verbolgen
omdat hij zag dat we allemaal spulletjes voor de
kerst aan het maken waren.
Hij vond dat we maar iets voor de Sint moesten
maken.
Sandra knoopte dat verwijt goed in haar oren en
jawel hoor dit jaar was er voor de Sint en zijn Pieten ook een cadeau. Zo kon Sinterklaas zien dat
we ook Sinterklaas spulletjes maken.
Al 37 jaar een timmerclub in ‘t Oude Raadhuis. Dat
maakt ons de langst zittende groep in het Oude
Raadhuis. En we stoppen nog lang niet. Ideeën en
zin genoeg.
Bas van Cronenburg, Peter van Stiphout, Sandra
Swinkels, Hennie Pas, Tineke Claassen, Ria Appelhof, Ood Brans.

Ies Speekenbrink startte met veel plezier deze
groep op woensdagavond op. Vanaf die tijd is er
steeds een timmerclub, zoals wij het zelf noemen,
geweest. Dus maar liefst al 37 jaar.
De timmerclub zat al vlug ‘vol’ en jarenlang hebben wij een wachtlijst gehad, soms wel met meer
dan 10 mensen.
We zijn altijd met meer vrouwen dan mannen geweest. Ies had daar in het begin best moeite mee
want wij vrouwen hadden het over patronen i.p.v.
over tekeningen en dat kreeg hij er maar moeilijk
uit. Haren moesten opgestoken zijn want met al
die apparatuur was dat gevaarlijk.
In het eerste begin startten we met het maken
van een hijskraan. Later moest iedereen als eerste
werkstuk een puzzel met de hand uitzagen. Al
hadden we een elektrische zaagmachine Ies wilde
dat iedereen hout op deze manier leerde kennen.
Met de puzzel hadden we dan meteen het zagen,
boren, lijmen en schuren geleerd.
In de beginjaren kwam er altijd iemand van het
bestuur op het einde van het jaar vragen of wij
nog materiaal of iets anders nodig hadden. Er zat
nog geld in de pot en dat moest op want anders
werd het jaar daarop gekort en dat was natuurlijk
niet de bedoeling.
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OPPASSERS OPGEPAST
Vanaf maandag 7 december geven we wekelijks jonge (klein-)kinderen met oppassende (groot-)ouders en oppassers de kans
even te komen spelen bij ORKA
(Broekakkersweg 1, dichtbij de spoorwegovergang en de Lidl bij de Geestenberg).
Met elkaar spelend leren kinderen veel van
en met elkaar. Het huis van de kleine, moderne gezinnetjes met twee werkende ouders, wordt soms te klein voor ons.
Dit kan voor het kind gelden, dat buiten de
speelzaal in de koude maanden nauwelijks andere kinderen tegenkomt. Ook voor de oppassers
moeten de muren niet de hele donkere tijd van
het jaar op hen af gaan komen. Door gezamenlijk
een oogje in het zeil te houden, kun je wellicht
rustiger een krantje lezen of een koffiepraatje
houden met andere volwassenen.
We hebben al wat ‘robuust’ speelgoed voor baby’s en peuters verzameld, maar houden ons
aanbevolen voor aanvullingen, om het voor de
baby’s en peuters extra leerzaam en aantrekkelijk te maken om hier te komen spelen.
De stagiairs van Orka zorgen, samen met als
eerste verantwoordelijken de oppassers zelf, voor
een veilig pedagogisch klimaat voor de kleintjes.
De oppassende bezoekers kunnen koffie, thee of
een ander (fris-)drankje bestellen bij de bar.
Op maandag van 10.00-16.00 kunt u GRATIS bij
Orka langs komen met uw oppaskindje(-s),
slechts de koffie, thee en/of andere consumpties
zijn voor eigen rekening. Opa’s en oma’s, de
mamma’s en de pappa’s, au pairs en andere oppassers komt allen op naar Orka!
Aleks Veldhoen

Advertentie
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ACTIVITEITENCENTRUM ORKA
MEIDENMIDAG IN ORKA:

Elke woensdagmiddag hebben wij een ontzettend leuke middag voor de meiden. Er worden allerlei leuke en originele activiteiten bedacht zoals: bakken, koken, knutselen, bewegen, enz. Ook mogen de meiden zelf met
ideeën komen en gaan we er vaak op uit. Zit
jij in groep 7 of 8 kom dan een keer kijken
tijdens de meidenmiddag.

Voor leerlingen van groep 7 en 8.
AVan 14:30 tot 16:00 uur
Adres: Broekakkersew eg 1
Kosten: € 1,- per keer.
NIX - PARTY
Op vrijdag avond 18 december staat activiteitencentrum Orka in het teken van de
jeugd, in en rond het gebouw wordt een groot
aantal activiteiten aangeboden waar de kids
uit de buurt hun hart kunnen ophalen. We
bieden een breed programma aan om iedere
leeftijdscategorie te bereiken. Een greep uit
ons aanbod: poolen, gamen, mini bios, darten, knutselen en make-uppen.
Deze avonden zijn voor en door jeugd georganiseerd! Om deze avonden te kunnen realiseren vragen we
een kleine bijdrage € 1,- p.p. Uiteraard wordt er bij deze Nix
activiteit geen alcohol geschonken.
Leeftijd: 10 t/ m 18 jaar
Van 19.00 tot 23.00 uur.
Adres: Broekakkersew eg 1

Activiteit

Wanneer

Tijd

Biljarten

dinsdag en
donderdag.

13:00 - 17:00
uur

KUN TAO

dinsdag en
donderdag

20:00 – 21:30
uur

The Whales
(darten)

2e en 4e vrijdag 19:00 – 21:00
van de maand. uur

Meidenmiddag

woensdag

14:30 – 16:00
uur

Orka ontmoet

woensdag

12:00 – 14:00
uur

Dansen Anjoy
(kinderdans)

donderdag

15:30 – 18:15
uur

Dansen Anjoy
(hiphop/street)

vrijdag

17:30 – 18:30
uur

Huiswerkbegeleiding

donderdag

15:30 – 16:30
uur

Rekenbijles

donderdag

15:30 -16:30
uur

ORKA WENST U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2016!
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55 JARIGEJUBILEUM
SCOUTING DOORNAKKERS
GEVIERD MET OPENING
NIEUWBOUW EN
CIRCUSVOORSTELLING
Scouting Doornakkers heeft op zaterdag 21
november haar 55-jarige jubileum gevierd, en
hoe! Onze 140 jeugdleden begonnen in de
ochtend met het oefenen voor een
circusvoorstelling. Nog best moeilijk al die
attributen juist gebruiken! Na een hele
ochtend oefenen lukte het steeds beter en
kwamen er mooie circusacts tevoorschijn.
Na de lunch begon de middag met de officiële
opening van de nieuwe keuken en het sanitair.
Hier is een jaar hard aan gewerkt door vele
vrijwilligers. Dit project hadden we nooit kunnen
realiseren zonder de vele vrijwilligers, fondsen en
sponsoren, waarvoor onze dank!

Burgemeester achter de katheder in scoutingstijl.

De ongeveer 300 leden, genodigden, familie,
buurtbewoners, media, etc. werden bij de opening
welkom geheten door onze groepsvoorzitter, die
ook een toelichting gaf op de groepshistorie.
Daarna nam burgemeester Rob van Gijzel het
woord van achter een mooi katheder in
(gepionierde) scoutingstijl. Naast veel aandacht
voor de jeugdleden en een geintje, bedankte hij de
vele actieve vrijwilligers binnen de vereniging voor
het mooie spelaanbod het hele jaar door en de

De groepsvoorzitter wordt omhooggetrokken.

bouwvrijwilligers voor het mooie werk!
Vervolgens werd op een groot scherm, onder
begeleiding van mooie muziek, een prachtig
samengestelde korte film getoond over de bouw
van de keuken van de start tot het moment
gereed. Een mooie impressie van de bouwfase, die
laat zien hoeveel werk er is verzet met een
fantastisch resultaat!

Na de film volgde een spectaculaire stunt, waarbij
de groepsvoorzitter langs een kabelbaan vanaf het
filmdoek naar het dak omhoog werd getrokken. Dit
onder begeleiding van muziek, rook, knallende
ballonnen en automatisch ontstekende vuren!
Uiteraard eindigde deze stunt met een echte
scoutingyell.
Als laatste mocht de burgemeester bekend maken
welk jeugdlid de prijsvraag gewonnen had die aan
het begin van het seizoen was uitgeschreven:
verzin een mooie naam voor de nieuwe keuken. ‘
Stan van de Esta’s mocht zijn naam ‘kookhut”
onthullen samen met de burgemeester en het
naambordje vervolgens symbolisch overhandigen
aan twee van de belangrijkste bouwers als
vertegenwoordigers van alle harde werkers.
Hiermee kwam een einde aan de spectaculaire
officiële opening.

Er kwamen twee circusdirecteuren, die iedereen
bedankten voor de aanwezigheid en de jeugdleden
kwamen ophalen om samen in een optocht naar
“het circus” te vertrekken, ingericht in de gratis ter
beschikking gestelde hal van AW Groep aan de
Urkhovenseweg.
De hal was fantastisch aangekleed met ballonnen,
en er was licht en muziek, een echt circus! Daar
hebben alle speltakken om de beurt een prachtige
voorstelling gegeven. Iedereen op zijn of haar
manier met een kunstje, dans, illusie of
goocheltruc! Er is veel en luid geapplaudisseerd
door de gasten voor de vele mooie circusacts.

Daarmee kwam een einde aan een leuke
jubileumdag bij Scouting Doornakkers, een
scoutingvereniging in de bloei van haar leven met
zo’n 140 leden en 70 vrijwilligers. Wil jij ook wat
beleven? Kom dan op een zaterdag eens kijken bij
onze blokhut aan de Urkhovenseweg (piramide in
de bocht)!
Meer informatie: www.doornakkers.com, facebook
of twitter.
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In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van
Rond ‘t Hofke maandelijks de kerkberichten en een informatieve kerkelijke tekst geplaatst.

www.pkn-eindhoven.nl
Facebook: Ontmoetingskerk Eindhoven
Twitter: ProtestantEindhoven

De Ontmoetingskerk staat aan de Meerkollaan 3 en de Adventskerk aan Camphuysenstraat 4 te Eindhoven.

Kerkdiensten op zondag:

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 gezellige babbel.
Diensten rond Kerstmis St. Martinuskerk:
Kerstavond 24 december 21.00 uur
1e Kerstdag 25 december 09.30 uur
2e Kerstdag 26 december 09.30 uur
Zondag 27 december 09.30 uur
STICHTING SINT CALIXTUS
Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine groep vrijwilligers die het bestuur
vormt van de begraafplaats Sint Calixtus in Tongelre.
De begraafplaatsbeheerder en een administratrice
dragen zorg voor onderhoud en administratie. Het
bestuur ziet hier op toe en bevordert het beleid, zodat
Calixtus een mooie, rustige plek is waar mensen
graag komen om hun dierbaren te gedenken.
We komen gemiddeld 1 keer in de twee maanden op
een middag bij elkaar om de stand van zaken te bespreken. Dit neemt ongeveer twee uur in beslag.
Daarnaast kan het nodig zijn dat we wat extra tijd in
moeten zetten, maar dit is onregelmatig en natuurlijk
altijd in overleg.
Wie zoeken wij?
We zoeken enthousiaste mensen voor uitbreiding van ons bestuur, o.a. een voorzitter.
Spreekt het u aan neem dan contact met ons op
om kennis met ons te komen maken.
Via E-mail: gerzon.calixtus@gmail.com
Telefoonnummer: 06-25129529
Of kom op woensdag een kijkje nemen op ’t Hofke
153, 5641 AK Eindhoven, dan is Liliane (onze administratrice) aanwezig op het Kerkwijkcentrum en zij kan
u alle informatie geven over het reilen en zeilen van
onze stichting .(Graag even bellen.)

Kerstavond
24 december

19.00 uur kinderkerstfeest in de
Adventskerk.

Kerstavond
24 december

22.00 uur Kerstnachtdienst in
de Adventskerk.

Eerste kerstdag
25 december

10.00 uur Kerstviering in de Adventskerk.

3 januari

10.00 uur dominee Boekenstijn
Ontmoetingskerk

10 januari

10.00 uur dominee Boekenstijn
Ontmoetingskerk

17 januari

10.00 uur dominee Grosheide
Ontmoetingskerk

Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen
van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Kinderkerstfeest
Op kerstavond om 19.00 uur in de Adventskerk
spelen kinderen het kerstspel “Het kerstfeest van
professor Pieker”. Weken is hier voor geoefend en
de kinderen zijn enthousiast. Er wordt ook gemusiceerd en veel gezongen. Het kinderkerstfeest is
een mooie manier om samen met de kinderen
kerst te beginnen. Ouders en grootouders, iedereen is van harte welkom.
Kerstvieringen
Op Kerstavond werkt het kwartet Kleinvocaal mee
aan de kerstnachtdienst die om 22.00 uur begint
in de Adventskerk. Er worden oude en nieuwe
kerstliederen gezongen en Tineke Boekenstijn
leidt de dienst.
Op Kerstmorgen werkt de cantorij mee aan de
viering om 10.00 uur in de Adventskerk. Er is
speciale aandacht voor de kinderen. Sietske Blok,
als theoloog werkzaam in Brazilië, zal meewerken
aan de dienst.
Bibliodrama
Vanaf 12 januari om 12.30 uur gaat in de Adventskerk opnieuw een bibliodramagroep van
start. Het is een inspirerende uitdaging om te ontdekken hoe een bijbelverhaal en ons levensverhaal in het spelen van bibliodrama op elkaar betrokken zijn. Er kunnen maximaal 10 mensen
deelnemen, dus geef u snel op bij dominee Tineke
Boekenstijn (t.c.m.boekenstijn@planet.nl of
tel. 842.00.06).

Namens het bestuur:

Mw. Fransje Rovers
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Gasterij 040 787 0707
Tussen de Molens 040 787 0708
Natuurwerkgroep 040 787 2864

Adres Wasvenboerderij:

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

Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven

Activiteiten in en rondom
de Wasvenboerderij
De komende dagen kunt u van de kerstsfeer genieten bij het Wasven. En aan het einde van het
jaar verkopen wij natuurlijk weer onze bekende
oliebollen! Ook in het nieuwe jaar kunt u nog bij
het Wasven genieten van heerlijk eten maar ook
van de mooie natuur.
Wij wensen u fijne feestdagen en een heerlijk,
groen 2016!

De kerststal is te bezichtigen tot het einde van het
jaar in én voor De Schop (= schuur) van de Wasvenboerderij.
Bij de Gasterij
kunt u heerlijk
dineren met de
kerst. Dit jaar
hebben de koks
voor beide kerstdagen een heerlijk kerstmenu
voor u samengesteld. Ook aan
de kinderen is
gedacht, voor hen is er een speciaal kinderkerstmenu én een ruimte om te spelen.

Expositie kerst
pop up boeken

Tot en met 6 januari op
De Overloop

Tijdens de kerstperiode verkopen we in de winkel
heerlijke kerstbroden en gebak uit eigen bakkerij.
Alles gebakken met biologisch meel en speltmeel.

Levensgrote
kerststal

Tot en met 31 december,
in en voor De Schop

Expositie: kerst pop-up boeken
Een uit de hand gelopen hobby: zo noemt Carola
Tak haar verzameling van pop-up boeken. In de
jaren tachtig, de tijd dat zij haar opleiding tot
jeugdbibliothecaresse volgde, kocht ze haar eerste
pop-up boek. Dat was een panorama-boek over
het circus, dat helemaal opgezet kon worden.
Toen ze merkte dat er meer van dat soort boeken
waren, kocht ze alles wat uitgegeven werd, maar
dat werd te kostbaar. Nu heeft ze zo'n 400 boeken.
Een deel van de boeken met als thema Kerst is te
zien op De Overloop van de Wasvenboerderij tot
en met 6 januari 2016. De tekeningen op de
achtergrondborden zijn dit jaar verzorgd door kinderen van De Boog.

Oliebollenverkoop 29 tot en met 31 december
Brabantse High
Tea

2 en 3 januari, van 12:00
tot 17:00 uur in De Gasterij

Nieuwjaars Wasvenwandeling

3 januari, 13:30 uur Wasvenboerderij

Expositie Met
Potlood en Penseel

9 januari, 11:00 uur op De
Overloop

Bakmiddag voor
kinderen

13 januari, 13:30 uur in
de Schop

Natuurthemaavond Jeugd:
Vette Vogel Vrijdagavond

29 januari, 19:00 uur de
Schop

Oliebollenverkoop 2015

Kerst bij het Wasven

Rond de feestdagen is er traditiegetrouw
van alles te
doen rond 't
Wasven. Net als
andere jaren is
in de Schop een
levensgrote
kerststal gebouwd. De vrijwilligers van 't
Wasven hebben samen met de deelnemers poppen (op 2/3 van de werkelijke grootte) gemaakt
en aangekleed.
Het thema dit jaar is ‘een natuurlijke kerst’. De
beelden zijn dit jaar gemaakt/aangekleed met allerlei producten die je in de natuur kunt vinden.

De bakkers van het
Wasven bakken ook dit
jaar weer de heerlijkste
oliebollen. De laatste
drie dagen van het jaar
krijgen de bakkers
hulp van
vele vrijwilligers,
maatschappelijke stagiaires van het Lorentz
Casimir
Lyceum en natuurlijk
deelnemers van Wasvenzorg.

Een gezellige mix met
een ongedwongen sfeer en heerlijke oliebollen en
appelbeignets. De verkoop van oliebollen is op
dinsdag 29 december van 10.00 -17.00 uur, op
woensdag 30 december van 10.00 -17.00 uur en
op donderdag 31 december van 08:00 - 17:00
uur.
Vanwege de drukte wordt aangeraden om vooraf
te reserveren (winkel@wasven.nl of 0407870708).
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Brabantse high tea

Op 2 en 3 januari
kunt u bij het
Wasven genieten
van een echte
‘Brabantse hoge
thee’. Van 12:00
tot 17:00 uur
kunt u bij ons
heerlijk genieten
van een huisgemaakte high tea
voor € 18,50 per

persoon.
Vanaf 17:00 uur kunt u reserveren voor een
sprankelend 3-gangen menu voor € 27,50 per persoon inclusief een feestelijk glas prosecco. Reserveringen kunnen nu al gemaakt worden via 040
7870707.

Nieuwjaars Wasvenwandeling
Lekker een ‘frisse
neus halen’ op de
eerste zondag
van het nieuwe
jaar? Dat kan! We
gaan wandelen en
vertrekken om
13.30 uur bij de
boerderij van het
Wasven en zijn
tegen 15.00 uur
weer terug. We
lopen het Ommetje en staan stil bij de veranderingen voor de toekomst in het gebied en kijken uit
naar bijzondere ontmoetingen in de natuur. Kortom een frisse neus halen!
De deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de natuurwerkgroep is altijd welkom! Loop
je ook gezellig mee?
Expositie "Met Potlood en Penseel": Bekijk
het!
Leden van de dinsdagmorgengroep van schildervereniging "Met Potlood en Penseel", onder begeleiding van Edith van Oosterwijk, laten hun werk
zien op De Overloop van de Wasvenboerderij. De
werken zijn gemaakt door de leden van de groep
in verschillende technieken, zoals schilderingen,
tekeningen en gemengde technieken.
De expositie is te bekijken van zaterdag 9 januari
tot en met zondag 28 februari tijdens de openingsuren van De Gasterij, dinsdag t/m donderdag van
10-17 uur en vrijdag t/m zondag van 10-21 uur.
Voor de werkdagen geldt wel dat de expositieruimte multifunctioneel in gebruik is.
Op zaterdag 9 januari om 11.00 uur wordt de expositie geopend. Iedereen is van harte uitgenodigd
voor de opening en/of een bezoek tijdens de gehele periode.
Bakmiddag voor kinderen: Sneeuwpoppen die
niet smelten
Onder leiding van de bakker van het Wasven maken we iedere maand de lekkerste koekjes en
taartjes tijdens de Bakmiddag voor kinderen van 6
tot 10 jaar. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is
meedoen nog wat te moeilijk!
Kom je ook een keer meedoen? De eerstvolgende
Bakmiddag is op woensdag 13 januari 2016. We
gaan dan sneeuwpoppen bakken, die niet kunnen

smelten. Sneeuwpoppen gemaakt van cakebeslag!
Mmmmmm.
Meld je van tevoren aan via winkel@wasven.nl en
neem de bevestiging van je inschrijving mee als je
komt bakken. Laat het alsjeblieft ook even weten
als je per ongeluk toch niet kunt komen, want dan
kan er iemand van de wachtlijst meedoen!
De Bakmiddagen 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
m.i.v. het
nieuwe jaar €
4,00 per kind.
Naast de bakker
zijn er meerdere vrijwilligsters aanwezig 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.
Natuurthema-avond jeugd: Vette Vogel Vrijdagavond
De eerste Natuurthemaavond voor kinderen in het
nieuwe jaar is
op vrijdag 29
januari. Het
wordt een echte
Vette Vogelvrijdagavond! We
gaan allerlei
lekkere hapjes
maken voor de
vogeltjes, bijvoorbeeld vette vogeltaartjes! Deze
taartjes helpen de vogels om zonder honger de
winter door te komen.
We spelen weer de beroemde Wasven-vogelquiz!
Ben jij ook zo benieuwd wie er dit jaar ‘kampioen
vogelkenner’ wordt? Kom dan naar de Natuurthema-avond en doe gezellig mee, want dit mag je
niet missen!
De Natuurthema-avond wordt gehouden in de
Schop, dat is de grote schuur naast de Wasvenboerderij. Het is voor kinderen van 6 tot 11 jaar.
We starten om 19.00 uur en eindigen om 21.00
uur. Entreeprijs: € 2,00 per kind. Je hoeft je niet
van tevoren in te schrijven.
Let op: In december 2015 is er geen Natuurthema-avond i.v.m. de Kerstvakantie.
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.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 23

CURSUS BEHEER BIODIVERSITEIT
TERREINEN, START FEBRUARI 2016
Ben jij altijd al geïnteresseerd in de natuur en
vind je het leuk om daar actief in bezig te
zijn?
Dan heeft de natuurwerkgroep van het Wasven iets leuks voor je.
Je kunt deelnemen aan een cursus om het beheer van verschillende kleine landschapselementen je eigen te maken.

Specialisten uit het natuurvak komen ons
bijscholen over al deze verschillende kleine
landschapselementen en het belang daarvan.

Vind je het heerlijk om buiten met de natuur bezig
te zijn, dan is dit de uitgelezen kans.
We starten de cursus in februari 2016. Voor meer
info natuurwerkgroep@wasven.nl
De inhoud van de cursus is theorie en praktijk, met
als thema`s: Poelen beheer, heggen en houtsingel
onderhoud, zeisen, heide beheer, snoeien van fruit
- en knotbomen en een stukje organisatie van
natuurwerkdagen en wat daar dan bij komt kijken.

De kwaliteit van je eigen leefomgeving te
bevorderen voor mens en dier is toch een mooi
streven!
Kijk op de Wasvensite voor meer info.
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De praktijk voor oefentherapie
Cesar Tongelre wordt al sinds
1999 gerund door 2 oefentherapeuten: Marja Boerefijn en Lisette Weijers. Naast de oefentherapie kunt u bij hen ook terecht
voor Ademtherapie en Ontspanningstherapie volgens de methode Van Dixhoorn, Bekkentherapie, Psychosomatische oefentherapie (o.a. slaapoefentherapie)
en craniosacraaltherapie.

Marja Boerefijn en Lisette Weijers
Pagelaan 7 5641 CB Eindhoven
(bij de Jumbo)
Contact: 040 2813463
e-mail: info@cesar-tongelre.nl
www.cesar-tongelre.nl

Iedere maand geven zij zicht op
een aandoening of klacht. Deze
maand is het onderwerp slapen.

Slapen, een onderkende oorzaak van
veel klachten
Slaapstoornissen zijn hard op weg een groter probleem te worden in onze samenleving.
Steeds meer zaken verstoren de slaap. Te denken
aan overvolle agenda’s, veel activiteiten met
schermen waardoor de hersenen te lang actief blijven als u in bed ligt. De dag loopt dan door in de
nacht. Middelen zoals koffie, suiker en alcohol kunnen dit versterken..Leek het eerder een bijkomend
probleem, steeds vaker lijkt dit de belangrijkste
reden van het huisartsbezoek, ook onder jonge
mensen.
Wat cijfers: 15 procent van de volwassenen heeft
slaapproblemen en zo’n 12 procent gebruikt slaapmedicatie. Bij ouderen loopt dat nog eens op.
Kenmerken van een slaapprobleem zijn o.a.: vermoeidheid en slaperigheid overdag, concentratiestoornissen, kort lontje/opvliegendheid, verlaagde
weerstand, verminderd libido, strijd of paniek, onmachtgevoelens (ik MOET slapen).

Tongelre

Niet iedereen heeft evenveel slaap nodig. De een
heeft voldoende aan 5 tot 6 uur, de ander 8 uur.
Tijdens de slaap komt het lichaam toe aan herstelprocessen, verwerken de hersenen opgedane ervaringen en wordt er grote schoonmaak gehouden.
Tenminste, in de ideale situatie.
Een slaapprobleem kan verschillende vormen hebben:
Een inslaapprobleem, een doorslaapprobleem, te
vroeg wakker worden.
Deze slaapproblemen kunnen worden behandeld.
In de behandeling van slaapproblemen wordt gekeken wat bij u de invloeden zijn. Een goede
slaaphygiëne, de manier van omgaan met dagelijkse taken en pauzes en effectief ontspannen zijn
belangrijke onderdelen van de aanpak van slaapproblemen.

HET NIEUWS VAN TONGELRE.ORG

Verhalen uit Eindhovens stadsdeel
Microtonde moet kruising
Koudenhovenseweg Zuid Celebeslaan veiliger maken.
Voor de vierde keer in vijftien
jaar wordt het kruispunt aan de
toegangsweg van ’t Hofke gewijzigd. Centraal op de microtonde
komt een middeneiland, waar
auto’s omheen en vrachtwagens
overheen kunnen rijden. De Koudenhovensweg Zuid wordt duidelijker gemarkeerd als 30kilometer zone. Waarschijnlijk in
de voorjaars- of de zomervakantie wordt de microtonde geplaatst, laat de gemeente weten.
Lees het hele verhaal op
www.tongelre.org
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BEGIJNHOFGESPREKKEN

Lezing en gesprek met: drs. Leon Teubner (Oss) over:
‘Teresa van Avila anno nu’.
Tuintip

Op zondag 17 januari van 10.30 uur tot 12.30 uur
in De Herberg op het terrein van Eckartdal,
Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven. Zie:
www.begijnenhofgesprekken.nl
Teresa van Avila behoort tot op de dag van vandaag tot de belangrijkste mystieke auteurs van de
christelijke traditie. In 2015 was het 500 jaar geleden dat zij werd geboren. Zij spreekt ons aan door
haar radicale en confronterende zoektocht naar
verinnerlijking. Teresa is een mystica die ons in
deze seculiere tijd confronteert met onszelf.
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 parkeerplaatsen bij Eckartdal.
U kunt ons bellen; mevr. Spiertz: 040 242 12 63
of J. de Jong 040 241 58 21

Advertentie

voor december:
Wintertips
Door Jeroen Soontiëns

De winter nadert en dus is het slim om enkele maatregelen te nemen. Hieronder geef ik u
enkele wintertips om de tuin ongeschonden
door de winter te helpen.
Gazon
Heeft u het afgevallen blad nog niet van het gazon
geharkt? Doe dit dan nu. Een laag blad houdt teveel licht tegen, waardoor het gazon slecht de
winter uit komt. Maaien is niet meer nodig. Het is
wel verstandig om nu kalk te strooien. Dit gaat de
verzuring van de bodem tegen. Tijdens een vorstperiode is het beter om niet over het gazon te lopen. Het is dan gevoelig voor beschadiging.
Watersysteem
Heeft u uw tuinslang en broes al opgeborgen? Alle
watergeefsystemen zijn gevoelig voor bevriezing.
Berg uw tuinslang en broes daarom vorstvrij op en
laat eerst het water eruit lopen. Een watertimer
kan ook bevriezen, dus haal deze van de waterkraan. Een ondergronds watersysteem kunt u het
beste uitblazen met behulp van een compressor.
Tuinplanten
In de border zijn de meeste planten prima bestand
tegen winterse omstandigheden. Zorg ervoor dat u
niet al het blad opruimt. Dit is een natuurlijke bescherming tegen vorst. De meeste afgestorven
stengels laat u het beste in de winter staan. Deze
worden in het voorjaar pas afgeknipt. Bij sneeuwval moet u wel opletten met groenblijvende planten. Door het gewicht van de sneeuw kunnen takken uitbreken. Klop groenblijvende planten en coniferen na een sneeuwbui daarom uit. Maak van
de gelegenheid meteen gebruik om een sneeuwballengevecht te houden. Dan heeft u in de winter
ook tuinplezier.
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GROOT POELEN ONDERHOUD!
We hebben in Tongelre zo’n 20 poelen die
aangelegd zijn speciaal voor amfibieën.
Kikkers, padden en salamanders.
De meeste poelen zijn meer dan 15 jaar oud en
behoeven nogal wat onderhoud. Je moet ze namelijk niet dicht laten groeien. Met elzen, wilgen en
lisdodde, maar dat gaat vanzelf. Daardoor komt er
minder licht in de poel en blijft het water in het
voorjaar te lang te koud, wat niet bevorderlijk is
voor de groei van de nieuwe generatie amfibieënlarven.
De beheerder van de gemeente Eindhoven heeft
samen met Soontiëns Ecology en de poelenwerkgroep Eindhoven een plan gemaakt voor een aantal poelen om deze letterlijk op de schop te menen.

Wasvenpoel met inheemse begroeing.

watertje. Doe dat alstublieft niet! Je doet er heel
veel schade mee aan onze eigen inheemse natuur.
Want deze legt vaak het loodje, door deze
goedbedoelde indringers.
Dit geldt ook bijvoorbeeld voor waterschildpadjes
die we niet in onze natuur willen en niet te
vergeten de exotische waterplanten.
Deze vaak uitheemse planten kunnen zo gaan
woekeren dat de poel overgroeid wordt met alleen
maar die soort die in het water is gegooid. Ook dat
gaat ten koste van onze eigen natuurlijke
beplanting in het water en aan de oever.
Gooi overtollige planten gewoon in de GFT bak of
wel Groene bak.
Wat betreft overtallige vissen en andere dieren,
informeer even bij de dierenopvang of je die daar
kwijt kunt, of vraag in je kennissenkring of er
belangstelling voor is.

Uitgraven van poel bij het Eckartse Bos.

Dat doet men om het nageslacht van de dieren die
er in leven, zeker te stellen voor de toekomst, dus
moet men wel deze ingrijpende maatregelen
nemen. De poel moet het hele jaar water
behouden en het heeft ook ondiepe oevers nodig
die snel opwarmen.
In Tongelre is er nog een mooie bijkomstigheid dat
wij de zeldzame kamsalamander hier hebben
rondlopen en zwemmen. Juist ook voor dit zeer
bijzonder dier proberen we de kraamkamers zo
optimaal mogelijk te maken. In het Eckartse Bos
zijn twee poelen heringericht, vlak bij de Collse
watermolen en ook aan de Lorentz vijver in de
Celebeslaan worden binnenkort werkzaamheden
verricht.
De vijver aan de Celebeslaan wordt helemaal
leeggepompt om de zonnebaarzen, een exoot uit
Amerika, af te vissen.
Deze vis rooft namelijk al onze inheemse
amfibieën larven weg. Er blijft geen één kikkervisje
of salamanderlarve meer over. Maar ook alle
waterinsecten verdwijnen door deze vis en dat is
jammer.
Dan worden de buitenlessen biologie van het
Lorentz Casimir Lyceum een stuk minder
interessant zonder de benodigde biodiversiteit.

Groene kikker.

Laat het in ieder geval niet los in de vrije natuur,
onze natuur!
Alleen op deze manier ben je goed bezig.
Kees van Grevenbroek
Natuurwerkgroep Wasven /Tongelre

Waar moeten we voor waken in de natuur?
Er zijn mensen die thuis een vijver of aquarium
hebben. Soms wordt het te druk in hun visbak en
dan denkt men goed te doen de overtollige vissen
maar los te laten in de natuur, in een poel of ander
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BESTE MENSEN UIT DE WIJK,
Het schooljaar is al weer een paar maanden
aan de gang. En wat wordt er hard gewerkt!
Bij de groepen 1/2 en 2/3 zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met het thema ‘De
winkel’.
Als openingsactiviteit hebben we een bezoek
gebracht aan de Lidl. Een winkel naast onze
school en we hebben goed rondgekeken hoe
het er daar uitzag.
Nu komen we daar natuurlijk wel vaker, maar nu
bekeken we het extra goed. We hadden namelijk
in de klas besloten dat we in de klas ook een supermarkt gingen maken. En dan willen we natuurlijk wel weten hoe dat moet.
We hebben zelf verpakkingen mee naar school genomen en bedacht wat het moest gaan kosten.
In de winkel waren steeds 2 klanten en aan 1 kassa een meneer of mevrouw.
Die kreeg ook echte bonnetjes van de juf, zodat
daar de prijzen op geschreven konden worden en
we konden uitrekenen wat de klant moest betalen.
De kinderen van groep 3 waren op dat moment
ook veel bezig met sommen t/m 10, dus konden
ze in de winkelhoek nog eens extra oefenen of laten zien wat ze geleerd hadden. De kinderen uit
groep 2 probeerden dat al goed mee op te pikken.
Behalve de winkelhoek in de klas, hebben we etalages getekend, verpakkingen nagetekend, boodschappenlijstjes gemaakt en woorden nageschreven.

We weten nu precies hoe het werkt in de winkel.
We kijken al weer uit naar ons volgende thema,
wat gaan we dan weer allemaal leren?
Groetjes,
De kinderen van de groepen 1/2 en groep 2/3.

ANBO
Beste leden,
Wij, alle leden van het bestuur van de afdeling Kempenland, leggen per 1 januari 2016
onze functies neer. Dat komt doordat er zeer
ingrijpende wijzigingen in de ANBOorganisatie uitgevoerd zijn en er nog meer
zullen volgen.

In grote lijnen: de afdelingen worden in juli 2016
opgeheven. De meeste veranderingen gaan al per
1 januari 2016 in. Voor plaatselijke/regionale activiteiten moeten initiatiefnemers daarna plannen
schrijven en begrotingen maken, die vervolgens
voorgelegd moeten worden aan het landelijk bureau.
Pas na goedkeuring komt er budget beschikbaar.
Bovendien moeten in principe alle sociale activiteiten door de leden zelf betaald worden. Voor de
thema-middagen die tot nu toe door het plaatselijk
bestuur werden georganiseerd en die betaald werden door de afdeling moeten de nieuwe initiatiefnemers entree gaan heffen.
Voor de dagtochten mag voor de leden geen klein
bedrag meer bijgelegd worden uit een plaatselijk/
regionale ANBO-kas, want op die kas is beslag gelegd door het hoofdbestuur.
De nog zittende afdelingsbesturen mogen van het
hoofdbestuur niet meer beschikken over de ledenlijsten, waardoor we geen rechtstreeks contact
meer met u kunnen hebben. Dus kunnen we geen
nieuwsbrief meer verzenden. We weten immers
niet wie er lid zijn.
Een felicitatiekaart bij een kroonjaar kan niet
meer. We weten geen geboortedata.
Alle informatie moet via de website waar onze eigen webmaster niet meer op kan. Woerden wil
controle houden. De leden zonder internetaansluiting horen helemaal niets meer, die hebben gewoon pech. Alleen het landelijk Magazine valt nog
tien keer per jaar in de brievenbus.
Samenwerking met de andere Ouderenbonden in
Eindhoven en Valkenswaard mag alleen nog in een
activiteit of een gezamenlijk project. We mogen
geen lid meer zijn van het OVO (Overlegorganisatie Voor Ouderen) en het SBV (Senioren Belang
Valkenswaard).
Terwijl de OVO (Eindhoven) en het SBV
(Valkenswaard) hét aanspreekpunt zijn voor de
gemeentelijke overheid over zaken die met ouderenbeleid te maken hebben. Gemeenten willen niet
met allerlei aparte organisaties overleggen.
U begrijpt dat dit een werkwijze is die niet past bij
de huidige bestuursleden, we zijn het anders, directer gewend en kunnen of willen het niet anders.
Vandaar ons besluit.
Hannah Geus, penningmeester en webmaster heeft
in de nieuwe organisatie geen rol
meer. Joop Heinen, secretaris hoeft de administratie niet meer bij te houden. Peter Klaver maakt
geen Nieuwsbrief meer. Joke Speldenbrink kan niet
meer op haar manier themamiddagen organiseren,
blijft wel Ouderenadviseur en Cliëntondersteuner, Ada Luijten mag de ledenadministratie niet
meer bijhouden, Jac. Wildschut blijft belastinghulp
bieden, maar hoeft daarvoor geen bestuurslid te
zijn, Eef Klaassens, voorzitter heeft niets meer
voor te zitten.
.
Als er leden zijn die activiteiten willen overnemen
dan zullen de huidige bestuursleden zo veel mogelijk helpen bij het overdragen van zaken en het op
gang helpen binnen de landelijke regels die vanaf
1 januari gaan gelden.
Als u verder informatie zoekt kunt u veel vinden op
MIJN ANBO. Als u tenminste een internetaansluiting heeft.
Het ontslagnemende bestuur.
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VOGELS VOEREN
De wintertijd is aangebroken en in bepaalde
winkels liggen weer de rekken gevuld met
snoepgoed, voor de vogels dan.
Want het is leuk om vogels dicht bij huis te
lokken. Meesjes, mussen, merels en het roodborstje, die als je wat in de tuin rommelt,
vaak vlak bij je in de buurt is. Maar het is wel
zo interessant bijzondere soorten naar je tuin
te lokken, zoals het goudhaantje, of staartmezen, die vaak in groepjes je tuin opzoeken.
Niet te vergeten de groenling, of de goudvink
met zijn mooie verenpak.

Kijk uit: Ratten!
Wat we regelmatig zien in de wijk, is dat er brood
neergegooid wordt voor de vogels en niet zo’n
beetje.
Men denkt daar goed aan te doen, maar dat is
juist NIET zo.
Wat je ziet is dat er heel veel kauwen, kraaien en
soms meeuwen op afkomen.
En wat we niet zien, is dat je er ander ongedierte
mee lokt, waar we helemaal niet blij mee zijn in
onze wijk: ratten!
Dat moeten we met z’n allen zien te voorkomen.
Dus ik vraag u namens de wijkbewoners geen
brood meer te strooien in de wijk, op platte daken,
op de grasvelden, of in uw tuin.
Alleen op deze manier kunnen we een
ongedierteplaag voorkomen!
Als je te veel brood overhebt, moet je denk ik toch
op een andere manier inkopen gaan doen, en dat
scheelt ook nog eens in de portemonnee.
Met groengroet
Kees van Grevenbroek
Advertentie

Goudvink

Wat voor alle kleine zangvogels geldt, is dat er
voldoende beschutting is van struiken en bomen.
Liefst waar dan ook nog bessen of ander eetbaars
spul aanzit.
Dan krijg je vogels! Geen brood in de wijk strooien
en wel water in de tuin helpt er ook aan mee om
het aantrekkelijker te maken. Je moet eigenlijk
van je tuin een reservaat maken.
Dan wordt het pas echt leuk!
Kijk eens op www.tuinreservaten.nl

Vliegangst, angst voor naalden,
angst voor honden,
angst voor de tandarts, bloos fobie, …..
Welke angst je hebt, neem contact op en ik
help je snel!
Petra van Riemsdijk
Gegarandeerd blijvend veranderen.
www.pevari.eu
tel: 06-10083186

Bruine rat
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WAT IS EEN G1000?
G1000:
Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor Eindhoven.
G1000 is een burgerinitiatief. Voor en door
burgers. Achter de G1000 zit een aantal initiatiefnemers. Allemaal burgers die vrijwillig
helpen om de G1000 EindhovenTop te organiseren.
Een G1000 is een burgertop, waarbij op één dag
1000 inwoners en betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over hun eigen stad, dorp of gemeente. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk
vinden voor hun gemeente, in dit geval Eindhoven.
Met de G1000 willen wij de democratie vernieuwen
en inwoners mee betrekken bij de stad en het bestuur van de stad.
Een G1000 bijeenkomst verloopt op basis van
‘dialoog’. Dat wil zeggen een open gesprek waaraan alle deelnemers op basis van gelijkwaardigheid
deelnemen.
De deelnemers kiezen met elkaar de onderwerpen,
werken deze uit en maken een keuze uit de voorgestelde oplossingen. Tot slot bepalen zij wat er
aan het einde van de dag met de uitkomsten gebeurt.
Onze droom
Wij willen het initiatief nemen om de democratie te
vernieuwen door de verbinding tussen de inwoners
en hun stadsbestuur op een nieuwe manier tot
stand te brengen. Daarom willen wij duizend
(gelote) Eindhovenaren bij elkaar brengen en laten
praten over waar zij aandacht voor willen en wat
zij wensen in onze stad. Wij streven ernaar dat
deelnemers met de opbrengst van het gesprek zelf
aan de slag gaan èn dat G1000 politieke inspiratie
en agendering realiseert bij de bestuurders van de
stad. We zien onze aanpak als een begin van vernieuwing, niet als een blauwdruk.
Onze grote droom is een tweede G1000Eindhoven
in 2018. Het resultaat een actieve en betrokken
stad, waar iedereen elkaar weet te vinden en waar
de burgers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van Eindhoven. Een G1000
die een vaste aanvulling vormt op het huidige democratische bestel.

U hoeft zelf geen naaimachine mee te nemen. Bij
‘t Oude Raadhuis zijn enkele naaimachines en 1
overlock machine die u kunt gebruiken.
Wanneer: Elke vrijdag van 9.30 – 11.30 uur.
Tijdens de schoolvakanties is er geen
les.
Waar:

‘t oude Raadhuis (1e etage), ‘t Hofke
15, te Eindhoven.

Kosten:

€ 60.00 voor 20 weken.

Wat hebt u nodig: Eigen naaimateriaal, zoals
stof, patroon, garen, etc. zelf
meenemen.

Wilt u meedoen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met:
Lumens in de buurt
Caroline Schellekens
Tel. 06 – 11 37 1241
E-mail: c.schellekens@lumensindebuurt.nl
Bij voldoende aanmeldingen gaan we van
start.

Gezocht:
Zelfstandige huishoudelijke hulp gevraagd om samen met onze reeds aanwezige interieurverzorgster ons Privéhuis in Tongelre in de ochtenden
van 07.45 uur tot 09.45 uur schoon te maken.
Weerkzaamheden:
Was doen, stofzuigen, bedden opmaken, badkamers doen, was vouwen etc.
Werk gebeurt vóór openingstijd en daarom zoeken we een vrouw van rond de 35/40 jaar zonder
kleine kinderen vanwege deze werktijden.

NAAILES

In overleg 3 tot 6 ochtenden per week mogelijk,
ook (soms) op zaterdag.

Hebt u interesse in naailes?
Wilt u graag leren hoe u zelf kleding maakt voor
uw kinderen of voor uzelf?

Tel. reactie graag op 0637169967
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Door Clasine Batenburg en Jack Hanssen
Recept voor de maand december
Voor het einde van het jaar hebben we enkele lekkere
hapjes voor uw oudejaarsbuffet.
* Gevulde kalkoenrolletjes
* Minirollades in een spekjasje
* Garnalen-mangospiesje
* Tapas met ham en vijgen
Gevulde kalkoenrolletjes
Ingrediënten 10 stuks:
100 gram veldsla
1 bakje tuinkers
10 walnoten
200 gram roomkaas
2 tl mosterd
2 tl honing
zout peper
suiker
10 dunne plakken gerookte kalkoen
1 eetlepel azijn
2 eetlepels olie (b.v. notenolie)

Maak de bosui schoon en snijd hem in fijne ringen.
Verhit de olie in een pan. Bak de vleesrolletjes hierin
5-6 minuten, draai ze regelmatig om.
Breng op smaak met peper en zout en neem ze uit de
pan.
Fruit de bosui in het braadvet , voeg de tomaten toe
en breng het geheel aan de kook.
Breng op smaak met peper en zout.
Serveer de rolletjes met de tomatensaus. Lekker met
stokbrood.
Garnalen-mangospiesjes
Ingrediënten 20 stuks
20 cocktailgarnalen
1 rijpe mango
Paar takjes munt
250 ml zure room
1 tl wasabipasta
zout
20 houten prikkers
Bereiding:
Schil de mango, snijd hem in blokjes en was de
munt.
Steek telkens een mangoblokje, een garnaal en wat
munt op een prikker.
Roer de wasabi en wat zout door de zure room en
serveer het er in een schaaltje bij.

Bereiding:

Tapas met ham en vijgen:

Maak de sla schoon. Was de tuinkers en knip hem af.
Hak de noten grof.

Ingrediënten 10 stuks

Roer de roomkaas, de mosterd en de honing door
elkaar. Roer er de tuinkers en de helft van de noten
door. Breng op smaak met peper, zout en een beetje
suiker.
Bestrijk de plakken kalkoen met de tuinkersroomkaas en rol ze heel losjes op.
Klop de azijn met de olie en 1 lepel water door elkaar. Breng op smaak met zout, peper en wat suiker
en roer de rest van de noten erdoor.
Serveer de rolletjes met de veldsla en druppel er de
notenvinaigrette over.
Minirollades in een spekjasje
Ingrediënten 10 stuks:
400 gr varkensfilet
1 blik of pak tomatenblokjes ca. 400 gr.
10 plakken gerookt ontbijtspek
10 gedroogde pruimen zonder pit
1 bosje bosuitjes
3 el olie
zout en peper
1 grote diepvrieszak en evt. 10 houten spiesen

3 verse vijgen
2 tl rode bessenjam
10 dunne plakken Parmaham
10 bieslookstengels
Bereiding:
Was de vijgen en snijd ze in kleine blokjes en meng
ze met de jam.
Leg elke keer 1 tl vijgencrème op 1 plakje ham. Bind
de ham met een
bieslookstengel als een zakje dicht en zet koud weg.
Leg bij het serveren de zakjes op een lepel en plaats
deze op een glas gekoelde drank.
Wij wensen U een smaakvol uiteinde en een culinair 2016
Clasine en Jack

Bereiding:
Snijd de varkensfilet in 10 plakjes. Snijd het diepvrieszakje open, leg de filetlapjes ertussen en klop
ze plat.
Leg op elk lapje vlees een pruim en rol het vlees op.
Wikkel er ontbijtspek omheen en steek ze eventueel
vast met de spiesen.
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Frank Delemarre
Janny Gudden
Bart van Houten
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
Helma van Schagen
Judith van der Velden

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

Fysiotherapie en uw zorgverzekering in 2016
Ieder jaar krijgen wij in de praktijk veel vragen over zorgverzekeringen en vooral over de vraag of men
wel voldoende is verzekerd voor fysio- en/of manuele therapie.
In de afgelopen jaren is er met betrekking tot zorgverzekeringen veel veranderd en ook in 2016 gaat er
weer veel veranderen. Om een goed beeld te krijgen hoe u voor fysiotherapie verzekerd bent, hebben
we wat punten voor u op een rijtje gezet.
Basisverzekering.
Een belangrijke verandering is de verhoging per 1 januari 2016 van het verplichte eigen risico naar
€ 385,00 voor iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. Dit eigen risico moet u betalen als u gebruik
maakt van zorg uit uw basisverzekering.
Omdat niet alle zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, is het belangrijk een aanvullende verzekering af te sluiten. Omdat veel mensen gebruik maken van fysio- en/of manuele therapie, lichten wij dit
graag toe.

Aanvullende verzekering
Fysiotherapie wordt voor iedereen vanaf 18 jaar vergoed uit de aanvullende verzekering. Voor
fysiotherapie geldt dan dus geen eigen risico.
Het aantal behandelingen dat wordt vergoed hangt af van uw verzekering.
Dit kan onbeperkt zijn, maar vaak is de vergoeding beperkt in het aantal behandelingen. Dit betekent
dat u bij langer durende behandelreeksen alsnog voor extra kosten komt te staan.
Wij vinden het belangrijk u hier op te wijzen omdat nog ieder jaar (te) veel mensen onverwacht tegen
deze extra kosten aanlopen.
Ook voor vergoeding fysiotherapie bestaan (helaas) weer uitzonderingen.
Niet alle fysiotherapie wordt namelijk vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Een aantal chronische
aandoeningen wordt vergoed uit de basisverzekering.
Wanneer er sprake is van een chronische aandoening worden de eerste 20 behandelingen vergoed uit uw
aanvullende verzekering (mits deze toereikend is). Daarna worden alle behandelingen vergoed vanuit uw
basisverzekering. Hiervoor geldt echter wel het eigen risico.
Alle verzekeraars bieden meerdere aanvullende verzekeringen met een beperking voor fysiotherapie.
Kijk uw polis hierop eens na. Bedenk daarbij dat een behandeling fysiotherapie ongeveer € 29,50 kost en
een behandeling manuele therapie € 38,50.
Wilt u verzekeringen vergelijken, dan kunt u daarvoor op verschillende websites terecht, zoals
www.zorgverzekeringwijzer.nl, www.kieszorg.n of www.kiesbeter.nl.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u adviseren bij uw keuze.

Het team van Fysio- en Manuele Therapie Tongelre en
Fitther wenst u een Zorgeloos en Gezond 2016!
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AGAVE
ALOE
ANJER
BEGONIA
BERENKLAUW
BRUIDSSLUIER
DIEFFENBACHIA
DUIZENDSCHOON
EREPRIJS
FLAMINGOPLANT
FUCHSIA
GOUDENREGEN

KAAPS VIOOLTJE
KAMPERFOELIE
KATTENSTAART
KLAVER
KORENBOEM
KROKUS
LEEUWENBEKJE
MIMOSA
NACHTSCHADE
OLEANDER
OOST-INDISCHE KERS
ORCHIDEE

PAARDENBLOEM
PAPAVER
PAPYRUS
RODODENDRON
SERING
SLAAPKAMERGELUK
SLEUTELBLOEM
SNEEUWKLOKJE
TULP
VAREN
VERGEET-MIJ-NIET
VINGERHOEDSKRUID

VINGERPLANT
VLIER
VLIJTIG LIESJE
VROUWENHAAR
WINGERD

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

Oplossing van
vorige maand is:

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

‘appelstroop’

uw naam, adres en telefoonnummer

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 januari 2016 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

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

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

Philip van Dok
Muschbergweg 2E
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke.
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