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De afgelopen Kerstdagen waren we in de gelegenheid om het
laatste boek van Tonny van den Boomen, over de geschiedenis
van ons geliefde stadsdeel Tongelre, eens goed te bekijken en te
lezen. Terwijl radio en tv ons doen geloven dat wij ons moeten
voorbereiden op een serieuze crisis, de ergste crisis sinds de jaren twintig van de vorige eeuw, toont het boek van Tonny aan,
dat ook het woord ‘crisis’ aan inflatie onderhevig is. Aan het begin van de vorige eeuw zou elke inwoner van Tongelre in onbedaarlijk lachen zijn uitgebarsten en met zijn vinger naar zijn
voorhoofd gewezen hebben, als hij (of zij) ons het woord crisis
zou hebben horen uitspreken.
Wij, inwoners van Tongelre anno 2009, zouden eens in de gelegenheid gesteld moeten worden een weekje te logeren bij een
doorsnee Tongelrese familie uit 1935. En dan bij voorkeur in de
winter. Dat is pas survival. Zelfs met de boeken van Tonny in de
hand kunnen wij aan de jongste generaties niet meer uitleggen
hoe hard en ruw het leven in Tongelre toen was. Er is geen voorstelling meer van te maken, over crisis gesproken! Grote gezinnen in veel te kleine huisjes. Huisjes waar de wind doorheen
blies, waar de stuifsneeuw door het dak drong en de gordijnen
met de ijsbloemen aan de binnenkant van de ramen vastvroren.
Meestal maar één door één kachel of haard verwarmd vertrek.
Veel stille armoede. Bijna alles wat ons leven op de dag van vandaag zo comfortabel maakt ontbrak: geen auto, geen centrale
verwarming, geen telefoon, ook geen mobiele telefoon, geen gasfornuis, geen ijskast of magnetron, soms een radio, geen TV,
geen computer, geen vakanties, geen bejaardentehuis, geen bibliotheek, geen wasmachine, geen wasdroger, geen badkamer of
douche en geen riolering. Ja, dat was pas crisis.
En toch geeft het boek van Tonny niet de indruk dat deze mensen erg ongelukkig waren. Integendeel. Op veel foto’s staan vrolijke en lachende mensen. Wat hadden ze dan wel. In ieder geval
solidariteit en gemeenschapszin. Kijkend naar de lange lijst verenigingen in Tongelre kunnen we niet anders concluderen dan dat
iedere Tongelrenaar minimaal lid was van een vereniging. Van
drankbestrijding of biljartclub, van gilden, sport- of toneelvereniging, van de boerinnenbond, van de jonge werkman of de heilige
familie. Gelukkig dat we mogen constateren dat de tradities van
solidariteit en gemeenschapszin in Tongelre nog steeds in stand
gehouden worden. Ons wijkblad Rond ‘t Hofke ondersteunt deze
tradities, dus reden te over om het nog vele jaren in ere te houden.

Algemeen alarmnummer ............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
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112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
040-2386000

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.

De Wisselpen
Wie ben ik?
Mijn naam is Jos Graumans en ik woon sinds oktober 2004 op het Pijlstaartpad 21 in Tongelre. Ik
had destijds mijn huis gekocht met als bedoeling
dat mijn huidige vrouw Jacqueline later bij mij in
zou trekken. Bij het zien van het huis waren we
allebei eigenlijk al op slag verliefd. Het alleen wonen heeft gelukkig niet zo lang geduurd en na een
tijdje te hebben gehokt zijn we getrouwd in maart
2007. En zoals het hoort kwam de ooievaar 9
maanden later langs met onze kleine Jesse. Een
gezonde knaap die bij het schrijven van dit stukje
bijna 1 jaar is. En of het geluk niet op kan is er ook
nog een tweede spruit onderweg. Zij mag nog ca.
6 weken bij moeder in de buik blijven en daarna
een tastbaar onderdeel zijn van ons gezin. We kijken er allemaal naar uit.

meer. En zie. Ik woon nu alweer meer dan 4 jaar in
Eindhoven met heel veel plezier in een hele leuke
wijk.
Na mijn opleiding Fysiotherapie heb ik een tijdje in
Duitsland gewerkt in een particuliere praktijk. Dit
trok mij destijds veel meer aan dan het werken in
een verpleeghuis. Dit had ik gedaan tijdens mijn
stage en ook daarvan dacht ik: nooit meer. Maar
zie… uiteindelijk ben ik beland in een verpleeghuis
in Venray en daar werk ik sinds september 2001
met veel plezier. De afstand en de rijtijd neem ik
op de koop toe. In deze werksetting heb je meer
tijd voor de mensen en als het de bewoners even
niet uitkomt kom je gewoon op een later tijdstip
terug. In een particuliere praktijk heb je ook tijd
voor de mensen, maar is er door de werkdruk minder "persoonlijke" tijd voor de cliënten.
Verder heb ik altijd veel aan sport gedaan. Tennis,
judo, fitness, skiën, snowboarden en kajakken.
Niet altijd alles even fanatiek, maar wel met heel
veel plezier. Onlangs heb ik ook nog hardloopschoenen gekocht. Hardlopen is tenslotte een sport
die je ieder moment van de dag kunt doen!
Mijn interesses binnen de gezondheidszorg liggen
niet alleen op het gebied van gezond eten en sporten, maar ook de oosterse geneeswijze vind ik uitermate fascinerend. Als je bekijkt wat die culturen
voor elkaar krijgen met medicijnen die veel minder
bijwerkingen hebben of met technieken waardoor
geen medicatie nodig is. Het bespaart vaak een
hele hoop geld voor de verzekeringen. Daarom heb
ik een tijdje rondgekeken naar de verschillende
mogelijkheden op het gebied van de oosterse geneeswijzen.

Hoe ben ik eigenlijk hier in Tongelre verzeild
geraakt?
Mijn roots lagen in Maarheeze. Iets ten zuiden van
Eindhoven. Niet daar geboren, maar wel getogen.
De HAVO gedaan in Weert, het CIOS (opleiding
voor sportinstructeur) in Sittard en uiteindelijk de
opleiding voor Fysiotherapie te Breda. Eigenlijk is
het wel vreemd. Ik heb altijd al gezegd dat ik
nooit, maar dan ook nooit, in Eindhoven zou gaan
wonen. Als kind trok het “plattelandse” Weert mij

Uiteindelijk ben ik beland bij de reflexzonetherapie.
Dit houdt in dat je iemands voeten bekijkt en betast en daarna de cliënt die bij jou komt duidelijk
maakt wat je bevindingen zouden kunnen betekenen. Vervolgens stel je samen met de cliënt een
behandeldoel vast en maak je een behandelplan.
Overigens wil dat niet altijd zeggen dat je alleen
met de voeten aan het werk bent. Het kan o.a. ook
op de handen of op de oren. De reflexzone opleiding duurde 4 jaar. Het was vaak hard werken,
maar ik heb de opleiding afgerond en ik ben nu begonnen met een praktijk aan huis. De ruimte van
de praktijk was er eigenlijk al, alleen bracht onze
tweede aanwinst verandering binnen het huis. Jesse kan nog geen trap lopen en mag nu op papa zijn
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praktijk gaan slapen. En waar blijft papa met zijn
praktijk?? Juist ja, hij mag naar de zolder. Dit was
op zich geen slechte ruil. De zolders in deze huizen
zijn groter dan de huidige praktijk nu is. Echter
waar blijven dan alle spullen... Kortom, tijd voor
een kleine verbouwing. Bij het verspreiden van deze editie is de nieuwe praktijk zo goed als klaar.
Nu hopen dat het een goed lopende praktijk gaat
worden zodat ik meer uren vanuit huis kan gaan
werken. Dan kan ik onze kinderen naar school
brengen, van school halen en is er, als ze wat ouder zijn, altijd iemand thuis als zij thuis komen. Dit
was vroeger in mijn jeugd ook zo en dat heb ik als
zeer prettig ervaren.
Half januari 2009 moet de praktijk klaar zijn en
nodig ik jullie allen van harte uit om een keer in de
stoel te komen zitten. Is het niet voor een kwaal
dan voor een stukje ontspanning of voor het terugkomen bij jezelf!
Nog een leuke anekdote met betrekking tot
de reflexzonetherapie.
Zoals vermeld is onze Jesse in 2007 geboren. Op
de dag van de bevalling voelde mijn vrouw een
gevoel in haar onderbuik. Of het een wee was of
niet wisten we beiden niet, maar volgens de protocollen van de reflexzone mocht ik de weeën stimu-

Recept van de maand januari door Gasterij in ‘t Ven:
Gestoofde konijn met tomatenjus
Ingrediënten:
1 kg. konijn
4 tomaten
olijfolie en roomboter
zout en peper
1 dl.sherry
4 dl. wildfond
4 takjes tijm
knoflook
Bereiding:
• Tomaten in kruisen onderdompelen in kokend water 10
sec. onderhouden en meteen afkoelen in ijswater.
• De tomaten ontvellen, in vieren snijden het binnenste in

leren via de voeten. Dit hebben we gedaan met als
gevolg dat binnen anderhalf uur mijn vrouw wel
wist hoe een wee aanvoelde. In het ziekenhuis kon
ik natuurlijk niet bij de voeten, maar hebben we
pijnstilling gedaan via reflexpunten op de oren.
Proefondervindelijk kwamen we tot de conclusie
dat dit goed hielp. Jacqueline had beduidend minder pijn gedurende de momenten dat ik de pijnstilling via de oren toepaste. De verpleging in het ziekenhuis was hier ook van overtuigd. Ze gaven aan
dat dit eigenlijk voortaan ook geleerd zou moeten
worden aan de partners tijdens de zwangerschapsles waarbij de partner ook mee mag puffen.
En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook anders
naar het leven ben gaan kijken. In mijn ogen is
mijn leven nu mooier en kan ik alles nog makkelijker relativeren dan voordat ik de opleiding volgde.
Geïnteresseerd?
Indien u na het lezen van deze Wisselpen geïnteresseerd bent geraakt in het fenomeen Reflexzonetherapie, mag u natuurlijk altijd contact met mij
opnemen. Het telefoonnummer is 040-2484969 of
u kunt ook ´s avonds langskomen voor informatie.
De Wisselpen geef ik door aan Charlotte
Thijssen.

een zeef doen en vocht opvangen door even te wrijven.
• Knoflook schoonmaken en met de platte kant van mes
de tenen pletten.
• In een braadpan boter smelten en de konijnendelen bestrooien met peper en zout. Dan aanbakken en op een
bord leggen.
• In de pan de knoflook en de helft van de tomatenblokjes fruiten.
• Sherry en tomatenvocht toevoegen en ca. 3 min. mee
laten sudderen.
• Wildfond en tijm toevoegen en aan de kook brengen.
• Konijnendelen in de jus leggen en met deksel schuin
op de pan in ca. 1,5 uur gaar stoven.
• Het konijn warm houden. De jus in laten koken en op
smaak brengen.
• De tomatenblokjes erbij doen en evt. de saus binden.

Tip van de maand: Om te voorkomen dat een stuk zeep in het zeepbakje nat en week wordt moet u een bierdopje met de
kartelrand in het midden van het stuk zeep duwen en met de dop omlaag in het zeepbakje leggen. Probleem opgelost.

Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan
kunnen profiteren. Wij zijn benieuwd naar uw reacties!
Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen; 1x per 2 weken. Van 14.00 tot 16.00 uur.
Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames; met
koffie en een gezellig praatje.

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 10.00 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum.
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 14.00 –
16.30 uur. Gezelligheid troef.

Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 – 11.30
uur. Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.
Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en
……. buurten.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van
20.00 tot 23.00 uur. Entree € 1,00

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

Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.

IN DE SCHIJNWERPER
WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS heeft, behalve
een bestuur, nog 16 werkgroepen. Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen taak binnen de activiteiten
die er worden georganiseerd.
Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle publiciteit, nog steeds mensen zijn in ons oude Tongelre
die niet weten wat er zoal in en om het wijkcentrum,
het buurthuis voor deze wijk, aan activiteiten plaatsvindt. Dat is de reden waarom is besloten om vanaf
nu in elke maanduitgave van Rond ’t Hofke één van
de werkgroepen extra te belichten in de rubriek:
IN DE SCHIJNWERPER
De eerste groep is de Verwelkomingsgroep:
Deze werkgroep van ’t Oude Raadhuis heeft al een
aardig lang bestaan achter de rug.
Al voordat het wijkcentrum door vrijwilligers werd
gerund (1987), toen nog door Buurtwerk Eindhoven,
was de groep actief in het welkom heten van nieuwe
bewoners in de wijk. Intussen ruim 25 jaar!
De adressen waar nieuwe bewoners kwamen te wonen werden verkregen van de gemeente. Dat hield
dus in dat alle veranderingen in adressenbestanden,
koop- en huurwoningen, bij de groep binnen kwamen.
Dat waren er destijds nogal wat. Jaarlijks lag dat tussen de 600 en 700 adresmutaties. De groep was zo’n
12 mensen groot en die verdeelden de te bezoeken
adressen in de maandelijkse bijeenkomsten.
Later is de Wet op de Privacy gekomen en toen vond
de gemeente dat het in het kader van de privacybescherming niet meer zou mogen. Wat ertoe leidde,
dat de gemeente niet meer meedeed en de adresveranderingen alleen nog werden doorgegeven door b.v.
woningcorporaties; waardoor er veel minder verhuizingen werden gemeld en het werk van de groep
drastisch afnam.
Intussen zijn met de gemeente nadere afspraken gemaakt waardoor de privacy van de mensen niet in
het geding is en de groep vanaf nu weer over alle
adreswijzigingen kan beschikken.
Met het bezoeken van de nieuwe buurtbewoners
hoopt de Verwelkomingsgroep te bereiken dat de
mensen zich sneller en beter gaan thuis voelen in de
buurt.
Zij nemen daartoe ook de nodige schriftelijke informatie mee zodat de mensen desgewenst ook een
naslagwerk in handen krijgen waarmee ze zich beter
kunnen oriënteren.
Ook krijgen de nieuwelingen twee koffiebonnen aangereikt waarmee ze in ’t Oude Raadhuis, tijdens het
Koffie-uurtje op donderdagmorgen of de Zondaginloop op zondagmiddag, kennis kunnen maken met
andere buurtbewoners onder het genot van een gratis kopje koffie of thee.
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U kunt zich melden op het parochiebureau aan de Lakerstraat, iedere werkdag tussen 9.30 en 12.00 uur of telefonisch
243 45 95.

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.dse.nl
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Presentatieviering
Zondag 25 januari stellen de kinderen gevormd worden,
zich voor aan de geloofsgemeenschap in Tongelre. De
viering om 9.30 uur in de Antoniuskerk wordt zo wel een
bijzondere viering, omdat er dan ook een van de kinderen
gedoopt wordt, en twee hun eerste communie doen.

Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

25 januari - Doopdankfeest: feest voor de kleintjes
Dit feest wordt voor het eerst in de Antoniuskerk gevierd.
Om 15.00 uur begint deze viering voor alle kinderen die
het afgelopen jaar gedoopt zijn, voor hun ouders en alle
andere familieleden. Maar niet alleen zij zijn welkom, want
het doopdankfeest is ook heel leuk voor alle andere peuters en kleuters!

Zaterdag 14 februari wordt in de Antoniuskerk om 9.30 uur
een kindvriendelijke eucharistieviering gehouden, met
zang van Schola Cantorum. (Op 22 maart is er weer een
kindvriendelijke dienst!)
Woensdag 25 februari is het aswoensdag: er zijn twee
vieringen, beiden om 19.00 uur (in de Antonius- en in de
Martinuskerk).
19 april, Afrika-zondag. Zie apart artikel.
Stoelen te “koop”
Zoals u misschien weet wordt de Jozef en Mariakerk in het
voorjaar verbouwd. Er worden daardoor zo’n 275 stoelen
overbodig. Misschien heeft u ze niet allemaal nodig, maar
u kunt ze ’s ochtends per stuk afhalen op het parochiecentrum aan de Molijnstraat. We vragen er geen vaste prijs
voor maar verwachten wel een kleine “vrijblijvende gift”.
Pelgrimstocht naar Rome in 2009
In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom
Den Bosch, gaan mensen uit dit bisdom in oktober 2009
op pelgrimstocht naar Rome. Iedereen die in aanmerking
wil komen voor deelname aan de groep die vanuit Eindhoven meegaat, kan zich rechtstreeks melden bij het Bureau
van het dekenaat Eindhoven, Boschdijk 371, 5621 JB
Eindhoven, (246 86 60, email: dekenehv@iae.nl)

De viering gaat over het verhaal van Noach; daarom is er
een grote boot gevuld met heel veel knuffeldieren. Behalve het verhaal zijn er nog liedjes en spelletjes waar de
kinderen aan mee kunnen doen. Een gezellig feest voor
jong en oud!
Kaya van Heiningen
281 13 24 of kayaparochietongelre@onsneteindhoven.nl

Agenda januari
21 januari

Ouderavond vormsel

22 januari

Eerste communiebijeenkomst
Martinuskerk 16.00 uur

Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10.00 uur.

25 januari

Presentatieviering vormelingen
Antoniuskerk 9.30 uur

25 januari

Dopen en Doopdankfeest

De data voor 2009 zijn: 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei,
3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2
december.

27 januari

Cursus Opnieuw beginnen
Antoniuskerk bovenzaal 20.00 uur

Meer informatie bij pastor Theo v.d. Elzen

Oproep vanuit de coördinatiegroep Antoniuskerk
Voor de interieurverzorging van de Antoniuskerk zoekt ons
vrijwilligersteam voor de eerste maandagmiddag van de
maand nog extra hulp.

Op pelgrimspad: “Ga mee op tocht”, jaarthema
2008-2009
Met een tekst van het jaarthema op pad. Begin van de
tocht: zondagmorgen om 10.30 in de zijzaal van de Anto-
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niuskerk, Na een pelgrimsgebed in de kerk, rijden we met
auto’s naar het begin van de wandeling.

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

We nemen een lunchpakket mee, want pas in de loop van
de middag zijn we weer terug bij de Antoniuskerk. Opgave graag via parochiecentrum
281 13 24 ; deelname is
kosteloos.

Sinds 1 augustus 2008 maakt de
Oud-Katholieke Parochie Eindhoven voor haar liturgische en pastorale diensten gebruik van de RK
parochiekerk H. Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te Eindhoven.

06-15 11 58

Meer informatie bij pastor Theo v.d. Elzen
89 (parochie).
Data en bestemmingen:
29 maart 2009

Bijbels Openluchtmuseum:” Orientalis “ Heilig Landstichting, speciaal
voor gezinnen met kinderen.

24 mei 2009

Voettocht van Mariakapel Loostraat
naar Antoniuskapel Nuenen,
N.B. vertrek om 12.00 uur vanaf Mariakapel Loostraat.

Afrika-zondag 19 april 2009
Sinds enkele jaren gaat de vastenactie “Samen Verder” in
Tongelre voor een onderwijsproject in het Westafrikaanse
Gambia. De stichting “SEIG, waarvan Dorothé en Wim
van Dijke de oprichters zijn, is in 2002 begonnen met hulp
aan een basisschool in het dorp Bakalarr. Het tweede project is een basisschool in Pakau Njogu.

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur:
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van
Schrift en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnr.
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast
is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op
telefoonnr. 024-6221470 of 06-49630170.

Het project “SEIG” (Support Education in Gambia) vraagt
om meer bekendheid in Tongelre en als zodanig meer
steun om het project te kunnen voortzetten en verwezenlijken. Om dit project te promoten organiseert de parochie
een Afrika-zondag.
Op zondag 19 april 2009 komt het Afrika-Engakoor uit Nistelrode naar de Martinuskerk om de dienst van 11.00 uur
op te luisteren en te zingen voor dit project in Gambia.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. U hoort nog van
ons.
Pastor Theo v.d. Elzen

Jozua Gemeente Eindhoven
Oudsten: E. Sanders en E. van der Linden
Telefoon: 040-2452458
E-mail: info@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Harrie Henraath, 79 jr., Doornakkersweg
Jaan Staals-Cox, 90 jr., Molijnstraat
Heiny Kwint, 89 jr., Gen. Cronjéstraat
Marietje Maas-Lier, 82 jr., Molijnstraat
Bab Goris-Lammers, 87 jr., ’s Hertogenbosch
Dopen:
Pepijn Keeris
Jacky Pero
Giovanni Pero
Jesse van Turnhout

Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00
uur, in de dependance van het Oude Raadhuis.
’t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!
Op woensdagavond zijn er huiskringen. Wij komen
dan in kleinere groepen bij elkaar, +/- 10 personen.
Er worden liederen gezongen, de Bijbel wordt bestudeerd, of wat gesprekken met elkaar over het
leven van alledag. Hier bidden we ook voor elkaar,
als men dat wil.
Adressen:
Remuslaan 56 en Debussystraat 35 Eindhoven.
Aanvang: 20.00 uur.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als babysitter
en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of
06-153 17 910. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61.
Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent!

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

tijd

predikant

Zondag

25 jan.

10.00 uur Ds. T. Boekenstijn

Zondag

1 feb.

10.00 uur Ds. E. van Sluijs

Zondag

8 feb.

10.00 uur

Zondag

15 feb.

Zondag

22 feb.

Zondag

1 maart 10.00 uur Ds. P. Speelman

Ds. E. van Sluijs
Jaarthema
Ds. E. van Sluijs
10.00 uur
Heilig Avondmaal
10.00 uur Ds. E. van Sluijs

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.
Bedankt!
De St.Nicolaasvereniging "St.Martinus" bedankt
iedereen voor de belangstelling en medewerking
tijdens de rondgang van de Sint en zijn Pieten.
Dankzij u mochten 1650 kinderen weer een snoepzak ontvangen. Namens het bestuur wens ik u allen
nog een voorspoedig en vooral gezond 2009 toe.
H. van Dijk- voorzitter.

Tuintip van januari: De vijver ijsvrij houden
Door Jeroen Soontiëns
Onder de vijverbezitters vraagt menigeen zich af hoe de
vijver tegen vorst moet worden beschermd. Daarom in
deze tuintip aandacht voor het vijveronderhoud in de
winter.
In de winter is het leven in de vijver tot rust gekomen.
De planten groeien niet meer en de vissen zijn in winterrust, waarbij ze nauwelijks meer bewegen en niet eten.
De afbraak van plantenresten op de bodem gaat in de
winter door, zij het wat langzamer dan in het groeiseizoen. Hierbij komen schadelijke gassen vrij, die het water
aan het oppervlak verlaten. Wanneer er een vorstperiode
invalt, hopen deze gassen in het water op. Bij hoge concentraties is dit dodelijk voor planten en vissen. Het is
daarom van belang de luchtuitwisseling in stand te houden.
Een eenvoudige oplossing is het aanbrengen van een
luchtpomp. Hiermee wordt de gasuitwisseling tussen
lucht en water verbeterd. Tevens voorkomt dit het dichtvriezen van de vijver omdat het water in beweging blijft.
Een luchtpomp brengt lucht in de vijver door middel van
een flexibele slang met een borrelsteen eraan. Deze
luchtsteen wordt maximaal 50 cm diep in de vijver geplaatst. Door de steen niet in het diepste gedeelte te
plaatsen blijft de onderste waterlaag ongestoord. Hierin
verblijven de vissen en deze waterlaag is warmer dan de
bovenliggende laag. De luchtpomp blijft de gehele winter
in werking, ongeacht het weer. Voor de grotere vijvers is
het belangrijk om meerdere borrelstenen of beluchtingsringen te gebruiken, zodat het effect niet plaatselijk is.
Wanneer uw vijver is dichtgevroren, is het ten zeerste af
te raden om een wak in het ijs te hakken. De vissen kunnen door de schokken ernstig gestresst raken en er zelfs
aan doodgaan. Bij een folievijver is er ook kans op het
scheuren van de folie. Maak een wak daarom met behulp
van heet water.
Tot slot nog een opmerking over de vijverpomp. Ligt de
pomp diep in het water dan kunt u deze zonder gevaar
laten liggen (meer dan 60 cm). In alle andere gevallen is
het noodzakelijk om de vijverpomp uit het water te halen.
U bewaart deze
dan vorstvrij en
in een emmer
water. Zo weet
u zeker dat u er
in het voorjaar
geen
problemen mee heeft.
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TONGELRESE NATUURWIJZER
De hazelaar is een bladverliezende inheemse struik
waar hazelnoten aan groeien. De Latijnse naam is:
Corylus avellana. Hij komt veel voor in Tongelre. In
houtwallen en langs bosranden in parken, grote tuinen en dichte struwelen. De hazelaar kan heel goed
in de schaduw groeien en als de struik gesnoeid
wordt groeit hij weer krachtig uit. Hij bloeit al vroeg
in februari, met zijn lange
gele hangende slierten
valt hij echt op. Het is de
mannelijke bloeiwijze. In
de voorafgaande zomer
zijn deze katjes al te zien.
De vrouwelijke bloeiwijze is veel onopvallender
en heel klein.

Het zijn draadvormige rode stempeltjes die eruit
zien als pluimpjes op een knopje. In september is het
vruchtbeginsel uitgegroeid tot een hazelnoot. En wie
zijn er gek op hazelnoten? Spechten, koolmeesjes,
maar natuurlijk ook eekhoorntjes en muizen. Sommige mensen vinden ze ook heerlijk. Ze zijn voor de
dieren in ieder geval een belangrijke voedselbron.
De bladeren van de hazelaar zijn ruw, rond tot ovaal
en hebben een dubbel getande bladrand, een beetje
golvend.
Als je binnenkort op pad gaat, let dan maar eens op;
dan vallen de hazelaars je meteen op, het zijn de
struiken met lange gele slierten.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige
plekje in Tongelre zich bevindt?

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling
van het object, samen met uw naam, adres en telefoonnummer naar de redactie:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
’t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.
Oplossing Wie Weet Waar december: Wie kent dit
rijmpje niet: Heilige Antonius, beste vrind, maak ik
dat mijn .... vind? Dit beeldje van de heilige Antonius van Padua, die speciaal wordt aangeroepen als
patroon van de verloren voorwerpen, siert de voorgevel van het woonhuis aan de Lakerstraat 28 in het
Villapark te Tongelre. Helaas was er deze keer geen
goede inzending

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
De Molijn en andere tehuizen
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid die
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of
haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na
afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Groendomein Wasven januari 2009
Zoals we het oude jaar hebben afgesloten, gaat het
Wasven het nieuwe jaar in: met veel leuke activiteiten! Hieronder leest u alles over de komende
activiteiten. In ons jaarverslag kunt u alles lezen
over wat er in 2008 zoal is gebeurd. Heeft u het
jaarverslag niet ontvangen of wilt u dit alsnog krijgen? Stuur dan een bericht met uw gegevens naar
communicatie@wasven.nl.
Wij hopen u op één van de activiteiten te verwelkomen!
Overzicht activiteiten, data en tijden
Natuur Thema-avond:
Vogels Lokken
Seizoenswandeling

30 januari

19:00 uur

1 februari

10:30 uur

Tentoonstelling:
Dierenwereld!
Salsa-avond bij Gasterij in
’t Ven
Natuurlijk Tongelre

1 februari

12:00 uur

6 februari

18:00 uur

11 februari

20:00 uur

Workshop NXT Generation

13 februari

19:00 uur

Natuurthema avond: Vogels lokken
Vogels lokken is het thema van januari. We kunnen
op allerlei manieren vogels naar de tuin lokken. Op
vrijdag 30 januari gaan we dat vertellen en laten
zien, want er is meer dan alleen voer om vogels
dicht bij je huis te krijgen.

Wasven. Natuurlijk moet je voor de wandeling
goed schoeisel aantrekken en een warme jas. Na
de wandeling kunt u natuurlijk uitblazen van uw
natuurbeleving, in onze gasterij in `t Ven.
TOT DAN…… op deze sportieve, educatieve, seizoenswandeling!
Tentoonstelling: Dierenwereld
De Wasvenboerderij is van en voor heel Tongelre.
De boerderij is een ideale plek om aandacht te geven aan de natuur maar zeker ook aan de cultuur
van Tongelre. Wij stellen de Overloop in de boerderij beschikbaar voor iedereen die (kunst)werken
wil tonen.
Vanaf zondag 1 februari start de nieuwe tentoonstelling: “Dierenwereld”. Het thema is gebaseerd
op het motto van de boekenweek 2009: TJIELPTJIELP – De literaire zoo. Met de tentoonstelling
lopen we dus al warm voor de boekenweek waarbij
het dier in de letteren centraal staat. Daarom loopt
de tentoonstelling ook tot 21 maart (de boekenweek zelf wordt gehouden van 11 tot en met 21
maart).
Op zondag 1 februari wordt de tentoonstelling om
12.00 uur geopend. De fotograaf, Hendrik Bongenaar, zal die dag zelf aanwezig zijn voor informatie
en toelichting. Bezichtiging is mogelijk tijdens openingstijden van de Wasvenboerderij: dinsdag tot
en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur, vrijdag
tot en met zondag van 10.00 tot 22.00 uur.

Als je komt, mag je zelfs een leuk vogelpindahuisje
timmeren! Reden te meer om weer gezellig en
leerzaam met de natuur bezig te zijn in de Schop
van de Wasvenboerderij aan de Celebeslaan 30.
Het begint om 19:00 uur en eindigt om ongeveer
21:00 uur. De entree is € 1,50 per persoon en het
is voor de jeugd van 6 tot 16 jaar.
Seizoenswandeling
We gaan weer een natuurwandeling maken door
Tongelre met als thema winter. Op zondag 1 februari vertrekt om 10:30 uur de 10 kilometerwandeling met een natuurgids uit Tongelre om van
alles te vertellen over het gebied en haar natuurweetjes. Meelopen? Dat kan en kost € 1,50 per
persoon.
U kunt natuurlijk ook zelf de route lopen, of een
route van 16 kilometer. Een beschrijving is deze
dag te koop voor € 1,00 en u kunt deze verkrijgen
tussen 10:00 en 12:00 uur bij de boerderij van het

Om het tentoonstellingsprogramma voor 2009
goed te vullen, zijn wij nog steeds op zoek naar
kunstenaars uit Tongelre. En laat u niet weerhou-
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den door de term kunstenaar: iedereen is welkom
om zich aan te melden!
Dit kan via boerderijmeester@wasven.nl of
telefonisch op 040 7870706.
Salsa-avond bij Gasterij in ‘t Ven
Salsa is een vrolijke, ritmische, zonnige dans uit
Zuid-Amerika en het Caribisch gebied. Of je nu salsa kunt dansen of niet, iedereen kan plezier beleven aan deze gezellige dans! Pak nu die kans in
Gasterij in ’t Ven op vrijdag 6 februari!
U beleeft een heerlijke
avond waarbij Juan Carlos
Vazquez Diaz, een kok uit
Cuba, een origineel Cubaans 3-gangenmenu voor
u klaarmaakt. De swingende band Son del Caribe
speelt opzwepende salsamuziek.

22:00 uur. De zaal is om 19:30 uur open. De entree is € 3,00 inclusief een consumptie.
Het belooft weer een leerzame, gezellige, gemoedelijke, Tongelrese avond te worden!
Workshop “Heen & Weer”
Hou je van Techniek en Natuur? Schrijf je dan in
voor de workshop van NXT generation.
Tijdens de workshop leer je in kleine groepjes hoe
je een lego robot moet programmeren en eenvoudige opdrachten kunt laten uitvoeren. De opdrachten staan in het teken van het klimaat!
Datum: vrijdag 13 februari 2009
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Plaats: Wasvenboerderij
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Kosten: € 1,50 per kind
Groepsindeling naar leeftijd
Deelname alleen mogelijk via voorinschrijving op:
nxtgeneration@wasven.nl

Tussen de gangen door
wordt een workshop salsadansen gegeven!

LET OP: VOL IS VOL

U wordt verwacht op vrijdag 6 februari 2009. De
avond start om 18:00 uur met een feestelijke welkomstcocktail en zal tot 22:00 uur duren!
Kosten voor deze all-in avond zijn € 50,00 per persoon. All-in dus inclusief welkomstcocktail, driegangendiner, live-muziek, workshop salsadansen
én overige drankjes!
Heeft u interesse in deze spetterende avond? Reserveer dan snel, we hebben maar een beperkt
aantal plaatsen!
Gasterij in ’t Ven
Wasvenboerderij
Celebeslaan 30
Eindhoven
(040) 787 07 07

Natuurlijk Tongelre
Elke tweede woensdag van de maand is er een
thema-avond over natuur en cultuur in de boerderij van het Groendomein Wasven.
Op woensdag 11 februari zal Loek Ketelaars een
presentatie houden. Onderwerp is “Tongelre omgeven door groen”. We zien onder andere prachtige
foto`s van onze eigen leefomgeving.
Dit thema wordt na de pauze voortgezet door films
met als titels:
“Ze zeggen dat in de Zeggen” en “Ik heb gewerkt
aan een watermolen”.
Overbodig te zeggen dat dit beide Tongelrese films
zijn!
Het begint om 20:00 uur en eindigt om ongeveer

OPROEP
Wij roepen graag mensen op die zich in de natuur
willen verdiepen en die met de kennis die ze opdoen ook anderen willen helpen om te leren hoe
belangrijk de natuur voor mensen is.
We zoeken daartoe zowel mannen als vrouwen die
de IVN-cursus willen gaan volgen en de opgedane
kennis willen inzetten in het Groendomein Wasven.
Die inzet is hard nodig bij de activiteiten voor de
schooljeugd maar ook voor andere kindergroepen
en voor oudere mensen die interesse hebben in de
natuur in het algemeen en in het Groendomein in
het bijzonder.
Spreekt het actief zijn in de natuur u aan en wilt u
kennis vergaren en zich inzetten voor het Groendomein? Meldt u dan aan bij: De Wasvenboerderij,
Celebeslaan 30 of bij: Kees van Grevenbroek via
keesvangrevenbroek@wasven.nl
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Door: Francis en Riet
Ria Kooistra is - samen met haar team - verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in
bibliotheek Herzenbroeken, gevestigd in ’t Karregat aan de Urkhovenseweg 14.

Voordat wij u nu verder het één en ander over dat
laatste gaan vertellen is het wellicht zinvol om wat
informatie over het gebouw te geven.
De architect van ’t Karregat is Frank van Klingeren
(1919-1999). In een recent boek (2003) geschreven door Marina van den Bergen en Piet Vollaard
lezen wij dat architect van Klingeren kolossale stalen constructies ontwierp met het doel te ontklonteren: het weghalen van muren en mengen van
functies waardoor openbaarheid en ontmoeting
centraal komen te staan. Van Klingeren stond ook
voor een architectuur in constante ontwikkeling,
daarmee wordt bedoeld dat als de gebruikerseisen
veranderen ook het gebouw zou moeten veranderen. Een gebouw is niet af als het opgeleverd
wordt, maar de oplevering is juist het begin van
een leven van permanente verandering onder invloed van het gebruik en de gebruikers.

Wie kent ’t Karregat niet?
Iedereen kent ’t Karregat. Niet alleen voor onze
wijkbewoners maar ook voor veel mensen uit de
wijde omgeving is het een bekend gebouw. In dit
gebouw zijn een school, een winkelcentrum en ook
“Bibliotheek Herzenbroeken” ondergebracht.
De bibliotheek die op het ogenblik volop in beweging is, die een laagdrempelige ontmoetingsplaats
wil zijn en veranderingen wil doorvoeren, kan zich
goed vinden in deze ideologie, vindt Ria Kooistra.
Ria: “Anno 2008 worden de mensen overspoeld
met informatie. Via de televisie en internet worden
zij op de hoogte gehouden van wat er in de wereld
gebeurt. Bij deze ontwikkelingen kan en wil de bibliotheek niet achterblijven. De bibliotheek is daarom in beweging! Het nieuwe concept is dat wij willen groeien naar een “beleefbibliotheek”. Dit wil
zeggen dat wij naast ons huidige aanbod veel breder te werk willen gaan.”
Wat moeten we ons voorstellen bij “een beleefbibliotheek”?
“Bij deze nieuwe werkwijze kiezen we een thema
uit- bijvoorbeeld China- en proberen we, in samenwerking met organisaties die iets te bieden hebben
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pland voor de nieuwe bewoners? Dan kun je hier
terecht. Maar ook voor bepaalde doelgroepen starten we specifieke programma’s. Kinderen en volwassenen komen vaak naar de bibliotheek, maar
de jeugd van 12 tot 18 jaar is moeilijk te bereiken.
Met specifieke acties in het kader van “de beleefbibliotheek” hopen wij ook deze jongeren te enthousiasmeren voor de bibliotheek.

met betrekking tot dit thema, een totaalconcept te
ontwikkelen. Niet alleen boeken over China krijgen
de aandacht, maar bijvoorbeeld ook de Chinese
keuken komt aan de orde. Er kunnen themaavonden en workshops georganiseerd worden.
Doordat deelnemers actief met dit onderwerp bezig
zijn door bijvoorbeeld te voelen, te bekijken, te
proeven enz. wordt het thema in zijn totaliteit belicht en ervaren.”

De bibliotheek hier in ’t Karregat moet een ontmoetingsplaats zijn voor de wijk. En wil een klantonder het genot van een kopje koffie- even rustig
de krant of een tijdschrift uit de uitgebreide collectie lezen, dan is ook daar alle gelegenheid voor in
de gezellige leeshoek.
Ook bieden wij onze ruimtes aan voor bekende of
onbekende creatieve Tongelrese mensen die hun
werk willen exposeren. De afgelopen 2 maanden
hadden we een expositie van de Nuenense schilderes Marianne Schellekens. De geëxposeerde doeken werden nog verstrekt door een aantal gedichten van Catherina Boer. Wijkbewoners die hun
werk hier ten toon willen stellen, zijn van harte
welkom. De bibliotheek is immers van en voor ons
allemaal.”
Wat doen Ria en haar team?
Om de dagelijkse gang van zaken in de bibliotheek
op rolletjes te laten verlopen zijn natuurlijk vakkundige mensen nodig. In deze bibliotheek zijn dat
Ria Kooistra en haar team.
Ria en de overige teamleden (Els, Hanneke, Aca en
Petra) zijn als team verantwoordelijk voor het in-

Hoe ga je dat organiseren?
“We werken volgens een stappenplan. We brainstormen over een aantal ideeën en kijken hoe we
daar “handen en voeten” aan kunnen geven. Vervolgens worden de ideeën afgestemd op de betreffende situatie en locatie en dan kan de uitvoering
van start gaan. We houden natuurlijk goed in de
gaten wat goed gaat en wat minder succesvol
blijkt te zijn en stellen vervolgens onze plannen
bij. Ons doel is en blijft altijd om onze klanten in
een eigentijdse, laagdrempelige bibliotheek een
passend assortiment informatie aan te bieden.”
Wat kunnen we nog meer verwachten?
“De bibliotheek staat open voor heel veel dingen.
Wil men brainstormen over ’t Karregat of komen er
veel nieuwe huizen en wordt een vergadering geWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

nemen en uitlenen van materialen en wijzen bezoekers de weg in het scala van o.a. boeken en
tijdschriften. Ook zorgen zij ervoor dat de allernieuwste boeken aantrekkelijk worden gepresenteerd en zij zijn een vraagbaak voor de klanten.
Bibliotheek filiaal Herzenbroeken
De bibliotheek ziet er fris en overzichtelijk uit. Op
duidelijke pictogrammen staat aangegeven welke
categorie boeken er in een rek staat. Zoek je een
boek met informatie over voeding, reizen, de natuur, een kinderboek of een luisterboek, met behulp van de pictogrammen heb je snel gezien
waar je moet zoeken.
Dit filiaal is net als alle andere vestigingen openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Tijdens de
openingsuren kan er gelezen, gestudeerd en gewerkt worden. Wilt u iets opzoeken dan bent u
hier op het goede adres.
Om materialen mee naar huis te nemen is een
geldig lidmaatschap van de Bibliotheek Eindhoven
nodig. Met deze lenerspas kunt u overigens in alle
vestigingen terecht voor het lenen van boeken.

Vrijwilligers gezocht voor Rode Kruis
telefooncirkels
Een telefooncirkel is een groep mensen, die elkaar
dagelijks belt in een vaste volgorde en op een
vast tijdstip. Om even bij te praten, maar ook om
bij elkaar na te gaan of het goed gaat. Dit geeft
de deelnemers een gevoel van zekerheid.
Het Rode Kruis Eindhoven e.o. heeft -ook in Tongelredringend
behoefte
aan
vrijwilligers
(dagleid(st)ers) voor de telefooncirkels.
Een dagleid(st)er start op één of twee vaste dagen per week om 9.00 uur een cirkel om te beginnen bij de eerste deelnemer. Daarna bellen de
volgende deelnemers elkaar. De laatste deelnemer belt weer naar de dagleid(st)er en daarmee is
de cirkel rond. Dit vergt ongeveer een half uurtje
per dag tijd van de vrijwilliger.
Voor nadere informatie of aanmelding kunt u
bellen met het Rode Kruis Eindhoven e.o. tel.
040-2434696 of 2443311, of e-mailen naar:
socialehulp@rodekruiseindhoven.nl

OPROEP
Bart van den Dungen, Daalakkersweg 20, heeft
zijn knuffelhond Waffie verloren en is hierover erg
verdrietig. Waffie is een velourse knuffel met een
beige hoofdje en lijfje en heeft donkerbruine oren
en neus en het uiteinde van de pootjes hebben
dezelfde kleur. (zie foto) De pootjes zijn 30 cm.
lang. Het is een knuffel van de HEMA en Bart mist
Waffie ontzettend.
Heb je Waffie gevonden bel dan s.v.p. naar nr.
06-11425652

Wilt u meer informatie?
Wilt u meer informatie over de bibliotheek en de
ontwikkeling van “de beleefbibliotheek” of wilt u
gebruik maken van de mogelijkheid om uw niet
onverdienstelijke schilderijen of foto’s aan te bieden voor een expositie?
Aarzel dan niet en neem contact op met Ria
Kooistra, telefonisch te bereiken onder nummer
040 - 2 810 829 of stuur een emailbericht naar
herzenbroeken@bibliotheekeindhoven.nl
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Door: Francis en Riet
Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennismaken met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit
een ander land. Deze maand interviewden wij Jelena van Bragt geboren in Rusland en sinds 1990
woonachtig in Nederland.

Hoe ging destijds de overstap van Rusland
naar Nederland?
Jelena: “De Sovjet-Unie werkte –zeker in die tijdcontacten in of met het buitenland tegen. Telefoongesprekken werden afgeluisterd en post werd geblokkeerd. Ik heb jarenlang de post die ik uit Nederland kreeg niet kunnen beantwoorden. Het ge-

vlag van Rusland (wit/blauw/rood)

Achtergrondinformatie over Rusland
Oppervlakte:
Inwoners:
Officiële landstaal:
Hoofdstad:
Regeringsvorm:
Religie:

17.098.242 km²
140.702.094
Russisch en andere
Moskou
Federale republiek
58% Russisch-orthodox

Rusland is het grootste land ter wereld en meer
dan 400 keer zo groot als Nederland. De maximale
afstand van oost naar west bedraagt maar liefst ca.
10.000 km (van Polen tot de Beringstraat), Rusland telt dan ook tien tijdzones. Het Europese gedeelte van Rusland beslaat ca. een kwart van het
totale grondgebied van Rusland.
Circa 81% van de totale bevolking van Rusland bestaat uit Russen. Verder wonen er verspreid over
het enorme land nog zo’n 100 kleine volkeren,
waarvan de grootste en bekendste de Tartaren en
de Oekraïners zijn.
Wie is Jelena van Bragt?
Jelena is in 1953 geboren in Oost- Rusland in het
Tsjita gebied. Als Jelena 11 jaar is verhuist het gezin naar Moskou. Hier volgt Jelena haar schoolopleiding en gaat vervolgens naar de universiteit om
bouwkunde te studeren. Zij wordt bouwkundig ingenieur met als specialisatie materiaalkunde keramiek.
In 1980 -op 29 maart weet Jelena zich te herinneren- ontmoet zij tijdens de vakantie haar huidige
man de Nederlander Vincent v. Bragt.
Het is liefde op het eerste gezicht. Na 5 jaar trouwen ze en verhuizen vervolgens in 1990 naar Nederland. Aanvankelijk kwamen ze in de Geestenberg terecht maar nu wonen zij alweer bijna zes
jaar in de Satijnvlinderlaan.

kaart met alle staten van Rusland

volg was dat ik op die manier geen contact kon
krijgen met mijn verloofde.
Toen ik, begin jaren ’80, plannen maakte om naar
Nederland te vertrekken, lieten de instanties het
tegenover mijn aanstaande man voorkomen alsof
dat heel simpel was en snel geregeld zou zijn. Maar
helaas, toen Vincent weg was en ik daarop terug
kwam, werd dat afgedaan met de opmerking: ”Je
dacht toch niet,
dat dit echt zo
maar gaat, dat
was een grapje.”
Ik was geen partijlid – partijleden
werden in Rusland op vele terreinen
bevoorrecht- én niet getrouwd.
Vooral
dat laatste speelde een belangrijke rol, daardoor
was de overstap
erg moeilijk.
Om naar het buitenland te gaan was meestal een
medisch rapport noodzakelijk. Met die medische
gegevens werd dan zo geknoeid dat daaruit de
conclusie getrokken kon worden dat je ongeschikt
was om die stap te zetten. Op alle fronten werd je
tegengewerkt, soms tot gevangenisstraf toe. Ge-

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 21

lukkig heb ik dat niet hoeven meemaken. Toen ik
eindelijk mijn felbegeerde visum kreeg was ik snel
vertrokken. Eenmaal in Nederland was het krijgen
van een Nederlands paspoort gauw geregeld.”
Was het gemakkelijk om hier werk te vinden?
Jelena: “Ik heb een aantal jaren bij Sphinx in
Maastricht gewerkt. Nederland is een klein land en
de mogelijkheden op het gebied van mijn specialisme zijn beperkt. Daarom heb ik me laten omscholen en ben nu automatiserings-medewerker. Ik
werk op dit moment via een detacheringbureau op
de Campus bij Océ.

ders. Ze zijn minder betrouwbaar dan de Nederlandse mannen. De meeste Russische mannen
drinken veel, zijn grof en machoachtig. De Russische vrouwen zijn erg zelfstandig. Ze moeten altijd
sterk en onafhankelijk zijn. Ze werken allemaal en
hebben dus een eigen inkomen. Dat is ook noodzakelijk, want nog steeds is het in Rusland zo dat
vrouwen hun eigen boontjes moeten kunnen doppen.
Is een vrouw zwanger dan wordt daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. De man praat daar niet
over, verdoezelt het ’t liefst. In Nederland reageert
een aanstaande vader heel anders. Ik kan ontzettend genieten van het enthousiasme en de blijheid
die uit alles spreekt, wanneer er hier een baby geboren wordt. Dat begint al zodra een vrouw zwanger is en dat gaat door tot maanden na de geboorte met geboortekaartjes, cadeautjes, kraamvisites
enz. In Rusland bevalt een vrouw altijd in het ziekenhuis. De vader is daar niet bij. Kraamvisites
met passende cadeautjes kennen ze niet. De baby
wordt de eerste maanden niet getoond. De Russen
denken, dat ze baby’s zo beschermen tegen slechte invloeden van buitengeesten!
Een ander verschil is, dat Nederlanders een heel
ander eetpatroon hebben dan Russen. In Rusland
begin je de dag met een heel stevig ontbijt. Je
moet dan denken aan aardappelen, salades, vlees
e.d. Dat stevige ontbijt heeft overigens wel een
reden. In Rusland weet je nooit zeker of er die dag
wel iets te lunchen of te dineren is..….dus……..voor
de zekerheid kies je dan maar voor een stevig ontbijt.

Spreken de kinderen Russisch?
“Onze kinderen spreken op de eerste plaats Nederlands. Ze zijn hier op school geweest en hebben
daar goed Nederlands geleerd. Engels is hun tweede taal; die taal hebben ze nodig voor hun studie.
Russisch komt op de derde plaats, dat spreken ze
ook goed. Als ze in Rusland zijn, kunnen ze zich
prima redden.”
Voel je je thuis in Nederland?
“De eerste drie jaren was ik nergens thuis. In Rusland niet en in Nederland niet. Na drie jaar hier
gewoond te hebben gingen we naar Frankrijk op
vakantie. Toen ik na die vakantie terug kwam,
kreeg ik het echte thuisgevoel zo van: ‘he, ik ben
lekker thuis’.“
Wat vind je van Nederland en de Nederlanders?
“Nederlanders zijn erg voorzichtig, ze kijken de kat
uit de boom. Ze zouden wat zelfverzekerder mogen zijn. Het zijn wel aardige vriendelijke mensen,
ze groeten je op straat. In Rusland is dat niet zo.
De mensen, vooral de mannen, zijn ook heel an-

Heb je tijd voor hobby’s?
“Ik ben dol op fotograferen. Ik kan daar uren mee
bezig zijn. Inmiddels gebruik ik een pagina van
www.Yandex.ru. Mijn familie in Rusland kijkt daar
graag op!
Daarnaast heb ik een aantal jaren geleden in het
klooster in Nuenen een cursus zijde-schilderen gevolgd. Dat vind ik ook nog steeds erg leuk. De materialen hiervoor koop ik via het internet.
Maar mijn leukste hobby is nog steeds het restaureren van meubels. Stoelen voor een prikje kopen
en vervolgens schuren, lakken, nog eens schuren
en weer lakken. Is het lak- en schuurwerk gereed
dan ga ik aan de slag met het bekleden van de zitting. Dat alles kost natuurlijk wel wat tijd want het
is volledig handwerk, maar ik ben steeds trots op
het resultaat en blij als ik een prachtig exemplaar
kan afleveren.
Tot slot!
We nemen afscheid van Jelena en bedanken haar
hartelijk voor de Russische thee en koekjes en
voor haar bijzondere verhaal. We wensen haar,
samen met haar gezin, een echt thuis toe in Tongelre.
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MENNEKE VAN ’T JAAR 2009/2010
Op 1 februari 2009 vindt bij KV de Tongelreepers de benoemiing van het Menneke van’t
jaar plaats. Dit jaar is voor deze titel Wim
Martens uitgekozen. Wim wordt Menneke van
’t jaar vanwege zijn grote inzet voor het Eindhovens carnaval en z’n bijna 18 jaar voorzitterschap bij de Federatie Eindhovens Carnaval (FEC).
Wim is op 15 februari 1945 geboren te Helmond
waar hij nu nog steeds woont en is in 1965 getrouwd met Irene Becker, hij heeft 3 dochters, Anne, Yvonne en Ingeborg en 3 kleinkinderen Jibbe,
Norah Blue en Rosa Lynn
Als hobby’s heeft Wim: hockey, golfen, postzegels
verzamelen, lezen, heel veel vrijwilligerswerk en
natuurlijk zijn kleinkinderen.

ambtenaar bij de Reservepolitie te Helmond; bestuurslid van de Helmondse
Mixed Hockey Club HMHC/
Hockeyclub Helmond; bestuurslid van de Vereniging
van Postzegelverzamelaars
Helmond; voorzitter Oudercommissie/ Medezeggenschapsraad van diverse basisscholen in Helmond; Penningmeester O.L.
Vrouwestichting
(schoolbestuur) in Helmond; bestuurslid Oude Stijl
Jazz Sociëteit (OSJE); Eindhoven; Lid Raad van
Elf; Vorst, Voorzitter CV De Bolhoedjes, Eindhoven; vicevoorzitter/secretaris Stichting Jazz in
Lighttown, Eindhoven; voorzitter Federatie Eindhovens Carnaval en thans nog secretaris van de Helmondse Golfclub “Overbrug”, Helmond en lid van
de Raad van Advies van Omroep Eindhoven.
Voor zijn verdiensten werd hij eerder benoemd tot
Lid van Verdienste van de Helmondse Mixed Hockeyclub (HMHC/HCH); EreBolhoed; Lid in de Orde
van Oranje Nassau; Erelid Stichting Jazz in Lighttown; Vrijwilligersonderscheiding met Oorkonde
gemeente Eindhoven en Erevoorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval.
Wim kwam in zijn werkzame leven iedere vrijdag
na het werk met collega’s in de Trafalgar Pub te
Eindhoven, toen tevens het thuishonk van de
Eindhovense Jazzclub (OSJE). Bij Jazzconcerten
aldaar leerde hij iemand van de Bolhoedjes kennen
met dezelfde interesse voor de Jazzmuziek. Desgevraagd kwam Wim in het bestuur van de Oude Stijl
Jazz Sociëteit en later van de Stichting Jazz in
Lighttown. Via zijn contacten bij de Jazz werd hij
lid van de Raad van Elf van De Bolhoedjes, later
Vorst en voorzitter. “Van ’t Een kwam ’t Ander” en
zo werd hij in 1990 voorzitter van de Federatie
Eindhovens Carnaval.
Bij de Federatie is Wim gedurende 1 jaar ad interim en later voorzitter geweest. Hij heeft bijna 18
jaar de functie van voorzitter vervuld, welke functie in het carnavalsseizoen op het laatst nagenoeg
een dagtaak was.

Zo maar een stukje uit zijn levensloop:
Na Klein Seminarie en HBS is hij bij de Koninklijke
Marine gegaan. Hierna vanaf 1968 een loopbaan
als Hoofd Medische Dienst Ziekenfondsen te Eindhoven, Adviseur Medisch Technische Zaken en Coordinator Medische Hulpmiddelen bij CZ Actief in
Gezondheid in respectievelijk Eindhoven en Tilburg. Per 1 oktober 2001 in de VUT, gevolgd door
een periode als Adviseur van het College van Zorgverzekeringen te Amstelveen/Diemen.

Na zijn afscheid komt nu de tijd van “beschouwen”
zoals hij zegt. Gezellig vanaf de zijlijn kijken naar
het mooiste feest der feesten, Carnaval. Hij stelt
het bijzonder op prijs dit jaar te zijn uitverkozen
tot Menneke van het Jaar 2009/2010.

In zijn vrije tijd was/is Wim Lid van de Österreichischer Philatelisten Verein St.Gabriël; onbezoldigd

U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur
(entree is natuurlijk gratis).

Deze uitreiking vindt plaats op 01 februari
2009 bij Carnavalsvereniging KV de Tongelreepers, Oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven (Tongelre).
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Centrum voor Fysio- en Manuele
Therapie Tongelre
Ceramlaan 10, 5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317, e-mail:
fysiotongelre@orange.nl
Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb

FROZEN SHOULDER
Wat is het?
De letterlijke vertaling van frozen shoulder is ‘bevroren schouder’. Meestal beginnen de klachten met een pijnlijke en
stijve schouder. Er treedt plotseling een hevige pijn in de schouder op en de arm kan daardoor niet bewogen worden.
Soms is er een duidelijke oorzaak aan te wijzen, zoals een val op de schouder, maar vaak ook niet.
Bij een frozen shoulder zijn er meestal drie stadia:
•
•
•

In het eerste stadium, dat twee tot negen maanden kan duren, is de pijn het hevigst.
De pijn neemt ’s nachts af. Beweging in het gewricht is slechts beperkt mogelijk.
In het tweede stadium treedt er stijfheid op en is het bewegingsverlies het grootst.
Dit stadium duurt vaak zo’n vier tot twaalf maanden. De pijn blijft aanwezig, maar is
vaak minder hevig.
In het derde stadium verbetert de schouderfunctie zich weer. Dit kan zo’n vier tot twaalf
maanden in beslag nemen. Geleidelijk verdwijnt de stijfheid en de pijn vanzelf.

Waardoor kan het komen?
Een frozen shoulder kan bij iedereen optreden maar komt het meest voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar en mensen met
suikerziekte, hartproblemen en schildklieraandoeningen. Het is niet duidelijk hoe dit precies komt. Ook een gewrichtsontsteking in de schouder bij een reumatische ziekte kan aan de frozen shoulder vooraf gaan. Tevens kan een ongeval of
operatie de oorzaak zijn.
Aan een frozen shoulder gaat meestal een slijmbeursontsteking, een aanhoudende irritatie van de pees (tendinose) of een
ontstoken gewrichtskapsel vooraf. Soms is er helemaal geen oorzaak te vinden.
Hoe wordt het vastgesteld?
Een frozen shoulder wordt door middel van een lichamelijk onderzoek vastgesteld. Vaak worden er röntgenfoto’s gemaakt, maar daarop zijn soms geen afwijkingen zichtbaar.
Wie en wat kan helpen?
De behandeling van de huisarts richt zich op het bestrijden van pijn door middel van pijnstillers en corticosteroïden. Bij
de fysiotherapeut is het belangrijk dat de schouder wordt losgemaakt en vervolgens in beweging blijft, door middel van
manuele therapie en oefentherapie. Er kunnen ook oefeningen voor thuis worden geadviseerd, om het gewricht soepel te
houden.
Bij langdurige klachten en onvoldoende effect van deze behandelingen, wordt soms het schoudergewricht onder narcose
door een orthopeed losgemaakt.
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BUURTBIEBBABBEL

PRIJSWINNAARS

Allereerst nog de beste wensen aan iedereen! ’t Is
even wennen maar het gewone leef/werkritme zit
er al snel weer in.

Bij Super de Boer in de Pagelaan is altijd wat te beleven. In week 49 konden klanten bij aankoop van
een Coca-Cola product hun aankoopbon in een bus
doen. De familie Weekers, Paalheuvel 24 heeft de
hoofdprijs gewonnen die bestaat uit een overnachting in het Eftelinghotel, een bezoek aan de WinterEfteling én een ontbijt voor vier personen. Verder
werden nog enkele andere gezinnen verrast met
kaartjes voor de Winter-Efteling.

Januari staat geheel in het teken van het (voor-)
lezen van kleuters en peuters. Woensdag 21 januari is het weer Nationale Voorleesdag. Bekende
en minder bekende mensen lezen dan voor in
groep 1 en groep 2, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en consultatiebureaus. Het boek van dit
jaar heet “Anton
kan toveren”.
De nationale voorleesdagen duren tot
31 januari en tijdens die dagen kan
er meegedaan worden aan een quiz.
Die gaat over de 10
mooiste
prentenboeken van 2008.
Tevens is er ook
een leuke kleurwedstrijd.

LENEN LOONT
Nog steeds zijn heel veel kinderen van de basisschool bezig om stempels te verzamelen. De eersten zullen deze maand hun kaart vol hebben. Nu
maar lekker gaan schaatsen, zwemmen, speurtochten doen en nog veel meer.
Toch een leuke actie, lezen en een leuke verrassing als toetje. Genneper Parken bedankt!

WE GAAN NAAR EEN ANDER UITLEENSYSTEEM!
Mensen die afgelopen maand in onze bieb zijn geweest hebben wel gemerkt dat er iets gaat gebeuren. Vreemde mensen, vreemde apparaten en af
en toe een zootje van boeken op en om de bibliotheek. Dit alles moet er voor zorgen dat we gaan
naar het zelf innemen en uitlenen van materialen.
Niet dat wij nu overbodig worden hoor! Nee, we
zullen nu meer hulp kunnen bieden bij het zoeken
naar boeken, beantwoorden van vragen, enz.

En weer was het raak bij Super de Boer aan de
Pagelaan.
De heer en mevrouw De Vos hadden 1 minuut gratis winkelen gewonnen. Om 12.00 uur precies
mochten zij 1 volle minuut gratis winkelen en wat
het resultaat was kunt u zien op onderstaande foto.

In het weekend van 23 januari wordt het spits afgebeten in de Centrale. Daarna zullen wij (de andere vestigingen) volgen.

EXPOSITIE
Het is weer zover! Er hangen weer andere schilderijen aan de muren. Neem eens een kijkje! Denk
je dat je het beter kunt en wil je ook wel eens
exposeren, kom dan gerust langs en informeer.
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Doe nu de houdingscheck bij praktijk
Oefentherapie Cesar Tongelre!
Voor wie zijn of haar boodschappen doet bij de Super de Boer in de Pagelaan is het misschien al opgevallen: ook de buitenboel van onze praktijk is mooier
geworden. Wilt u weten hoe het er van binnen uitziet...?
Dit jaar is de DTO, Directe Toegankelijkheid Oefentherapie gerealiseerd. U kunt bij ons terecht zonder
verwijzing van een arts of specialist.

CURSUS “GEHEUGENTRAINING”
ZuidZorg start bij voldoende aanmeldingen binnenkort een cursus “Geheugentraining” in Eindhoven.
De cursus wordt gegeven in het kantoor van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 op donderdag 22
en 29 januari, 5 en 19 februari, 5,12, 19 en 26
maart 2009 van 09.30-11.30 uur.
Bent u 50 jaar of ouder en maakt u zich wel eens
zorgen over uw vergeetachtigheid, dan is deze
cursus iets voor u. Trefwoorden van de cursus
zijn: aandacht, motivatie, herhaling, samenvatten
en opschrijven.

CURSUS “LEREN MASSEREN”
ZuidZorg start, bij voldoende aanmeldingen cursussen “Leren masseren” in Eindhoven.
In totaal bestaat een cursus uit 10 bijeenkomsten
van 1 ½ uur.
De cursussen vinden plaats in het gebouw van de
ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 en wel op
woensdag 4, 11 en 18 februari en 4, 11, 18 en 25
maart en 1, 8 en 15 april 2009.
19.00 - 20.30 uur.
De cursus is bedoeld voor iedereen die op verantwoorde wijze een ontspannende massage wil leren
geven aan partner, vriend of kennis.

Mocht u toch twijfelen of oefentherapie Cesar een
goede keus is voor de klachten die u ervaart aan uw
bewegingsapparaat, zoals aan rug, nek, hoofd, armen
of benen, maakt u dan een vrijblijvende afspraak via
ons telefoonnummer 040-2813463. Wij kunnen u
dan na het uitvoeren van een houdingscheck verder
informeren.
Daarnaast kunt u bij ons terecht voor adem- en ontspanningstherapiemethode Van Dixhoorn, CranioSacraaltherapie en zwangerschapsbegeleiding.
Marja Boerefijn en Lisette Schuurman/
Oefentherapeuten Cesar.
Voor meer informatie www.cesar-tongelre.nl of
mail naar info@cesar-tongelre.nl

Masseren is zo oud als de mensheid zelf en iedereen kan het leren. Een goed uitgevoerde massage
is een weldaad voor lichaam en geest. In tegenstelling tot oosterse massage is deze westerse
(Zweedse) massage gericht op de ontspanning
van huid en spieren. Met vaardigheden uit de cursus kunt u ontspanning van de gehele mens bereiken, ontspanning van een licht gespannen spier
bewerkstelligen en spierpijn na een overmatige
inspanning verminderen. Het lichaam blijft in goede conditie en blessures kunnen worden voorkomen.
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij:
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer:
040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl
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HET ONTSTAAN VAN TONGELRE
TUNGRI’S: alles tussen mythen en werkelijkheid
West Germanen (verzamelnaam van stammen) bewoonden tijdens het begin van de jaartelling oorspronkelijk het gebied tussen de rivieren de Rijn, de
Donau en de Weichsel. De bevolking bestond uit een
veelvoud van stammen. Oost Germanen woonden in
Zweden, Denemarken en Noorwegen. In Thuringen
bij Sachsen woonden de Tungri’s, een vreedzaam
klein West Germaans volk, in dorpen en woonhoeven.

afgepaald gebied). In de omgeving van Tongelre
ontstonden zo later allerlei dorpen met namen die
eindigen op de naam “Hoven”. Westerhoven, Riethoven, Urkhoven, Koudenhoven, Vlokhoven en Eindhoven (Endhoeve of Eindhoeve) de plek waar Dommel
en Gender samenkwamen ook Neckerspoel genaamd.

Keizer Augustus heeft in 17 v.chr. het gebied Germania Inferior (lager gelegen) gesticht, dat bestond uit
de Zuidelijke Nederlanden, Oost Belgie en WestFalen.
Met Keulen (Colonia) als Oppidum (versterkte stad)
en de Rijn als grens de zgn. Limes. Tacitus schrijft in
zijn tractaat “De Germania”, dat de Tungri’s de Overrijnlanders op verzoek van Augustus het land ten
westen van de Rijn zijn gaan bevolken. Volgens Plinius de oudere behoorde ook het gebied van de Texuandri hiertoe. De Eburonen zelf waren een Keltische
stam behorende tot de Belgea.
Ambiorix koning van de Eburonen had in 54 v.chr.
het toen nog weinig voorstellende Romeinse invasieleger van Julius Caesar verslagen. Later namen de
Romeinen revanche, mede door toedoen van Caesar
die in 53-51 v.chr. de Eburonen onder leiding van
Ambiorix en anderen verslagen had en uitgemoord.
Het gebied raakte ontvolkt. Ambiorix zelf kregen de
Romeinen in tegenstelling tot Vercingotorix nooit te
pakken. Civitas Tungrorum oftewel Tongeren is hierdoor de oudste stad van Belgie geworden.

Nu wil het geval, dat er bij Tongelre in Belgie ook diverse dorpen liggen die met hoven eindigen. bv. Boyenhoven, Altenhoven, Emmershoven, Wintershoven,
Guighoven en Roemershoven. Ook in Thuringen zelf
is dit het geval. Het was een boerenbevolking met
boerenhoeven met priveland en verder het gemeenschappelijk bezit van weiden, rivieren en bossen. De
natuur was vriend en vijand tegelijk.
Ten noorden van Tongelre lag een gebied alwaar hun
goden woonden (Heilige Woud). De Tungri’s noemden
hun goden Asen. Dit vind je nog terug in sport en
spel, bijvoorbeeld in het kaartspel de Aas boven de
koning en de Ace uit het tennisspel (een goddelijke
slag). Bekende Asen vind je nog terug in de dagaanduiding b.v. Wodansdag en Donarsdag, tevens rustdag. Verder ook Freya (Vrijdag) godin van de vruchtbaarheid en Thyr de oorlogsgod (Dinsdag). Caesar
schrijft dat de zon en de maan de hoogste goden waren en dat de godin Hella de godin van de onderwereld was, de zogenaamde Hel. (Helmond het begin
van de onderwereld met het moeras “de Peel”).

Kapitulatie van Vercingetorix
Door deze verhuizing ontstonden door spreiding op
diverse plaatsen dorpen met de naam Tongelre of
Tongerlo. o.a. in Gelderland in Limburg en in Oost
Belgie. Ze gingen in de buurt van Beekdalen wonen.
In dit geval de Dommel, Tongelreep, Gender en andere kleine beekjes. Brabant had ook veel slechte
dilluviale gronden met heide, grove dennen, stuifzand, moeras, veengebieden, moerassen en zandruggen. Verder lagen er afgelegen woonhoeven, her en
der verspreid in het sachsisch “Hova” genaamd (een

Wodan was een soort Jupiter of Zeus hij had een bijzonder paard Sleipnir genaamd. Met zijn 8 poten liep
het waarschijnlijk zeer snel!!! Dan nog 2 wolven Geri
en Freki en verder 2 raven die op zijn beide schouders zaten, Hugin en Mugin genaamd, die beiden Wodan verslag uitbrachten over alles wat ze zagen. Er
was niets tegen in te brengen. Je kon maar beter niet
tegen Heug en Meug ingaan.
Wodan was de God van de Oorlog en de Dood. Zijn
vrouw was Freia de Godin van de Liefde en Vruchtbaarheid. Hij had ten noorden van de plek waar de
Tungri’s woonden in het woud een “Domein” een Cella een verblijfplaats b.v. bij een oude hoge linde of
eik. Meestal aangewezen door een blikseminslag door
Donar veroorzaakt. Onder deze boom hielden de vrije
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mannen hun vergaderingen en hun rechtspraak door
hun “stamrechtbank” het zgn. rechtsgeding. Dit gebied werd “Wodansala” genoemd, de verblijfplaats
van Wodan “Woensel”. Hier lag ook Eckart een eiland,
dat begrensd werd door de Dommel en een oude
bedding van deze rivier de “Dode Gracht” geheten.
Hier zijn enkele vuurstenen voorwerpen gevonden uit
het Neolithicum, uit de ijzertijd en vooral van tijdens
de Romeinse tijd zijn hier resten van nederzettingen
aangetroffen.

KOM CARNAVAL VIEREN BIJ

KV DE TONGELREEPERS
In “de Merckthoeve”
Oude Urkhovenseweg 2-4 Eindhoven
01 februari 2009
Menneke/Vrouwke van’t jaar 13:30 uur
en alle dagen carnaval van 21 - 24 februari
Prehistorische paalwoningen
Wat de rechtspraak betreft pasten de Germanen “Het
Gewoonterecht” toe, ontstaan uit precedenten. De
rechtspleging was een zaak van de families der vrijen. Vrije mannen die landverraad, gewelddadigheid of
diefstal hadden gepleegd werden verstoten oftewel
vogelvrij verklaard. De zgn. Weerwolven. Bij doodslag
of moord kreeg hij een Veeg (ten dode gedoemd) van
het Pandemonium (van de boze geesten uit het bos)?
Veeg, Veich, Geveecht (vernietigd in oud saksisch),
dodelijk verwonden. Er volgde paniek “doodschrik”.
Er volgde soms bloedwraak. Een veeg teken. Een dodelijk teken. Het vege lijf redden (ten dode gedoemd)
een Helleveeg. Ten dode verdoemd naar Hella de godin van de onderwereld. Hel-aas is een uitroep van
smart. Viel het oordeel gunstiger uit dan werden de
veten beslecht met een zo genoemde “Verzoeningskus”, met een geldelijke vergoeding “Het Zoengeld”.

Entree is natuurlijk gratis,
tot ziens in de Merckthoeve

In een dergelijke beschaving was vuur een kostbaar
goed voor koken, licht, verwarming en het smeden
van metalen. Het werd met moeite verkregen en onderhouden. Daarom was het heilig en met rituelen
omgeven. De Germaanse cultus had ook zijn wrede
kanten zoals het brengen van mensenoffers. Zo ziet
men dat veel heden ten dage nog verwijst naar oude
Germaanse gewoonten, waartoe ook de oorspronkelijke bewoners van het stadsdeel Tongelre behoorden.
Alles is voortdurend in beweging, niets blijft, niets
vergaat en niets is zeker.
Frans Tielemans.
Alles uit de Winkler Prins, Etymologisch woordenboek,
Wikipedia en Geschiedenis van Eindhoven.
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AANPASSEN
ABSENTIELIJST
AFDRUKELEMENT
AFGEVAARDIGDE
AUTOBELASTING
BALLING
CAPSULE
EERBEWIJZEN
ETAPPE
FITNESS
GEHIJG
HALLO
HANDBAL
HOEPLA
HOORNSTEEK
JOUEN
KLASSENHAAT

KLEURBREKING
KRIEUWELING
LANGSLAPER
LEVENSMILIEU
LOONGRENS
MEESTERES
MUZIEKLERARES
NALEVING
OESTER
ONEFFEN
ONGEGRONDHEID
OVERGANGSKLAS
PEKKEN
RUITERVAAN
SPRENKEL
SPUITMEESTER
TAFELVRIEND

THEEOOGST
TONEELMEESTER
VERLAKT
VETMESTING

VIEWDATA
VLEESETEND
VRIENDJE

De overgebleven letters vormen de hoogste berg van Afrika.
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@planet.nl)
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 2009 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.

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

Oplossing van vorige maand is:
het beestje bij de naam noemen
iemand met naam en toenaam kennen
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
F.C.Th. Vugts
Kaartmakersring 22
De prijs is beschikbaar gesteld door:

FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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