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Eind april, begin mei,  jd om de vlag 

tevoorschijn te halen. In april, om 

precies te zijn op 27 april, Koningsdag, 

steken we de vlag uit om de verjaardag 

van onze koning te vieren en op 4 en 5 

mei om de oorlogsslachtoffers en de 

bevrijding te herdenken.  

Onze vlag, onze driekleur ook wel 

dundoek genoemd, verbindt ons 

Nederlanders en is ons zeer dierbaar. 

Zeker voor degenen die de oorlog 

hebben meegemaakt hee  de vlag een 

bijzondere betekenis. Zij weten uit 

ervaring hoe het voelt als de vlag 

angstvallig verborgen moet blijven. Zij 

herinneren zich ongetwijfeld ook nog 

de dolle vreugde van het volk toen bij 

de bevrijding de vlag weer tevoorschijn 

kon worden gehaald en onbezorgd 

mocht worden uitgestoken. Dat was 

één groot feest. Aan die bevrijding op 5 

mei 1945 was veel vooraf gegaan, daar 

zijn vele offers voor gebracht. Velen 

hebben hun leven gegeven voor onze 

vrijheid. Wij blijven hen dankbaar en 

daarom hangen we op 4 mei bij de 

dodenherdenking de vlag halfstok.  

Er zijn dus enkele dagen in het jaar dat 

we in het hele land met onze driekleur 

ons verdriet, onze verbondenheid en 

onze vrijheid en vreugde uiten. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog 

privé gelegenheden waarbij de vlag de 

feestvreugde verhoogt zoals bij een 

jubileum of het slagen voor een 

examen. 

En misschien kunnen wij, de werkgroep 

van ‘Rond ’t Ho e’, aan het einde van 

deze maand ook de vlag uitsteken? 

Onze bezorgers(sters) hebben deze 

maand met hun gebruikelijke 

enthousiasme bij u aangebeld voor een 

vrijwillige bijdrage. Bent u ook dit jaar 

weer gul geweest en hebt u, zoals wij 

gewend zijn, ons wijkblad weer 

financieel ruimhar g gesteund?  

Volgende maand hoort u van ons of de 

inzamelingsac e geslaagd is, of wij de 

vlag kunnen uitsteken! 

 

Van de 
Redactie 
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BRADERIE 
Dit jaar organiseert scouting 
St. Frans op maandag 16 mei, 
2e Pinksterdag, voor de 24e 

keer de jaarlijkse braderie 
rondom ’t Hofke. 

Wederom zullen ongeveer 200 
kramen worden gevuld met een 
gevarieerd aanbod van goederen. 
De markt begint officieel om 12.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. 

Wij hopen je op de markt te mo-
gen begroeten. 

Op donderdag 5 mei, Hemel-
vaartsdag, organiseren we ook de 

jaarlijkse braderie op de Tongelre-
sestraat, winkelcentrum Haagdijk. 

De markt begint om 11.00 uur en 
sluit om 17.00 uur. Deze markt 
met ongeveer 125 kramen is de 
moeite van het bezoeken waard. 

Scouting St. Frans 

Adverten e  
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Door: Patries Boon 

En daar zit je dan achter de laptop 
nadat je de wisselpen hebt gekre-
gen van Ronald van Laar of je mis-
schien iets wilt schrijven over jezelf. 
Tja, dan kom ik toch automatisch 
uit bij de plek waar ik nu woon en 
mijn werk. 

Vorig jaar zomer hebben wij het 
markante huis gekocht wat staat 
aan de Oude Urkhovenseweg. Een 
huis met een geschiedenis. En ui-
teraard kan ik het niet laten om het 
huis en zijn geschiedenis in kaart te 
brengen. Te beginnen met de al-
lereerste directeur, de heer Peels. 
Inmiddels heb ik een stamboom 
gemaakt van dit gezin en ben ik 
aan het uitzoeken wie er allemaal 
deze eerste jaren eindexamen heb-
ben gedaan. Ook ben ik zeer geïn-
teresseerd in de periode tijdens de 
oorlog. Ik ben zeer benieuwd wat ik 
allemaal vind en welke geheimen de 
school, de woning en de tuin nog 
bezitten. In ieder geval vonden wij 
deze gifspuit in de tuin verborgen 
onder struiken. 

In een ver verleden heb ik ooit zelf 
ook op de Land- en Tuinbouwschool 
gezeten. Niet in Eindhoven maar in 
Nijmegen. Dus de grote tuin die om 
het huis ligt en erg is verwaarloosd 
is aan mij absoluut besteed. Bij een 
woning zoals deze hoort een tuin 
met fruit en groente en dat is pre-

cies wat ik de aankomende jaren wil 
gaan realiseren. 

De 3 grote beuken die bij het huis 
staan willen we graag gaan aanmel-
den bij de gemeente als particulier 
waardevolle bomen. Op deze ma-
nier willen we het erfgoed van Ton-
gelre beschermen.  

En dan mijn werk, zoals ik al aan 
het begin vertelde ben ik de inwo-
ners van de landbouwschool in 
kaart aan het brengen.  Dit keer 
zoek ik deze stamboom uit voor 
mijzelf, maar normaal word ik daar-
voor betaald. In 2010 heb ik het 
bedrijf Hollandroots opgericht. Mijn 
bedrijf houdt zich bezig met stam-
boomonderzoek en dan met name 
voor Noord-Amerika. Ik werk met 
name voor grote Amerikaanse ban-
ken. Van vermogende klanten willen 
deze banken weten wie wel of niet 
een erfgenaam is. Daarom wordt er 
van tevoren al een stamboom ge-
maakt. Als hierbij Nederlandse wor-
tels worden ontdekt dan krijg ik de 
gegevens door en ga ik op zoek 
naar de familielijnen. Daarnaast 
werk ik ook voor particulieren in 
Amerika. Te denken valt hierbij aan 
het in kaart brengen van een stam-
boom, het vertalen van aktes, maar 
ook soms simpelweg een foto van 
het graf van bijvoorbeeld een sol-
daat.  

Dankzij mijn achtergrond, ik ben 
bibliothecaris en genealoog, lukt het 
me om soms vanuit niets bijvoor-
beeld een stamboom te creëren. 
Vaak krijg ik minimale informatie 
gewoonweg omdat er niet meer 

informatie is en vanuit daar ga ik 
puzzelen. Wie was deze persoon, 
waar heeft hij/zij gewoond, wat was 
zijn/haar beroep, wie was zijn/haar 
familie. Allerlei vragen waardoor 
een persoon voor de nabestaanden 
gaat leven. Heel veel mensen kijken 
naar Verborgen Verleden en dat is 
eigenlijk precies wat ik doe. Het 
geeft voldoening om mensen blij te 
maken met de informatie die je 
vindt hoewel het soms ook pijnlijke 
informatie is, zoals een Joodse klant 
uit Amerika die ik helaas moest 
meedelen dat alleen zijn tak van de 
familie de oorlog had overleefd om-
dat hij simpelweg op tijd was ge-
ëmigreerd.  

Genealogie is een spannende zoek-
tocht met ups en downs want, en 
dat zullen diegenen onder u die zich 
bezighouden met genealogie her-
kennen, soms weet je dat er een 
familieconnectie is maar kun je de 
zogenaamde ‘missing link’ niet vin-
den. Je weet dat families gerela-
teerd zijn, maar daarvoor heb je 
wel alle gegevens nodig en dat is 
soms moeilijk te vinden. Plus wat ik 
ook altijd aangeef zorg voor be-
trouwbare bronnen. Veel staat op 
internet en wordt vaak klakkeloos 
overgenomen, maar je moet altijd 

De  
Wisselpen 

De Wisselpen is een maandelijks terugkerende 
rubriek  welke geschreven wordt door iemand 

die betrokken is bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn 
(haar)  verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen 

doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring,  

gedicht of  iets dergelijks te schrijven. 
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Gifspuit gevonden in de tuin. 

De drie grote beuken in de tuin. 
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zelf checken of de informatie ook 
klopt.  

Nog een belangrijke tip: wacht niet  
met het onderzoeken van de eigen 
stamboom, maar begin nu. Tegen 
de tijd dat men met pensioen gaat, 
heeft men meer tijd, maar vaak is 
een hele generatie, die nu nog 
leeft, overleden. En juist die gene-
ratie bezit de beste bron van alles, 
namelijk hun verhaal en dat is iets 

wat je niet kan terugvinden in een 
archief. Mits je familie natuurlijk 
bekend of berucht is, want dan 
staat er veel op papier. 

Ik geef lezingen over zoeken in 
Amerikaanse bronnen, maar ook 
lezingen over hoe je aan je stam-
boom begint en waar je op moet 
letten. En altijd komen naderhand 
de mooie verhalen van de geschie-
denis van de familie. Otto Frank, de 

vader van Anne Frank heeft ooit 
gezegd: “Om een toekomst te kun-
nen bouwen, moet je je verleden 
kennen”. En dat klopt helemaal, 
alles wat ik nu ben, ben ik gewor-
den door al die mensen die mijn 
familie zijn en waren. Niets is mooi-
er om iets te ontdekken in je fami-
liestamboom waarvan je denkt dat 
herken ik, dat heb ik ook. Ik geef 
de wisselpen door aan Anneke van 
Esdonk. 
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Het huis met landbouwschool, zoals het vroeger aan de Urkhovenseweg stond. 

Foto dahliavereniging van vorige 
maand 
 

Op de foto van de dahliavereniging herken ik een 
persoon. 

De 4e van rechts is mijn opa Piet(je) Michielsen, hij 
woonde op ’t Hofke 34. De huizen zijn eind jaren ‘60 
begin ‘70 afgebroken (waar nu de Hageheldlaan is). 

Groeten 

Ellie Tempelaars-de Graaf 

Babysithoek 

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 

Hallo ik ben Maayke Giesen, bijna 15 jaar, ik heb al wat 
ervaring met jonge kinderen. Ik ben een gezellig, rustig, 
creatief, spontaan meisje. Ik zit op de Mavo in het 3de jaar. 
Huisdieren zijn voor mij geen probleem. Graag zou ik in 
overleg door de weeks en in het weekend kunnen oppassen. 
Bel of WhatsAppt u mij op: 06-21347797 

Wij bieden ons aan als babysitters 
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Info met betrekking tot Kerkberichten 
 

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

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

van de maand om 19.00 uur met dominee. 
 
Openingstijden KWC (Kerkwijkcentrum naast de 
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. Gee-
len aanwezig. 

 Elke 3e zondag van de maand is het KWC na de 
kerkdienst geopend voor een kop koffie en een ge-
zellige babbel. 

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

In deze rubriek worden onder verantwoordelijkheid van Rond 
‘t Ho e maandelijks de kerkberichten en een informa eve 
kerkelijke tekst geplaatst. 

MOMENTEN MET  

 ,  ziel EN   . 
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EEN GEMEENSCHAPPELIJK HUIS, 
VERBINDING EN VERZOENING  

Door Wim van de Wiel 

Even terug in de tijd naar de week 
vóór Pasen, de goede week. Dins-
dagmorgen hangt er onheil in de 
lucht. In Brussel zijn aanslagen 
gepleegd, een op het vliegveld Za-
ventem en een tweede in een on-
dergronds metrostation: Vele do-
den en honderden gewonden, hulp-
verleners, ongeloof en verdriet. 

Over de gehele wereld vonden en 
vinden aanslagen plaats, nu dicht 
bij ons huis. 

Wij mensen houden elkaars hand 
vast, zoeken steun en hoop ….. 

Een paar weken daarvoor zag ik 

grote foto’s en opvallende koppen 
in de kranten: “Een warm bad voor 
bisschop Gerard de Korte” en 
“Gelovigen zijn blij”. Waarom deze 
aandacht? Wat is er de laatste ja-
ren gebeurd in de katholieke kerk? 
Eerst de terechte verontwaardiging 

over het seksuele misbruik, vervol-
gens een op weinig invoelende ma-
nier gevoerd crisismanagement bij 
het samenvoegen van parochies en 
het sluiten van kerkgebouwen en 
ook nog een weinig barmhartig be-
leid in prediking en uitvoering van 
de christelijke uitgangspunten. 

Daarom voel ik ook de sfeer aan 
van het tweede couplet in ‘t lied 
“Hedde efkes Lieven Heer” van on-
ze Nuenense troubadour Gerard 
van Maasakkers:  

“ze zijn zo recht in de leer,  

hoe ik leven moet, ze weten ’t wel, 

ze weten precies, wa ik zou moeten 
doen en laoten  

en ze hebben ‘t Boek in de hand  

stijf is de kaft en stijf zijn de woor-
den,  

tussen de regels lezen ze nie,  

hard is d’n taal” 

Bovenal wil ik de hoopvolle tekenen 
van deze tijd verstaan: signalen en 
daden van personen die hun nek 
uit durven te steken en bij mij ho-
ge verwachtingen wekken:  

Paus Franciscus die op witte don-
derdag de voeten wast en kust van 
vluchtelingen, van vrouwen, kin-
deren en mannen van verschillende 
religies.  

In het vluchtelingenvraagstuk pro-
fileert Bondskanselier Angela Mer-
kel zich als christen en is zij de eni-
ge regeringsleider in Europa die 
haar eigen functie in de waagschaal 

durft te stellen voor rechtvaardig-
heid en humaniteit. 

En onze toekomstige Bisschop Ge-
rard de Korte: 

“Een bisschop is allereerst leraar, 
bruggenbouwer en herder." 

„Ik ben een man van de verbin-
ding, de verzoening.” 

"De oplossingen voor de grote pro-
blemen moeten komen uit een 
grensoverschrijdend, universeel 
denken. En als christen zeg ik dan: 
we hebben één aarde waarop wij 
leven, een gemeenschappelijk huis. 
Ga daar vanuit." 

Woorden en tekenen van hoop, 
oproepen tot wederzijds gesprek, 
tot gelijkwaardigheid en tot gewe-
tensvol handelen, tot oordelen zon-
der te demoniseren! 

Samen met Gerard van Maasakkers 
durf ik ook het laatste couplet (van 
boven genoemd lied) mee te neuri-
ën, want het “kaarske” dat in de 
veldkapel brandt “kan ook van mèn 
zijn”.  

Een kaars, vaak ontstoken in mo-
menten van onzekerheid en met 
vragen, maar ook met sprankjes 
hoop voor elke mens. 

Gerard de Korte 
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De zorg om ons gezamenlijk huis 
De klimaattop in Parijs is aanleiding om op verschillen-
de plekken in Eindhoven in kleine groepen na te den-
ken over hoe we omgaan met de aarde. De toespraak 
van de indianenhoofdman te Seattle uit de 19e eeuw, 
een samenvatting van de recente pauselijke encycliek 
“Laudato Si” en een samenvatting van het klimaatak-
koord van Parijs zullen in die groepjes aan de orde ko-
men. De gespreksgroepen komen maximaal één of 
twee keer bij elkaar.  
Op 10 mei komt er een avond met o.a. een lezing van 
Prof. G. Verbong van de TU en de theoloog Elbert 
Grosheide. Prof. Verbong is innovatiewetenschapper en 
energiehistoricus. Hij onderzoekt hoe alternatieve, 
duurzame energietechnologie (zonnecellen, windmo-
lens, waterkracht) in de samenleving ingevoerd kun-
nen worden en welke economische en sociale barrières 
daarbij overwonnen moeten worden, denk bijvoorbeeld 
aan de weerstand tegen windmolens in het landschap 
of het overgaan naar een slim energienetwerk.  
Als u interesse hebt voor zo’n gespreksgroepje of aan-
wezig wilt zijn op 10 mei, dan kunt u dat laten weten 
bij onderstaande contactpersoon Hannie Luiten. 

Pelgrimswandelweekend 
Van vrijdag 29 april t/m zondag 1 mei is het tweejaar-
lijkse pelgrimswandelweekend. We vertrekken vrijdags 
rond 17.00 uur met de trein naar Roermond en hopen 
zondags rond 17.00 uur weer terug te zijn in Eindho-
ven. Wij overnachten in een accommodatie in Poster-
holt. Het is ook mogelijk één of twee dagdelen mee te 
wandelen, bv. 10, 12 of 15 km. 

Het is een week-
end wandelen met 
op verschillende 
momenten aan-
dacht voor het 
jaarthema. Verder 
is het vooral lek-
ker wandelen, 
mensen ontmoe-
ten en genieten 
van het landschap in Midden-Limburg. 
Er zijn 26 slaapplaatsen beschikbaar en de kosten lig-
gen rond de € 80, maar voor mensen met een kleine 
beurs wordt een regeling getroffen. Iedereen is van 
harte welkom. 

Voor meer informatie en opgave: Jaap Stooker, 
tel. 2814734 of E: j.stooker@on.nl. 

Andere activiteiten 
20 april, 4 en 18 mei van 10.30 – 13.00 uur Instuif: 
Inloop, een kopje koffie, ontmoeting en gesprek. 
21 april en 16 juni om 20.00 uur gesprek over een 
deel uit het Marcus evangelie. Nieuwe mensen zijn al-
tijd welkom. Leiding dominee Elbert Grosheide 
 
NB. Alle activiteiten zijn in de Ontmoetingskerk, tenzij 
anders vermeld. De Ontmoetingskerk staat aan de 
Meerkollaan 3. 
Wilt u hierover meer weten, dan kunt u contact opne-
men met:  
Hannie Luiten, tel. 040-2123501  
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Kerkdiensten Eindhoven-Zuid 
www.pkn‐eindhoven.nl 
Facebook: Ontmoe ngskerk Eindhoven 
Twi er:  ProtestantEindhoven 

 
Kerkdiensten Eindhoven Zuid 

zondag  24 april 2016 om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn  
zondag 1 mei 2016 om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn en dominee Karin Seijdell 
zondag 8 mei 2016 om 10.00 uur: dominee Tineke Boekenstijn 
zondag 15 mei 2016 om 10.00 uur: dominee Elbert Grosheide en dominee Bernadette van Litsenburg 
zondag 22 mei om 10.00 uur: dominee Bert Jan van Haarlem 

Tijdens alle diensten is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar en kindernevendienst voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Op 24 april, 8 en 22 mei is er voor tieners een aparte viering (jeugdkerk) in hun eigen ruimte. 

Inzamelpunt voor plastic 
doppen voor  
KNGF Geleidehonden 

In het Paramedische Centrum 
Tongelre Pagelaan 7 (bij de Jumbo)  

Meedoen aan de doppenactie is heel 
simpel. Gooi de plastic doppen niet 
weg, maar spoel ze even schoon. 
Heeft u een (vuilnis)zak vol 
gespaard, dan kunt u ze inleveren 

bij het inzamelpunt op de Pagelaan. 
Alle ronde plastic doppen en deksels 
zijn welkom, van mineraalwater-
flessen, frisdrankflessen, melk- of 
yoghurtpakken, fruitsappakken en 
sportdrank (zonder het kleine 
doorzichtige dopje binnenin). Maar 
ook doppen van slagroombussen, 
doseerdopjes van wasmiddelflessen 
en deksels van pindakaas- en 
chocopastapotten worden graag in 
ontvangst genomen bij ons op de 
Pagelaan.Wij zorgen ervoor dat de 
doppen bij ons worden opgehaald en 
naar een recyclebedrijf gaan dat een 
vergoeding toekent aan KNGF 
Geleidehonden. De opbrengst komt 

vervolgens ten 
goede aan de 
opleiding van de 
geleidehonden 
voor mensen met 
een handicap. 
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Op Maandag 14 maart is het leef-
baarheidsteam weer samen ge-
weest om de stand van zaken door 
te spreken.  

 Politie en veiligheid  

Wijkagent John van Hoppe was niet 
aanwezig  

 Buurtpreventie  

De voorlichtingsavond van 7 maart 
jl bij Orka is druk bezocht, Er zijn 5 
nieuwe aanmeldingen voor ons 
team, deze gaan zo vlug mogelijk 
de cursus volgen.  

De WhatsApp blijft op de agenda, 
er is nog niet voldoende draag-
kracht binnen het team van de 
wijkpreventie. Onderzocht wordt 
welke voor en nadelen voor een 
WhatsApp groep voor de Gehele 
wijk.  

 Verkeerssituaties  

Tijdens ieder overleg komt veilig-
heid en verkeer op de agenda, vol-
gende zaken zijn besproken: 

 Fietspad Broekakkerseweg ( te-
genover ’t Oude Raadhuis),er wordt 
een extra fiets op het wegdek gete-
kend, om de automobilist extra te 
waarschuwen.  

Lopende zaken zoals de bocht 
Hageheldlaan/Zwaluwstaartweg,  
de bocht Urkhovensweg/
Broekakkerseweg en verkeerslicht 
Oldenbarneveldlaan, liggen bij de 
gemeente.  

 Speeltuin Zwaluwstaartweg/
Trapveldje Avondroodstraat  

Er zal gekeken worden of de speel-
toestellen nog voldoen aan de vei-
ligheid voor de huidige doelgroep.  

De skateramp op het trapveldje is 
aan vervanging toe, er worden 
ideeën geopperd om er een baan te 
maken om te steppen en te skaten  

Vanuit de gemeente is er geen 
budget beschikbaar, gekeken wordt 
of andere instanties zijn zoals bv 
Oranje fonds  

 Groenvoorziening  

Eindelijk is het dan zover, de 
groenstrook (stortplaats) langs het 

Pijlstaartpad wordt opnieuw inge-
richt, wat jaren lang een doorn in 
het oog was van alle aanwonende 
en wandelaars, wordt nu een mooie 
groenvoorziening.  

In het verleden werd deze strook 
nog als eens gebruikt om bv Bouw-
afval, tuinresten en de laatste tijd 
brood (waarschijnlijk voor de vo-
gels) te dumpen, laten we er met 
z’n allen voor zorgen dat, dat niet 
meer gebeurd.  

Heb je punten in te brengen? 

Heb je interesse om zelf actief deel 
te nemen, laat dan een berichtje 
achter bij het leefbaarheidsteam 
via: Leefbaarheidsteamhethof-
ke@gmail.com. 

Leefbaarheids-
team 
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Groenstrook langs het Pijlstaartpad. 

KONINGSCHIETEN 
Op zondag 1 mei a.s. gaat het 
St.Martinusgilde Tongelre Koningschie-
ten. 

De dag begint om 11.00 uur met de 
opluistering van de viering van de Openluchtmis bij 
het Mariakapelletje aan de Loostraat. 

Na de vendelhulde vertrekt het gilde naar het gildelo-
kaal in de Bogten waar voor genodigden een koffieta-
fel klaar zal staan. 

Om 14.30 uur zal het gilde zich opstellen op het bos-
pad en 3x om de schutsboom lopen waarop de 
koningsvogel geplaatst is. Na loting zal met het Ko-
ningschieten begonnen worden. 

Als de nieuwe koning bekend is, zal deze geïnstalleerd 
worden en zal er een vendelhulde plaatsvinden. 

Wilt u dit meemaken, dan bent u van harte welkom 
op het gildeterrein van het St.Martinusgilde in de Bog-
ten, Aalbersepad/Oude Muschbergweg. 

Tot ziens op zondag 1 mei a.s. 

Met vriendelijke gildegroet, 

Dinie van de Voort,  
Secretaris. 

OPENLUCHTMIS KAPPELLETJE LOOSTRAAT 
ZONDAG 1 MEI 
Op zondag 1 mei om 11.00 uur wordt bij het kapelle-
tje aan de Loostraat weer de traditionele openlucht-
mis gevierd m.m.v. een gelegenheidskoor. 

Dit jaar zal het St. Martinusgilde aanwezig zijn, dat op 
deze dag ook het jaarlijkse Koningschieten houdt. 

Na de mis legt het gilde de eed van trouw af en volgt 
de vendelhulde. Daarna staat de koffie klaar voor een 
gezellig samenzijn. 

Mevrouw Ood Brans-Ketelaars zal voorwerpen verko-
pen waarvan de opbrengst bestemd is voor Malawi. 

Bij slecht weer zal de eucharistieviering in de Sint 
Martinuskerk plaatsvinden m.m.v. het Sint Martinus-
gilde. De hele meimaand wordt elke avond om 19.00 
uur het rozenhoedje gebeden bij het kapelletje. 

Ine Gerrits 
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
 
 
 
 
 

www.ouderaadhuis.dse.nl 
Contact voor evenementen: 

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

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. 
 
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.    
 
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. 

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 wo-
nen, 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 overheidsin-
stantie of energieleverancier een brief of een formu-
lier ontvangt, waarmee u door het taalgebruik mis-
schien 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 pri-
vacy 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 telefoon-
nummer.  
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GEZELLIGE AVOND MET FILM EN HAPJES 
Op vrijdagavond 20 mei organiseren we weer een ge-
zellige 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.  

De film ‘Woman in Gold” (2015) is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van een overlevende van de 
Holocaust die met de Oostenrijkse overheid in gevecht 
is over het bezit van Gustav Klimt's iconisch schilderij 
van haar tante. Het beroemde kunstwerk is op een 
wrede manier van haar familie afgenomen door de 
Nazi's, net voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 

Noteer ook 17 juni als de volgende datum voor een 
gezellige vrijdagavond. 

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

AVONDWANDELVIERDAAGSE TONGELRE 2016 
WE GAAN WEER WANDELEN !!!! 

De 20e Avondwandelvierdaagse door ons mooie 
Tongelre. 

‘t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder 
auspiciën van de Koninklijke Wandel Bond Nederland  
van 23 tot en met 26 mei. 

De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden 
zijn: 2,5,  5,  7,5,  10 en 12,5 km.  

De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien men 

3 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km per avond 
heeft afgelegd. (Kinderen tot en met groep drie, na 2,5 
km per avond). 

Inschrijfgeld bedraagt:  € 4,00 per persoon. 

Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woens-
dag  18 mei  vanaf 18.00 uur  € 3.50. Start: iedere 
avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij ‘t Oude Raad-
huis. De laatste avond kan voor de langere afstanden of 
langzamere wandelaars, eerder gestart worden in ver-
band met de feestelijke afsluiting onder begeleiding van 
het Eindhovens Muziekcollectief. 
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De Galerage in Tongelre  
Veel mensen hebben de laatste 
tijd op horecabedrijf de 
Merckthoeve de naam Galerage 
zien hangen en vroegen zich af: 
wat is dit nu weer? 

Het zit als volgt: na 16 jaar gefun-
geerd te hebben als café-
zalenbedrijf ‘de Merckthoeve’ wilde 
mede-eigenaresse Caroline van der 
Meulen een andere invulling geven 
aan haar leven. Hierdoor kreeg 
broer Frank weer te maken met de 
exploitatie. En Frank wilde een 
nieuw concept! 

Het idee: hiervoor gaan we terug in 
de tijd. In het verleden heeft Frank 
in Gestel een garagebedrijf gerund 
met aan de muren geen pin-ups 
maar kunstwerken! Na een avondje 
stappen met vrienden werd er over 
de naam van de garage gedebat-
teerd - galerie, garage, garagerie, 
galgarage - totdat laat op de avond 
iemand met dubbele tong de naam 
Galerage uit zijn mond liet vallen. 
Eureka. 

Frank is eigengereid en dacht: een 
feestje met drank en hapjes tussen 
het gereedschap en auto’s moet 
kunnen en zo gebeurde het dat op 
de eerste open dag in de Gestelse 
Galerage 400 bezoekers zich kwa-
men laven aan kunst, drank en 
hapjes en veel gein, dit alles onder 
auspiciën van Frank. Dit vroeg om 
meer en zo volgden nog enkele 
feestelijke uitspattingen in zijn ga-
rage. 

De eigentijdse horecaman was ge-
boren, van auto-restaurateur naar 
horeca-restaurateur moet kunnen! 

Hij begon in 1997 herberg de Kie-
kerjan aan de Gestelsestraat. ’s 
Morgens in de garage, ’s avonds in 
de herberg. Hier voelde hij zich als 
een vis in het water. De sfeer was 
uitbundig en roerig. De tv-serie 
Fawlty Towers had hier een ware 
concurrent. 

In september 2000 lieten Caroline 
en Frank hun oog vallen op restau-
rant de Merckthoeve dat zij kochten 
en de exploitatie overnamen. De 
samenwerking tussen broer en zus 
eindigde in 2011. Caroline ging al-
leen verder totdat ze er eind 2015 
als gezegd mee stopte en Frank het 
weer overnam. 

Zijn partner in crime is Wendy van 
Bakel, ooit de jongste leermeester 
koken van Nederland, die al vanaf 
2001 in de keuken staat. Samen 
gaan ze nu het nieuwe restaurant 
de Galerage uitbaten. De zaal blijft 
uiteraard beschikbaar voor feesten, 
condoleances en zakelijke bijeen-
komsten.  

Het restaurant is niet hoogdrempe-
lig of laagdrempelig, maar drempel-
loos. Het interieur is verrassend en 
heeft een eigenheid die doet den-
ken aan het naastgelegen (door 
Frank betiteld als ‘Sexy’) kunste-
naarscollectief  Sectie-C.   

De menukaart is zeer uitgebreid. Er 
is keuze uit pannenkoeken, pasta’s, 
vlees- en visgerechten en de  prij-
zen zijn zeer schappelijk. 

“Restaurant 
de Galerage kunnen 

we samenvatten als een 
eigenzinnige en eigen-
tijdse eetgelegenheid 

waar uit eten gaan een 
andere dimensie krijgt.” 
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Frank en Wendy 
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Hallo allemaal, 

Ook de afgelopen periode hebben de kleuters 
weer veel leuke dingen gedaan op de Boog. 

Een aantal weken geleden zijn we gestart met het the-
ma ‘familie’. We zijn begonnen met een toneelstuk 
over Inez en Tom die verliefd op elkaar worden en 
zelfs gaan samenwonen, trouwen en twee baby’s 
krijgen. De kinderen hebben nagedacht over hoe een 
familie ontstaat en wie daar allemaal bij horen.   

Daar horen natuurlijk ook de opa’s en oma’s bij. 

Zij kwamen fijn voorlezen in onze klassen. 

Ook hebben we gewerkt aan het thema Lentekriebels. 
Bij een familie horen natuurlijk ook baby’s. Want hoe 
is dat nu om een baby te krijgen? 

We hebben veel geleerd en genoten. 

Op naar het volgende thema: 

‘De boerderij!’ 

Veel groetjes van Basisschool de Boog. 

 

Vakantietip: Maak je eigen 
cartoon in de Bibliotheek 

Weet jij al wat je deze voor-
jaarsvakantie gaat doen? Teken je eigen cartoon 
samen met professioneel cartoon- en snelteke-
naar Harold Hugenholtz! Voor alle creatievelin-
gen van 9 jaar en ouder.  
‘Ezelsbruggetje’. Voor de één is dit zomaar een woord. 
Maar voor de ander is dit de start van een fantasievol 
verhaal. Beginnen jouw vingers al te jeuken om op een 
creatieve manier een ezelsbruggetje te tekenen en 
daar een eigen, grappige twist aan te geven? Dan is 
deze workshop in de Bibliotheek Eindhoven geknipt 
voor jou. 
Je eigen cartoon 
Samen met de professionele cartoon- en sneltekenaar 
Harold Hugenholtz ga je jouw eigen cartoon maken. Je 
krijgt uitleg over cartoons en de verschillende materia-
len. Vervolgens ga je zelf aan de slag met het echte 
werk! Met slechts een aantal woorden als uitganspunt 
ga je na afloop van de workshop naar huis met je ei-
gen cartoon. 
Ben jij 9 jaar of ouder? Wil jij deze creatieve uitdaging 
aangaan? Meld je dan snel aan.  
Praktische informatie 
De workshop ‘Cartoontekenen voor kinderen is op 
dinsdag 26 april van 14.00 tot 16.00 uur. De 
workshop kost € 15,-. Aanmelden kan via: https://
cartoontekenen.eventbrite.nl 
De workshop is voor kinderen vanaf 9 jaar. 
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Samen lezen. 

 
 
 
 
 

Praktijkruimte 
te huur  
Pagelaan 7 5641 CB Eindhoven ( bij de Jumbo)  

Wegens reorganisatie te huur voor enkele dagdelen een 
praktijkruimte van 30 m2.  
Het betreft een goed verzorgde representatieve prak-
tijkruimte. De praktijkruimte is gelegen in het para-
medische Centrum Tongelre en heeft uitstekende par-
keermogelijkheden. Bij de huur van de praktijkruimte is 
gebruik wachtkamer, toiletruimte, keuken, kantoor-
ruimte en vergaderruimte inbegrepen. 
 
Informatie bij Marja Boerefijn,  
telefoonnummer 06-44109579 en via de mail 
marja@cesar-tongelre.nl. 

Adverten e  

Opa’s en oma’s lezen voor. 

Medio maart op ‘t Hofke, 

een mooie oorbel. 

Bent u degene die hem heeft verloren neem dan con-
tact op via 

 tel: 040-281 13 70. 
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De ‘koningin’ van de groente is weer in aantocht. 
We hebben een heerlijk gerecht gevonden waar we zelf 
trots op zijn. 

Ingrediënten voor 4 personen 
 1 kg witte asperges 

 zout en peper 

 nootmuskaat  

 250 gram champignons 

 50 gram boter voor de asperges 

 1 ui 

 4 el boter 

 1 el bloem 

 250 ml melk 

 1/2 - 1 groentebouillonblokje 

 75 gram Gruyere kaas 

 1 eigeel 

 4-5 el slagroom  

 4 witte of bruine boterhammen 

 150-200 gram gebraden kalkoenfilet in dunne plak-
jes 

 bakpapier 

Bereiding ( +/- 1 uur ) 

1 Schil de asperges vanaf het kopje naar de onderkant 
en snijd de harde onderkant eraf. 
Leg ze direct in koud water. 
Doe de kontjes en schillen met ruim koud water in een 
pan 
Breng aan de kook en voeg zout toe en laat 20 min 
trekken. 
Leg de asperges in een grote pan, zeef de asperge-
bouillon en schenk op de asperges. 
Breng weer aan de kook, voeg 50 gram boter toe en 
laat 5 min. koken met de deksel op de pan. 
Neem de pan van het vuur en laat nog 5-10 min. naga-
ren. 
Giet de asperges af en vang 250 ml vocht op (de rest 
is een basis voor een aspergesoep met de kontjes). 

2 Maak ondertussen de champignons schoon en snijd 
ze in schijfjes. 
Pel en snipper de ui en fruit deze in de hete boter. 

Voeg de champignons toe en breng op smaak met pe-
per en zout. 
Voeg de bloem toe en bak hem kort even mee. 
Blus het geheel met het aspergevocht en voeg de melk 
en bouillonblokje toe. 
Breng aan de kook en laat +/- 5 min. zachtjes prutte-
len. 

3 Rasp de kaas en laat 2/3 van de kaas smelten in de 
hete saus. 
Roer het eigeel glad met de room en voeg toe aan de 
saus (zorg er voor dat de saus niet meer kookt). 
Breng de saus op smaak met peper, zout en nootmus-
kaat. 

4 Snijd de korsten van de boterhammen en rooster ze. 
Leg de toast op een met bakpapier belegd bakblik. 
Verdeel eerst de kalkoenfilet en de asperges over de 
toast en vervolgens de helft van de saus en de rest van 
de kaas. 
Gratineer de toast 10-12 minuten in een voorverwarm-
de oven. ( elektrisch 225º , hete lucht 200º , gas stand 
4). 

5 Serveer de toast met de rest van de saus. 

Eet smakelijk en geniet. 

Clasine en Jack  

 
 

De  
Tongelrese  

Keuken 

 Recept van de maand april:  
Aspergetoast met kalkoenfilet 
Samengesteld door Clasine Batenburg en  
 Jack Hanssen  
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Vogelrijmelarij 
Door Huub Sanders 

Het Nonnetje 
  
Ze draagt geen habijt of boetekleed 
geen hotpants of japonnetje 
ze draagt alleen het verenkleed  
behorend bij het nonnetje. 
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Tuintip van april: 

Bodembedekkers in de schaduw 

Door Jeroen Soontiëns 

In veel tuinen is wel een stukje te vinden waar het niet 
zo goed lukt om een mooie plant te laten groeien. 
Meestal is dit de bodem onder een boom of grote 
struik of een stukje grond in de slagschaduw van een 
huis. Dit zijn plekken waar een bodembedekker uit-
komst kan bieden. De beste soorten vindt u hiernaast. 

 

Pachysandra terminalis – Dikkemanskruid 

Dit is misschien wel de beste bodembedekker. De plant 
maakt met zijn kransvormige scheuten een gesloten 
bladerdek. Hij maakt uitlopers, maar is geen woeke-
raar, en is wintergroen. De witte bloemen zijn niet 
spectaculair, maar wel mooi op een donkere plek. Het 
is een uitgesproken schaduwplant: in de zon kleuren 
de bladeren bleekgeel.  

Asarum europaeum – Mansoor 
Voor de echt lastige plaatsen is mansoor een uitkomst. 
Deze plant kan zich in donkere schaduw en aan de 
voet van een boom toch nog goed ontwikkelen. De 
naam is ontleend aan de vorm van het blad. Deze 
plant groeit niet snel, maar vormt op den duur een 
mooie wintergroene ondergrond en heeft een lange 
levensduur. De bloei is onopvallend, want de  
bloempjes zitten verscholen onder het blad. 

Epimedium perralchicum ‘Frohnleiten’ – Elfen-
bloem 
Er zijn veel soorten Epimedium, maar dit is een van de 
beste. Het is een wintergroene plant, waarvan de bla-
deren 40 cm hoog worden. In het voorjaar komt blad 
tevoorschijn met een fraaie rode omranding. De bloe-
men verschijnen vrijwel gelijktijdig en hebben een 
zachtgele kleur. De plant ziet er teer uit, maar is erg 
sterk.  

Tuintip van 
de Maand 
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Jeroen Soontiëns 

 

Adverten e  
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Anja van de Sande zingt al vanaf 
het eerste project bij het koor en 
speelt in BESLIST. een hoofdrol: “Ik 
heb altijd toneel willen spelen, 
maar het is er nooit van gekomen. 
Toen Elise met het idee voor deze 
voorstelling kwam, dacht ik: “Yes, 
dat gaan we doen!”. Ik had geen 
voorkeur voor een rol. Die waren 
op het moment van de audities nog 
niet zo duidelijk. Mijn specialiteit is 
huilen op commando. In BESLIST. 
speel ik de rol van Trees. Ik kan als 
Trees boos en afstandelijk zijn. Dat 
is soms in het echt ook mijn aard. 
Ik heb (als Trees) een moeilijke 
relatie met mijn dochter Tessa, die 
een heel goede relatie met mijn 
moeder heeft en daar ben ik jaloers 
op. Het leukste aan de rol vind ik 
toch dat afstandelijke, soms een 
beetje kil, commanderende en on-
verschillige. Het stuk gaat over drie 
generaties vrouwen die alle drie 
hetzelfde meemaken, maar dat niet 
van elkaar weten. Door het dag-

boek van oma Trui wordt er veel 
duidelijk. In de drie levens zitten 
veel parallellen. Het zijn onafhan-
kelijke vrouwen, mijn moeder, ik en 
Tessa ook weer. Ze hebben alleen 
nooit de tijd genomen om elkaar 
dingen te vertellen. Op het einde 
van het stuk heb ik het gevoel dat 
Tessa en ik weer dichter bij elkaar 
komen. Via mijn moeder wordt er 
iets opgelost. In oktober in de 
voorstellingen wil ik mensen, die ik 
beter ken, laten zien dat ik een rol 
in BESLIST. speel. En dat we als 
groep zo’n theatervoorstelling neer-
zetten! Het enige nadeel van spelen 
is, dat je niet altijd mee kunt zin-
gen. Verder vind ik het ook een 
uitdaging om sponsorgeld binnen te 
halen. Want er is veel geld nodig 
om zo’n muziektheaterproductie 
neer te zetten.” 

Johan Snijders begon als toetsenist 
bij het koor en is voor BESLIST. 
bandleider en arrangeur: “Mijn bij-
drage aan het koor is begonnen 
met mijn vrouw Juliëtte, die in 
2013 solo heeft gezongen tijdens 

het zomerproject “Musical”. Voor 
het Kerstproject zocht het koor een 
pianist en dat leek me wel wat. Het 
leuke van dit koor is dat het laag-
drempelig is. Toen Elise met het 
idee voor deze muzikale voorstel-
ling kwam, vroeg ik haar of ze nog 
iemand zocht voor de muziek, want 
daar had ik wel oren naar! Ik ben al 
eerder bandleider geweest en bood 
aan om arrangementen te maken. 
Ik heb 14 jaar in een coverband 
gespeeld en daar deden we dat ge-
zamenlijk. Van de 14 nummers die 
in BESLIST. voorkomen heb ik er 
een aantal helemaal uitgewerkt. 
Van een aantal heb ik een ‘schets’ 
gemaakt en die werken we nu met 
de band uit. Zo komen we erachter 
wat wel en wat niet werkt. Ik heb 
er, denk ik, tot nu toe zo’n 70 à 80 
uur ingestopt, los van de repetities. 
Het is een enorme energiegever, in 
dit koor zitten allemaal mensen die 
er echt willen zijn. Ik bewonder dat 
mensen elke week dingen doen die 
ze de week daarvoor nog niet de-
den. Eén keer heb ik het koor mo-
gen leiden. Dat vond ik een uitda-
ging. Van tevoren had ik bedacht 
dat ik het koor met gevoel wilde 
laten zingen. Dat lukte en dat was 
een machtig gevoel. De klik die ik 
met het koor heb, zit ook in het 
stuk. Je merkt dat dingen in elkaar 
vallen. Door het enthousiasme van 
het koor zie je straks in oktober 50 
man boven zichzelf uit stijgen! 

In aanloop naar de 6 voorstellingen van BESLIST. door Project-
koor Werk-In-Uitvoering in oktober 2016, stellen we in Rond het 
Hofke vandaag koorlid, hoofdrolspeelster en Tongelrese Anja van 
de Sande en bandleider en arrangeur Johan Snijders aan u voor: 

Inkomsten 

Advertenties € 10030,82 

Bijdrage wijkblad € 8033,79 

Abonnementen € 430,00 

Kaarten € 160,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 € 18654,61 

Uitgaven 

Drukkosten € 15316,76 

Lay-out € 360,00 

Bankkosten € 318,50 

Vergader- en bestuurskosten  

 € 937,25 

Porto €297,45 

Kerst att. € 150,00 

Bezorging € 312,80 

Hosting € 42,50 

Bezorgersmiddag € 739,50 

Saldo 31/12/2015 € 179,85 

 € 18654,61 

Financieel jaarverslag 
wijkblad Rond ‘t Hofke 
2015 
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Tekst: Kees van Grevenbroek 

Pionier 
De ruwe berk, Betula pendula, 
is een boom met meestal een 
opvallende witte bast en lange 
dunne donkere twijgen. Een 
boom van het Noordelijk half-
rond. Er bestaan ook zachte 
berken. 
Betula pubescens is zijn Latijn-
se naam. Bij de zachte berk zijn 
de twijgen behaard. 

De blaadjes zijn ruitvormig en 
hebben een onregelmatig gezaagde 
bladrand. 

In het voorjaar, wanneer de 
pollentijd begint, spelen berken 
daar een grote rol in. Er wordt veel 
mannelijk stuifmeel losgelaten uit 
de geelbloeiende lange hangende 
katjes, waar sommige mensen 
behoorlijk last van kunnen hebben. 
In de herfst zijn de hele kleine 
nootjes rijp, die met hun dubbel 
vleugeltje door de wind overal 
naartoe waaien om uiteindelijk op 
een plek terecht te komen waar ze 
in het voorjaar ontkiemen.  

De maximale leeftijd van een berk 
is 100 jaar, deze wordt vaak niet 
bereikt.  
De hoogte is dan ongeveer 25 soms 
30 meter. 

Thee zetten 

Wat betreft de ouderdom is de 
mens hem vaak voor met de zaag, 
vanwege het hout voor allerlei 
timmerdoeleinden of de kachel. Er 
is ook een zwam die het gemunt 
heeft op de berk. De berkendoder 
of berkenzwam.  
Bij berken zie je in de herfst vaak 

vliegenwammen, die rode met de 
witte stippen. 
Ze leven samen in symbiose met 
elkaar. De berk en vliegenzwam 
helpen elkaar, simpel gezegd.   
Berken hebben ook nog medicinale 
eigenschappen. Je kan het sap,  

door de zeer sterke sapstroom in 
het voorjaar opvangen en 
opdrinken. Het zou helpen tegen 
lusteloosheid en voorjaarsmoeheid 
en het is wat zoetig van smaak. 
Met een aftreksel van 
berkenknoppen reinig je het 
lichaam en het bevordert de 
spijsvertering. 
Van jonge bladeren kun je thee 
zetten. 
Berkenblad in het voorjaar geplukt 
bevat saponine, een stofje wat 
helend werkt bij reuma, maar ook 
bij nier- en blaasaandoeningen. 
Het is nooit wetenschappelijk 
bewezen, maar je haar wassen met 
berkenwater zou haargroei 
bevorderen. 

Van de bast werden vroeger 
dakbedekking gemaakt en 
schoenen, tasjes en manden 
gevlochten. 
Die gewone berk denk je dan, men 
deed er dus van alles mee. 

Overmatige twijgvorming 
In Tongelre staan ze overal. In het 
bos, in tuinen en parken. Let maar 
eens op de witte stammen. 

De bomen 
van Tongelre 

Berkendoder / berkenzwam 

De hangende katjes zijn er klaar voor 

Schoenen en een mand van berkenbast. 

Blad van de berk. 

De vaak opvallend witte stam. 
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In het wild komen de ruwe en 
zachte berk voor.  
Maar er zijn ook veel cultivars te 
verkrijgen bij onze tuincentra. 
Soms zie je in berken, wat men 
noemt heksenbezems hangen. Dat 
zijn vergroeiingen veroorzaakt door 
een schimmel die overmatige 
twijgvorming veroorzaakt.   

Maar van de lange takken kun je 
ook echte bezems maken, die 
werden vroeger veel gebruikt, op 
de boerderij en door de veegdienst 
in de stad. 
De berk is toch best wel een 
bijzondere boom met heel veel 
mogelijkheden. 

Beste fietsers en fietsvrienden, 

De echte fietsmaand april is weer 
van start gegaan en er staat nog 
een grote koers op het programma. 

Zaterdag 30 april ederom een 
prachtig uitgepijlde tocht over circa 
100 km vanuit de Velosoof in sa-
menwerking met Ton Merkx 
(inschrijfgeld € 5,00 inclusief een 
consumptie in de Velosoof). 

Alle tochten kunt u natuurlijk, on-
der het genot van een hapje en 
drankje, meebeleven met wielerfa-
naten in de Velosoof te Eindhoven. 

Medio april/mei wordt in de avond 
een speciale lezing gehouden over 
de geometrie van de fiets en de 
positionering en de daarmee sa-
menhangende aerodynamica. De 
lezing zal worden verzorgd door 
Cycling Performance Center in sa-
menwerking met de Velosoof. De 
datum volgt zo spoedig mogelijk 

Wij wensen u alvast veel fietsple-
zier. 

De Velosoof 
Nachtegaallaan 15 (ingang NRE 
terrein) 
5613CM Eindhoven 
06-24697202 
Info@velosoof.com 
www.velosoof.com 
 

Hoi allemaal, 

De lente is weer begonnen en dan 
zijn de leden van Scouting 
Doornakkers weer veel buiten te 
vinden. Dit is ook de periode dat 
veel speltakken, van Bevers tot de 
Stam, weekendjes gaan kamperen 
en bivakkeren in tenten en 
blokhutten. Daarom lijkt het mij 
een goed idee dat ik dit keer niet 
het woord neem, maar een 
kabouter laat vertellen hoe zij een 
tijdje terug zo’n weekend heeft 
ervaren. 

Verslag van een kabouter uit 
hun logboek 

Eerst gingen we oefenen met deftig 
zijn, want we gingen naar een 
feestje waar je deftig moest zijn. 
Het feestje was van de barones. We 
moesten een bekertje drinken met 
Crystal Clear; azijn, water met zout 
of alleen water. Dit was om te leren 
dat je netjes moest leren drinken. 
We moesten een boek op ons hoofd 

houden om netjes te leren lopen. 
Toen iedereen geweest was, 
moesten we uitbeelden en raden 
wie wie was. Toen gingen we naar 
buiten en daar stond een mooie 
witte limousine. In de limousine 
kregen we drinken. Toen gingen we 
de spullen uitpakken en deden we 
nette kleren aan. Daarna gingen we 
naar de danszaal en toen naar de 
eetzaal en daar kwam de deftige 
barones met haar vrienden. Na het 
eten gingen we weer dansen en 
toen gingen de lichten uit; de 
ketting van de barones was 
gestolen. We gingen op onderzoek 
en dachten dat de graaf het had 
gedaan. Dat was niet waar. De 
volgende dag gingen we aankleden 
en naar de eetzaal en waren we 
ineens het strikje van de bediende 
kwijt. We speelden toen voor 
speurneus en gingen een verhaal 
maken wie het gedaan kon hebben. 
Ik (Ilse Kersten) zat in het groepje 
van de barones samen met Ilse F., 
Robin, Sylvia, Mallisha en Samar. 

We kwamen er na veel speurwerk 
achter, dat de barones en de 
fotograaf het gedaan hadden. Toen 
zijn we naar binnen gegaan en 
hebben ze een lesje geleerd want 
ze moesten sorry zeggen en 
beloven dat ze het nooit meer 
zouden doen. Wij kregen snoep en 
zij lekker niet. Toen werden we 
door de ouders opgehaald. Het was 
weer een top-weekend! 

Als jij ook interesse hebt in scouting, 
loop dan eens op zaterdag binnen. 
Onze blokhut ligt aan de Úrkhoven-
seweg 27. Of mail voor meer 
informatie naar 
info@doornakkers.com 
 
Maikel Wijn 
Groepsvoorzitter 
 
 

Berkenbezem als veger werd vroeger heel veel 
gebruikt. 
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De tafel van één begeleidt 
vrouwen naar werk 
De tafel van één is een tafelge-
sprek tussen vrouwen die geen 
werk hebben, maar wel (weer) 
graag aan de slag willen en 
moeite hebben om aan een be-
taalde baan te komen, of een 
opleiding of vrijwilligerswerk 
willen gaan doen. Deelnemers 
komen zeven ochtenden bijeen, 
onder begeleiding van een tafel-
buddy, om te praten over hun 
kwaliteiten en hoe ze die kwali-
teiten kunnen inzetten. 

Inspiratie 

Ben jij een vrouw en heb je een 
afstand tot de arbeidsmarkt, bij-
voorbeeld omdat je géén of een 
lage opleiding hebt of omdat je al 
heel lang niet meer gewerkt hebt? 
Dan zijn deze tafelgesprekken iets 
voor jou! Je praat met een vast 
groepje vrouwen over wat je eigen-
lijk zou willen in werk, maar ook 
waar je goed in bent en hoe je werk 
kunt gaan realiseren. Er wordt dui-
delijk geen advies gegeven, je gaat 
zelf ontdekken wat je wilt. Maar de 
andere vrouwen zijn er wel om je 
op ideeën te brengen en te inspire-
ren. De laatste drie gesprekken 
hebben het thema lef, netwerken 
en plannen. Dit gaat over het con-
creet maken van wat je wilt in 
werk. Je krijgt dan ook informatie 
over hoe je stappen kunt zetten om 
een baan te vinden. 

Ontdekken 

Ana deed mee aan de tafelgesprek-
ken en is erg enthousiast. “Negen 
jaar geleden ben ik naar Nederland 
gevlucht en moest ik weer helemaal 
opnieuw beginnen. Als een klein 
kind weer leren praten, fietsen en 
achter je dromen aan gaan. Ik grijp 
met beide handen iedere kans die ik 
krijg. Vorig jaar deed ik mee aan de 
gesprekken van de tafel van één 
om opnieuw te ontdekken wie ik 
ben en wat ik wil. Inmiddels ben ik 
zelf buddy voor de tafel van één.” 

Nieuwe stap 

Wil je na de tafelgesprekken een 
nieuwe stap zetten? De partners 
van de tafel van één kunnen je in-
formatie bieden op het gebied van 
vrijwilligers- en betaald werk, cur-

sussen, opleidingen of het beginnen 
van een eigen bedrijf. 

Meld je aan, meedoen is gratis 

De nieuwe ronde gesprekken voor 
de tafel van één is al begonnen. 
Locatie: wijkcentrum De Werf, van 
9:30 tot 11:30 uur, Van der 
Werffstraat 14 in Eindhoven. De 
volgende gesprekken zijn op 10, 
17, 24, 31 mei. Aanmelden kan bij 
Necla Kocak: 
n.kocak@eindhoven.nl, 

tel: 06- 53410732. 

Vrouwen met afstand tot de ar-
beidsmarkt, met of zonder uitke-
ring, maar die graag weer aan de 
slag willen, kunnen ook contact met 
haar opnemen voor een persoonlijk 
gesprek over begeleiding naar 
werk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 26 april is er weer het 
maandelijkse Macula-café voor 
mensen met de oogaandoening Ma-
culaDegeneratie. 

Deze middag komt Hilde van der Aa 
vertellen over haar onderzoek op de 
afdeling Oogheelkunde van het VU 
medisch centrum in Amsterdam. 
Mevrouw Van der Aa heeft onder-
zoek gedaan naar depressie en 
angst bij visueel beperkte volwasse-
nen, waarvan meer dan de helft 
MaculaDegeneratie heeft. 

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. 

 

Beste bewoner(s), 
Op dinsdag 17 mei 2016 van 
11.00 - 14.00 uur, organiseren 
bewoners en generalisten van 
WIJeindhoven Stadsdeel Ton-
gelre/Centrum de allereerste 
‘Doe Je Mee Markt’ bij wijkcen-
trum De Toeloop, Jozef Israëls-
laan 2. 

De ‘Doe Je Mee Markt’ is een eve-
nement waar werkzoekenden (met 
of zonder uitkering) en aanbieders 
van (vrijwilligers)werk elkaar kun-
nen ontmoeten. 

Tijdens deze gezellige markt zullen 
meerdere instanties, bedrijven en 
(buurt)initiatieven aanwezig zijn en 
hun visie op (vrijwilligers)werk pre-
senteren. Onder het genot van een 
kop koffie kunt u persoonlijk en in-
formeel kennismaken met aanbie-
ders van (vrijwilligers)werk. 

Op een laagdrempelige manier is 
het zodoende mogelijk om een dui-
delijk(er) beeld te krijgen van wat 
er zoal bestaat in Eindhoven en 
vooral in uw eigen stadsdeel. Of u 
nu op zoek bent naar een nieuwe 
baan, leuk vrijwilligerswerk of ge-
woon een gezellige middag met 
buurtgenoten … voor ieder wat wils. 

Ook kunt u tips en adviezen krijgen 
op het gebied van solliciteren, een 
goed cv maken en tips krijgen over 
je eigen meegebrachte cv, jezelf 
presenteren, … 

Een kleine greep uit de organisa-
ties / initiatieven die aanwezig zul-
len zijn: 

 Robin Hood 
 Werkleerbedrijf 
 Dommelhoef 
 Manpower 
 Werkgelegenheidsteam 

geemente Eindhoven 
 Buurtbedrijven 
 Stichting ‘Uit de buurtfabriek’ 
Tevens bestaat er tijdens de markt 
de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met een aantal generalisten uit 
Stadsdeel Tongelre/Centrum. Zij 
zullen u met plezier uitleg geven 
over alle mogelijkheden in eigen 
buurt. 

Laat deze kans dus niet liggen en 
noteer de datum vast in uw agenda. 

Met vriendelijke groet, 

Team Tongelre/Centrum 
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  Gasterij T 040 - 787 07 07, E gasterij@wasven.nl 
Winkel T 040 - 787 07 08, E winkel@wasven.nl 

Zorg T 040 - 787 07 09, E zorg@wasven.nl 
Groendomein Wasven E groendomein@wasven.nl 
Natuurwerkgroep E natuurwerkgroep@wasven.nl 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Rondom de 
Wasven- 
boerderij 

Heerlijk, het is lente! We kunnen 
weer genieten van het mooie weer en 
de prachtige natuur dicht bij huis. U 
kunt zelf actief aan de slag, bijvoor-
beeld bij de natuurwerkochtend of u 
kunt heerlijk genieten bij de Gasterij. 
Graag tot ziens bij het Wasven! 

Natuurthema-avond jeugd: Zoe-
ken in alle hoeken! 
Op vrijdag 22 april organiseren we 
weer een Natuurthema-avond voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. Dit keer 
niet de laatste vrijdagavond van de 
maand, maar 22 april! 

We gaan op zoek in de natuur naar 
van alles wat beweegt en groeit. Wie 
vindt of ziet de meeste soorten in het 
Wasvengebied? Dit kan alles zijn: van 
vogel tot spin en van plant tot dier. 
We gaan op expeditie met zoekkaar-
ten. Ga je ook mee? 

We beginnen om 19:00 uur en stop-
pen om 21:00 uur. Aanmelden is niet 
nodig, de entree bedraagt  
€ 2,-. Meer informatie: natuurwerk-
groep@wasven.nl 

Expositie Shetland 
De Shetland Eilanden, een archipel in 
de noordelijke Atlantische Oceaan, is 
onherbergzaam en dunbevolkt (zo'n 
25.000 mensen op een oppervlakte 
iets groter dan de provincie Utrecht), 
maar heeft veel te bieden: mooie 
landschappen, imposante rotspartij-
en, uitgebreide kolonies zeevogels, 
loslopende schapen, zonnende zee-
honden, en een geschiedenis van 
zeker 6.000 jaar menselijke bewo-
ning. Jos van Geffen geeft een indruk 
van de rijke verscheidenheid van 
Shetland aan de hand van foto's ge-
maakt tijdens een vakantie in juni 

2014. De opening van de expositie is 
op donderdag 5 mei 
(Hemelvaartsdag) om 14:00 uur. 

U kunt de foto’s bekijken tijdens de 
openingstijden van de Gasterij van 5 
mei tot en met 26 juni. 

Dixieland bij de Gasterij 
Op Hemelvaartsdag verzorgt de Fal-
con Town Jazz Band een optreden bij 
het Wasven. Zij zijn bekend, ook bij 
bezoekers van het Wasven, als een 
band die met hun swingende dixie-
land jazz een plezierige sfeer weet te 
creëren. De band treedt op bij de 
Gasterij, bij mooi weer op het grote 
terras. Aanvang van het optreden is 
14:30 uur, de toegang is gratis. 

 

Natuurwerkochtend 
Elke eerste zaterdag van de maand 
organiseert de Natuurwerkgroep van 
het Wasven een Natuurwerkochtend 
voor groot en klein. Op zaterdag 7 
mei gaan we weer aan de slag in het 

Wasvengebied. Er zijn altijd 
volop leuke en nuttige natuur-
klussen te doen rondom de 
Wasvenboerderij! Het is keige-
zellig om samen - volwassenen 
én kinderen- aan de slag te 
gaan om onze leefomgeving 
mooier te maken. Samen de 
kwaliteit van je leefomgeving 
verbeteren geeft een goed ge-
voel en het is nog gezellig en 
leerzaam óók!  

Kom je ook meehelpen? Je 
bent van harte welkom op de 

Natuurwerkochtend op zaterdag 7 
mei! We verzamelen bij de Schop (de 
grote schuur naast de Wasvenboer-
derij). Er wordt geklust van 9.30 uur 
tot 12.30 uur. In de pauzes is er kof-
fie of thee met iets lekkers uit onze 
eigen Wasvenbakkerij! Voor meer 
informatie: natuurwerk-
groep@wasven.nl. 

Tevens zijn we elke maandagavond 
te vinden in de schuur van de boer-
derij. Ook dan kun je ons natuur-
werkteam versterken vanaf 19.00 
uur, nu nog met allerlei binnen klus-
sen. Hopelijk tot binnenkort. De na-
tuurwerkgroep. 

Brabantse Hoge Thee voor Moe-
derdag 
Moeder verdient het beste, het hoog-
ste: de lekkerste High Tea! Of op z’n 
brabants: Hoge Thee voor ons mam! 
Dat kan op moederdag bij het Was-
ven, een leuk manier om haar te la-
ten weten hoe belangrijk ze is! Wij 
serveren soep, sandwiches en quiche, 
maar ook cupcakes, crumble, koekjes 
en chocola. Samen met onbeperkt 
thee drinken vormt dit een heerlijke 
high tea die we vanaf 12:30 uur ser-
veren. 

De Hight Tea kost € 19,50 euro per 
persoon. Reserveren is nodig en kan 
op 040-7870707 of via gaste-
rij@wasven.nl. 

25 

Natuurthema-avond Jeugd: Zoeken in alle 
hoeken 

22 april 19:00 de Schop 

Expositie Shetland (opening)  5 mei 14:00 Gasterij 
Optreden Falcon Town Jazz Band (Dixieland)  5 mei 14:30, Gasterij 
Natuurwerkochtend  7 mei 09:30 de Schop 

Brabantse Hoge thee voor Moederdag  8 mei 12:30 Gasterij 

Bakmiddag voor kinderen: Bollen in mei!  11 mei 13:30 de Schop 

Natuurthema-avond Jeugd: Bomenexpeditie  27 mei 19:00 de Schop 
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Bakmiddag voor kinderen: Bollen 
in mei 

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 ech-
te bakker aan de slag bij 't Wasven. 
Voor kinderen jonger dan 6 jaar is het 
bakken helaas nog te moeilijk. 

Op woensdag 11 mei gaan we weer 
‘aan de bak’ in de Schop. Dit keer 
gaan we aan de slag met brooddeeg. 
We bakken (brood)bolletjes in mei! 

We beginnen om 13:30 uur en om 
15:00 uur zijn we klaar. Meedoen 
kost € 4,00 per kind. Wil je meedoen? 
Schrijf je dan van tevoren in: stuur 
een mailtje naar: winkel@wasven.nl. 
Breng de bevestiging van je inschrij-
ving 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! 

Naast de bakker zijn er altijd meerde-
re vrijwilligsters aanwezig om de kin-
deren te begeleiden. U kunt uw kind 
dus met een gerust hart bij ons ach-
terlaten en zelf bijvoorbeeld lekker 
een kopje koffie of thee gaan drinken 
in de Gasterij. 

Natuurthemaavond jeugd: Bo-
menexpeditie 

Op vrijdag 27 mei organiseren we 
weer een Natuurthema-avond voor 
kinderen van 6 tot 11 jaar. We gaan 
op bomenexpeditie naar het bos van 
Eckart. Ga je ook mee? 

We beginnen om 19:00 uur en stop-
pen om 21:00 uur. Aanmelden is niet 

nodig, de entree bedraagt 2 euro. 
Meer informatie: : natuurwerk-
groep@wasven.nl 

Facebook en Twitter 

 

 

 

De informatie in deze rubriek kan verou-
derd zijn op moment van uitgave. Op de 
website www.wasven.nl, facebook de Was-
venboerderij en twitter wordt het laatste 
(bijgewerkte) nieuws ook digitaal verspreid. 

 

Bijzonder natuurmoment 
Als je aan de rand van een bos of 
park woont, kunnen ze zomaar op 
bezoek komen om een nootje uit het 
speciale eekhoornvoederhuisje te ha-
len.Dan kun je ze goed bekijken. 
Soms is het een rooie en soms een 
bruine eekhoorn. 

Deze foto is gemaakt in een tuin in 
het Wasvengebied. 

 

 

 

 

Sportief wandelen met de 
wandel-work-out in 

Tongelre  
Elke donderdag start er een wandel-
work-out onder begeleiding van Jos 
Graumans (fysiotherapeut ) en Marja 
Boerefijn (Oefentherapeut) om 10.45 
uur bij activiteitencentrum Orka aan 
de Broekakkerseweg 1. 

De wandel-work-out start om 10.45 
uur en zal  ongeveer 1 uur duren. 
Daarna staat er een kopje koffie of 
thee te wachten in Orka en eventueel 
een lunch.  

De kosten voor het wandelen bedra-
gen 2,00 euro per keer, inclusief de 
koffie of thee en meedoen met de 
lunch kost ook 2,00 euro. 

Aanmelden kan via: 

marja@cesar-tongelre.nl/tel. 06-
44109579 of  

info@praktijkjosgraumans.nl/tel. 06-
24549059 of kom naar Orka om 
10.45 uur op donderdag en wandel 
gezellig mee.
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Verbazingwekkend 
Regelmatig doe je opvallende 
waarnemingen in de natuur. 
Wie heeft ze nog niet gezien of 
gehoord. Twee of meerdere Ca-
nadese ganzen die over vliegen 
over ons gedeelte van Tongelre. 
Het zijn grote donkere ganzen 
met een witte vlek in de nek. 
Je hoort ze van verre al aanko-
men. Soms als het al bijna don-
ker is of ‘s morgens heel vroeg. 
 
Canadese gans 
Ze verblijven op de Karpendonkse 
plas, maar bezoeken ook andere 
plekken buiten Tongelre.  
Met regelmaat vliegen ze naar an-
dere watertjes tot zelfs Gijzenrooi 
toe. 
Het geluid is onze omgeving altijd 
wel indrukwekkend om te horen in, 
terwijl het voor mensen uit de pol-
ders of rivierdelta's zo gewoon is. 
 
IJsvogels 
Laatst vroeg iemand of ik de ijsvo-
gel nog heb gezien. Dat is voor mij 
alweer bijna 3 maanden geleden 
voor mij. Maar voor deze wande-
laar was het nog maar kort gele-
den, bij de Kleine Dommel, waar 
deze onder het kanaal doorstroomt 
vertelde hij. 

Diezelfde middag bij thuiskomst 
hoorde ik het meteen; fluiten van-
uit de lucht. Wauw! Een ijsvogeltje! 
Kijk daar vliegt ie! Het opwindende 
fluitende geluid herken ik uit dui-
zenden. 
Tot mijn verbazing is het niet één, 
maar zijn het twee van die mooie 
vogels. Ze vliegen als speren ach-
ter elkaar aan. Nadat ik, op mijn 
‘zo goed mogelijk ijsvogels’, het-
zelfde fluitende geluid nadeed, 
stopten de vogels en gingen even 
op een tak in een eik zitten. Ze 
waren even in verwarring en vlo-
gen daarna weer samen achter el-
kaar aan verder, met hetzelfde 
tempo als ervoor. 
Een half uur later, toen ik op de 
Javalaan wandelde, vlogen ze daar 
ook, met kabaal fluitend, over.  
Die hebben de lente natuurlijk al in 
hun kop. 
 
Buizerds 
De buizerds zijn ook al actief. Hoog 
boven Tongelre zie je ze cirkelen 
met een miauwend geluid. 
Vaak drie stuks. Een natuurcollega 

uit de wijk trof er twee aan die aan 
het paren waren tussen de  
Celebeslaan en de weg naar Hel-
mond.  
De lichtgrijs gekleurde is het 
vrouwtje, daar zat het mannetje 
bovenop. 
Waar dan de horst is, blijft geheim. 
Vorig jaar waren er twee jongen 
groot gebracht. 
 
Wat is het toch genieten van al dat 
moois in de natuur, zeker nu het 
allemaal weer groeit en bloeit. 
 
Fijne lente. 

Met groengroet  

Kees van 
Gre-

Tongelrese  
Natuur- 
wijzer 
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Judith van der Velden 

Helma van Schagen 

Jitka Beekhuizen 

Frank  Delemarre 

Monique Webb 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Gezond  
en Wel 

Fysio en Manuele Therapie Tongelre / Fitther 
Tongelresestraat 483 5641 AW Eindhoven 
Tel: 040-2814317  
fysiotongelre@online.nl www.fysiotherapietongelre.nl 
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Woensdag 11 mei 2016 

19:00 uur 

 
Kosten : € 5,00 

Inschrijven via mail: cook4u.orka@gmail.com 

Meld je op tijd aan, want vol = vol 

Heerlijk 3 gangen menu gemaakt door onze jeugdige 
koks. 

Mocht je in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar zijn dan kun 
je je ook aanmelden om eens mee te gaan koken. 
Stuur hiervoor een mail naar 
cook4u.orka@gmail.com. 

Ac viteit  Wanneer   Tijd  

Biljarten  dinsdag en  13:00-17:00 

KUN TAO dinsdag en 20:00 – 21:30 

Orka ontmoet woensdag 12:00 – 14:00 
uur 

Meidenmiddag woensdag 14:30 – 16:00 
uur 

Huiswerkbegelei- donderdag 15:30 – 16:30 

Rekenbijles donderdag 15:30 -16:30 
uur 

Dansen Anjoy 
(kinderdans) 

donderdag 15:30 – 18:15 
uur 

Dansen Anjoy vrijdag 17:30 – 18:30 

The Whales 
(darten) 

2e en 
4e vrijdag van 
de maand. 

19:00 – 21:00 
uur 

Hallo allemaal !! 

Heb je geen zin om boodschappen te doen voor de lunch, of wil je een keer iets anders dan een droge boter-
ham met pindakaas?  Vind je het leuk om met mensen uit de buurt lekker te lunchen. 

Dat kan! Wij, het team van Orka Ontmoet, organiseren  iedere woensdag een heerlijke, maar vooral  gezellige 
lunch voor slechts 2 euro. Nee hoor, u heeft het niet verkeerd begrepen. Het is  maar voor 2 euro en dan ook 
nog eens bij u om de hoek.  

Afwisselend  maken we wat anders, zoals uitsmijters, worstenbroodjes, kipstukken of salades (het kan zijn dat 
de prijs hierdoor omhoog gaat). 

Wat kun je verwachten tijdens de lunch? 

Het lekkerste van onze lunch is onze BABBEL. Heeft u nog geen babbel van ons team geproefd, kom dan snel.  
We willen graag dat u onze lunch en babbel proeft.  

We wachten op je, tot snel!! 

Namens het gezelligste team van Nederland,  

Team Orka Ontmoet! 

 Hard broodje 

 Zacht broodje 

 Eitje 

 Vlees 

 Kaas 

 Becel (boter) 

 Verschillende soorten jam (kers, aardbei, bes-
sen en abrikozen) 

 Hagelslag  

 Hazelnootpasta 

 Koffie/thee 

 En ja een heerlijk glaasje melk hebben we ook.  
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Om slaapproblemen aan te pakken ben ik bijgeschoold 
en naast mijn vak als oefentherapeut ben ik nu ook 
slaaptherapeut. 

“Als ik maar kan slapen…” 

Met slaapproblemen naar de Cesar oefenthera-
pie?  

Hoe kan het dat sommige mensen met de televisie aan 
en spelende kinderen in de buurt gewoon in slaap kun-
nen vallen, terwijl anderen uren wakker blijven liggen 
of wakker worden van het kleinste geluid?  

Herkent u dit of heeft u andere slaapproblemen zoals 
moeite met doorslapen of (te) vroeg wakker worden? 
Of wilt u ondersteuning bij het afbouwen van slaapme-
dicatie? Dan kan een behandeling door een slaapoefen-
therapeut u misschien helpen.   

Bij de slaapbehandeling volgens Cesartherapie, wordt 
er een op maat gemaakte individuele begeleiding ge-
geven. Hierdoor krijgt u inzicht in uw slaappatroon en 
krijgt u gerichte oefeningen om bijvoorbeeld te stop-
pen met piekeren. U kunt ook leren wat u kunt doen 
als u na 1 uur al weer wakker wordt, of als u om 4 uur 
`s nachts wakker wordt en vervolgens niet meer kunt 
inslapen.  

Doe de test!  

Is uw antwoord “Ja” op een van onderstaande vragen, 
schrijft u zich dan in voor een proefles slapen. 

 Heeft u moeite om in slaap te vallen?  

 Wordt u vaak wakker ‘s nachts en kunt u dan 
moeilijk doorslapen?  

 Wordt u te vroeg wakker in de ochtend?  

 Staat u vermoeid op?  

 Bent u overdag vermoeid of heeft u slaapaanval-
len? 

 Bent u prikkelbaar?  

 Heeft u geheugen –en/of concentratieproble-
men?  

 Slaapt u gemiddeld korter dan 5 uur per nacht? 

Als u aanvullend verzekerd bent wordt Cesartherapie 
vergoed door uw verzekering (kijk hiervoor bij uw po-
lisvoorwaarden) en maakt u daardoor geen aanspraak 
op het eigen risico.  

Wilt u meer informatie over slapen of wilt u weten of 
úw slaapproblemen hier ook behandeld kunnen wor-
den, bel dan gerust of kijk eens op de web site 
www.cesar-tongelre.nl  

33 

De praktijk voor Oefentherapie Cesar Tongelre,  
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven (bij de Jumbo),  
040 2813463 e-mail info@cesar-tongelre.nl,   
wordt gerund door Marja Boerefijn.  
Naast  
 oefentherapie kunt u ook terecht voor: 
 Adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn,  
 bekkenoefentherapie,  
 slaapoefentherapie en  
 craniosacraaltherapie.  

Iedere maand geeft zij zicht op een aandoening of klacht.  
Deze maand gaat het over de behandeling van slaapproblemen.  

 

 
 

De grote rekendag 
Op woensdag 23 maart was de gro-
te rekendag op basisschool ’t Kar-
regat. Groepen 1 t/m 8 hebben op 
deze dag gerekend. Het thema van 
de grote rekendag was ‘Kijkje ach-
ter de code’.  

De onderbouw heeft een speurtocht 
moeten lopen, en deze speurtocht 
was in de school bedacht door de 
bovenbouw. 

In de hogere groepen hebben de 
kinderen een code op moeten los-
sen en deze code was ‘Ga naar de 

bieb’. In de bibliotheek lag een en-
velop verstopt met daarin een nieu-
we code. De nieuwe code was ‘Veel 
plezier met de grote rekendag’.  

Vervolgens zijn we met de grote 
rekendag in de klas aan de slag 
gegaan. Per klas was dit verschil-
lend. 

De opa en oma dag 
Op vrijdag 25 maart was het opa 
en oma-dag op basisschool ‘t Kar-
regat. Alle opa’s en oma’s mochten 
in de klas van hun kleinkinderen 
gaan kijken. In elke klas mochten 
de opa’s en oma’s meewerken, 
maar natuurlijk mochten ze niets 
voorzeggen . Opa en oma kregen 
óók een opdracht van de juf of 
meester. Deze opdrachten hebben 
alle opa’s en oma’s gemaakt. Som-

mige grootouders hadden moeite 
met de opdrachten, aangezien het 
voor hen al een aantal jaar is gele-
den dat zij zelf in de schoolbanken 
zaten. Niet in elke klas was de op-
dracht hetzelfde. 

Wanneer opa of oma niet in de klas 
kon komen kijken, is er een aantal 
neefjes en nichtjes komen kijken in 
de klassen. En ook van een aantal 
kinderen zijn de oom of tante langs 
geweest. 

Wat wel erg bijzonder was, is dat er 
zelfs opa’s en oma’s over zijn geko-
men vanuit een ander land, om bij 
hun kleinkinderen in de klas te ko-
men kijken.  

Geschreven door de kinderen van 
groep 5 (de zebra’s). 
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Oplossing van vorige maand is:  
spaarbank 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

J. van Wijlick 
 Condensatorstraat 7 

  
De prijs is beschikbaar gesteld door:  

 Wijkblad Rond ‘t Hofke 
  

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

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

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

of naar ons emailadres: rondhethofke@gmail.com) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 mei 2016 in 
het bezit te zijn van de redactie.  
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot wel-
ke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteer-
ders of door het wijkblad. 

E E V N I E L K D V T R IJ S N B V 

A L E O R T L A L A E O T O E E E 

S O J R O A O O A I A R R F L S T 

E L D N V R O E A D A N A N I S A 

L N E S T I B A N A K B P U E E P 

S E I E E E M E T A R L L M Z N P 

L V L N P S Y C H I A T E R I T E 

O I P A A J S B C O U I D P E R M 

O I A R IJ G A A E O U A E A Z O K 

K L G T Z U T P H E N D B N O S N 

D N E V E I L D O G E D E R T N I 

G N I L E D F A K N A T T A G E R 

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

De overgebleven letters vormen een WOORD 

BEDELPARTIJ 
BEPAALD 
BESSENTROS 
BITSEN 
DETAIL 
ELSLOO 
ETAPPE 
FABRICATIE 
GODLIEVEND 
GRASMAAIER 
HECHTNAALD 
HOUTLUIS 

INTREDE 
KLEINVEE 
KRIMPNAAD 
LAADKLEP 
LIEDJE 
PSYCHIATER 
REGATTA 
SLEEPJAPON 
STROOM 
SYMBOOL 
TAARTS 
TANKAFDELING 

TOENAAIEN 
TONEEL 
TORNEN 
TROELA 
VERSMADEN 
VISVALK 
VLOOIENPIK 
VOORBEHOUD 
VRIESKERN 
ZEILEN 
ZIEZO 
ZUTPHEN 

APRIL PUZZEL 
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