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Voor u ligt alweer de nieuwe uitgave van Rond ’t Hofke, het blad dat velen
onder ons enorm waarderen. Deze waardering valt onder andere af te leiden
aan de gulle geldelijke bijdrage die het blad de afgelopen maand van u
mocht ontvangen. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw
bijdrage over te maken dan kunt u dit alsnog doen op banknummer
17.82.25.983 ten gunste van Wijkblad Rond ‘t Hofke te Eindhoven. Afgeven
bij ‘t Oude Raadhuis kan ook. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot
de bijdrage exact is, in het volgende nummer hopen wij u hierover meer informatie te kunnen geven.
Wat intussen wel bekend is, is de prijs die de Stichting Groendomein Wasven mocht ontvangen van de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. In het kader van een 2 maal jaarlijks te houden leefbaarheidswedstrijd is
de stichting er in geslaagd de prijs in de wacht te slepen. De prijs bestaat uit
het predikaat Kern met Pit en een cheque van duizend euro. Het juryrapport
roemt vooral de samenwerking onder de vele partijen die het ieder jaar weer
klaar spelen een nieuw project op te zetten om de boerderij en haar woonomgeving te verfraaien.
Wat ook dit jaar weer
veel belangstelling trok,
naar schatting zo’n 450
personen, was de Open
Luchtmis van 3 mei, gehouden bij het kapelletje
aan de Loostraat. Wat is
het toch een prachtig en
vredig gezicht, de bezoekers van deze jaarlijks
terugkerende traditie deze
Heilige Mis te zien beleven.
Deze maand staat de wandelvierdaagse op het programma van het Raadhuis.
Ieder jaar een succesvol evenement. Vooral als de harmonie op de laatste
wandelavond voor de vele wandelaars uit loopt te musiceren, wordt aan dit
evenement een extra feestelijk tintje gegeven. Al de genoemde activiteiten
kunnen alleen gehouden worden door de inzet van vele vrijwilligers.
Tongelre mag dan ook best trots zijn op de vele jongeren en ouderen die een
groot deel van hun vrije tijd besteden aan vrijwilligerswerk. Zonder deze
mensen zou dit allemaal niet mogelijk zijn. We zetten ze op deze plek even
in het “meizonnetje”.

Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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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.
Wie ben ik?

sign op de Fontys in Eindhoven, maar ik merkte
dat de studie niet goed bij mij paste, dus ben er
mee gestopt. Nu ga ik in september beginnen met
de Pabo, ook in Eindhoven.
Het gilde
Ik ben al lid van een gilde sinds mijn vierde jaar.
Dat komt doordat mijn vader al zevenentwintig
jaar lid is, dus wij, mijn broers en ik, werden er
vanzelf ook lid van. Tot mijn zestiende ben ik lid
geweest van het Sint-Catharinagilde Tongelre. Bij
ons thuis was ik de enige tamboer, mijn vader en
broers waren alle drie vendeliers. Mijn oudste
broer heeft wel geleerd te trommen, maar is er
nooit mee doorgegaan. Ik ben vrij vroeg begonnen
met trommen. Ik begon er mee toen ik 5 of 6 was
en in 1996 deed ik voor het eerst mee aan een
jeugdtoernooi. Mijn oudste broer deed toen ook
mee, maar hij deed mee aan het vendelen. Naarmate ik ouder werd leerde ik er een paar nieuwe
marsen (muziekstukken) bij, en daar heb ik een
aantal prijzen meegewonnen.

Hallo, mijn naam is Nick Kemper en ben 20 jaar.
Ik ben geboren en getogen in Tongelre. De eerste
vier jaar van mijn leven heb ik op de Bosboomstraat gewoond, samen met mijn ouders en mijn
twee broers (ik ben de middelste). Het huis waar
wij woonden is een van de weinige huizen die nu
nog overeind staan in dat deel van de wijk. Het
huis is vrij klein, dus besloten mijn ouders te verhuizen. Na een aantal huizen te hebben bekeken,
kwamen ze uit op een huis in de Kluizenaarstraat,
waar wij nu nog met zijn drieën wonen.
Mijn moeder is een aantal jaren overleden en mijn
oudste broer woont nu in Nijmegen. Voordat wij
verhuisden zat ik op basisschool de Reigerlaan.
Daar zat ik in groep twee, maar toen wij verhuisden- en ik op basisschool de Boog terecht kwamwerd ik weer in groep één geplaatst, omdat ik te
jong was voor groep twee. Na De Boog ging ik
naar het Lorentz Casimir Lyceum waar ik op de
HAVO ging studeren. De eerste twee jaren gingen
snel en zonder moeite voorbij. In de zomervakantie tussen het tweede en het derde jaar overleed
mijn moeder en dat had ook gevolgen voor mijn
schoolprestaties. Ik moest het vierde jaar opnieuw
doen, maar ik heb uiteindelijk wel mijn HAVO diploma gehaald. Na het Lorentz Casimir heb ik het
een jaar rustig aan gedaan en gewerkt bij Super
de Boer. Ik zat tot april op de studie ICT Media De-

Ik heb veel jaren met plezier bij dit gilde gezeten,
maar in 2005 verlieten wij dit gilde door persoonlijke omstandigheden en toen kwamen wij terecht
bij het gilde Sint-Joris Zesgehuchten. Dit gilde is
heel anders met tradities en gebruiken dan het Catharinagilde, dus dat was in het begin wel even
wennen. Maar nu, drie en een half jaar later, voelen we ons er wel thuis. Alhoewel ik me er nu niet
vaak meer mee bezig houd.
Ik geef de Wisselpen door aan mijn vader
Paul Kemper.

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 dat
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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Recept van de maand mei door Gasterij in ‘t Ven:
asperge-waterkerssoep
Ingrediënten:
100 gr. waterkers
750 ml. kookvocht van de asperges
25gr. boter
1 aardappel in kleine blokjes
1 teentje knoflook
1 komkommer in blokjes
100 ml. sherry
125 ml. crème fraîche, op kamertemperatuur
kippenbouillonblokjes
broodcroutons
Bereiding:
• Grove stelen van waterkers plukken, beetje waterkers apart houden voor garnering.
• In (soep)pan boter smelten.

• Aardappelen en knoflook 2 minuten zachtjes bak-

ken.
• Waterkers en komkommer toevoegen en 1 minuut

meebakken.
• Afblussen met sherry. Dit vermengen met het

kookvocht van de asperges.
• Crème fraîche toevoegen en laten smelten.
• Opsmaak brengen met kippenbouillon blokjes en

geheel aan de kook brengen.
• Soep afgedekt 15 minuten op laag vuur laten ko-

ken.
• Pan van vuur nemen en soep met staafmixer pure-

ren.
• Van brood, korst snijden en croutons maken. af-

maken met een plukje waterkers.
Tip: Je kunt er ook nog stukjes asperge in de soep
doen.

Tip van de maand: Wilt u langer plezier hebben van uw bloemen? Koop dan gele, ze zijn langer houdbaar dan andere
kleuren.

ER KOMT EEN LEUK
LEUK,, NIEUW CADEAUBOEK UIT VAN SCHRIJFSTER UIT
TONGELRE: MAMA, IK ZIE JE BORSTELS
Het is een bundel boordevol grappige, vertederende en slimme uitspraken van jonge kinderen.
Kleine kinderen hebben geweldige uitspraken. Ook de kinderen van Bianca Paulussen. In de afgelopen
acht jaar verzamelde ze alle uitspraken die ze hoorde van haar eigen én andermans kinderen. Dit werd
gebundeld en vormt circa 148 pagina’s lieve, ontroerende, maar vooral hilarische anekdotes. Paul
Meeuwsen (Someren) maakte de illustraties bij de verhaaltjes. De hilarische, humoristische opmerkingen
van kleine kinderen zijn verslavend leuk en heel herkenbaar!
Een kleine greep uit het boek:
De mijne?
Robert (5) en Willem (7) zijn prima aan elkaar gewaagd. Sterker, Robert
is soms zelfs iets te snel voor zijn grote broer. Zoals ook dit keer. Ze
spelen samen met stenen en schelpen uit de verzameling van papa. Robert vertelt: “Die stenen komen echt uit de mijnen.”
“Hoezo, uit de jouwe?”
Big Bang
Mama, ik zie je borstels – Bianca Paulussen
Te bestellen via uitgeverij www.freemusketeers.nl
of via www.kinderpraatjesboek.nl
ISBN 978-90-4840599-2
Prijs €15,95
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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
1 x per 2 weken: info ‘t Oude Raadhuis of Hr. v.d. Meyden, tel. 2813952 .
Fietsen: van april t/m september (start 14.00 uur).
Wandelen: van november t/m maart (start 13.30 uur).
Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames; met
koffie en een gezellig praatje.

‘t uitje

Koninginnedag 2009

Ondanks de schaduw van de
gebeurtenissen in Apeldoorn
was de Koninginnedag die we
georganiseerd hadden bij ‘t Oude
Raadhuis een succes te noemen. Er
waren veel kinderen met hun ouders gekomen om op een kleedje hun spulletjes
uit te leggen in de hoop deze te verkopen. Ook was
er was live muziek en veel gezelligheid. De verkoop
viel niet tegen. Zeker niet voor een vrijmarkt die
voor de eerste keer werd georganiseerd. Het terras
werd ook druk bezocht, waar het er dan ook gezellig
aan toeging. Kortom, zeker voor herhaling vatbaar
en volgend jaar zijn we weer van de partij. Tot volgend jaar. (Voor meer foto’s neem een kijkje op de
website www.ouderaadhuis.dse.nl )
Groetjes,
’t Uitje en de C.G.A., namens ’t Oude Raadhuis.

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.

Het vrijwilligersbestuur van Wijkcentrum ’t Oude
Raadhuis is dringend op zoek naar een:

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 woensdag - Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.

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

Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!

PENNINGMEESTER m/v
Voor de boekhouding van het wijkcentrum wordt
momenteel gebruik gemaakt van het Davilexsysteem, een eenvoudig systeem, speciaal voor verenigingen en stichtingen.
De tijd die ermee gemoeid is loopt van 16-20 uur per
maand, dus gemiddeld een halve dag per week. De
huidige penningmeester helpt bij het inwerken en de
overdracht van het systeem. De 2e penningmeester
verzorgt de dagelijkse boekingen.
Welke wijkbewoner wil zich op deze wijze inzetten
voor het goed functioneren van het wijkcentrum?
Reacties graag naar Frits van Geffen, voorzitter,
tel. 2811214,
e-mail: fritsvangeffen@onsneteindhoven.nl
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Als u meegaat graag even telefonisch bericht aan het parochiecentrum, tel. 2811324.

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

Nieuwsbrief van mei

E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

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

De kerkdienst van de Jozef en Mariakerk wordt gehouden
in de tijdelijke recreatieruimte van het woonzorgcentrum
Berckelhof. De dienst is zowel bestemd voor de bewoners
van het woonzorgcentrum als voor de wijkbewoners van
de Jozef+Maria kerkwijk (Doornakkers).
Wijkbewoners kunnen de ruimte bereiken via de hoofdingang aan de Molijnstraat 1. Via de receptie volgt u de lange gang naar achter en halverwege vindt u aan uw linkerhand de tijdelijke ruimte.
In de hele meimaand wordt elke avond om 19.00 uur het
Rozenhoedje gebeden bij het kapelletje.
Zaterdag 30 mei is er om 17.00 uur in de Martinuskerk de
Vormselviering. Het koor in die dienst is het gospelkoor
Messengers of Joy uit Veldhoven.
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 uur. De data voor
2009 zijn: 3 juni, 1 juli, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.
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: Bureau
van het dekenaat Eindhoven, Boschdijk 371, 5621 JB
Eindhoven ( 246 86 60, e-mail: dekenehv@iae.nl).
Meer informatie bij pastor Theo v. d. Elzen
Op pelgrimspad: Van de Mariakapel Loostraat naar de
Antoniuskapel Nuenen
We verzamelen ons op zondag 24 mei om 12.00 uur op
de boerderij van de familie Rovers aan de Loostraat 11.
Daar gebruiken we de zelf meegebrachte lunch en krijgen
een kopje koffie geschonken. Om half een begint de tocht
en deze duurt ongeveer een uur. Dat wil zeggen met een
verblijf van een half uur bij de kapel zijn we rond 14.00 uur
weer terug op de Loostraat.

Meimaand
De maand begint al goed met de meivakantie. Ook op
Hemelvaart, 21 mei, is iedereen vrij.
De laatste dag van deze maand en de eerste van juni zijn
ook vrij:
Pinksteren – het feest van de Heilige Geest.
Kortom, mei is een feestelijke
maand met al die vakantie- en
feestdagen!
De maand wordt nog feestelijker
door de eerste communieviering
op 17 mei en de vormselviering op
30 mei.
Mijn beleving in Orientalis
Hallo, mijn naam is Amanda. Ik ben 13 jaar en ik woon in
Tongelre. Wij zijn met een paar kinderen van de parochie
op zondag 29 maart naar Orientalis (Heiligland Stichting)
geweest. Dat is een openlucht museum over het Jodendom, het Christendom en de Islam.
Het was er heel leuk want je kon er allemaal huizen, kerkjes en andere gebouwen bekijken.
Er was een Joodse boerderij met kippen, pauwen, geiten,
bokken en duiven.
Op een andere plaats waren er 3 dromedarissen, 2 bruine
en 1 witte.
Er waren allemaal verschillende dorpjes met allemaal een
verschillende cultuur.
Er was een tentenkamp van de Romeinen, er was een
dorpje van het Christendom met een Romeinse herberg
en een museumwinkeltje. Iedereen vond het meer dat er
was, ook superleuk, want je kon er vissen, kikkers en kikkerdril zien. We probeerden zo ver mogelijk een steentje
te gooien of zo vaak mogelijk platte steentjes te laten stuiteren.
Het museum zelf ligt heel mooi in het bos dus je liep de
hele tijd door de natuur.
Op het einde mochten we een enquête invullen en we kregen daar een bonnetje bij voor een gratis kopje koffie of
thee. Daarna reden we weer naar huis.
Nou dat was mijn verslag over een dag Orientalis.
Eerste communie
Communicanten kunnen nu hun spaarpotjes inleveren.
Daarna hoop ik al het geld op te tellen tot de 195,13 euro
die nodig is voor de operatie van Tahira Abdul, het jongetje met de gespleten lip, uit Ghana.
Met tieners op tocht…
Tieners uit Tongelre, Stratum, Gestel en Strijp hebben
elkaar op Goede Vrijdag ontmoet in de Hoogstraatgemeenschap. Na soep en brood konden ze kiezen welke rol
ze wilden spelen in het passieverhaal: Jezus, Pontius Pilatus, Judas, Herodes, Maria, Romeinse soldaten en natuurlijk ook “tuig” dat altijd bij dit soort gebeurtenissen aanwezig is.
Toen begon het echte werk: na het uitzoeken van de
“verkleedlappen” (‘ik ben tuig; wat moet ik aan?’) kwam
iedereen al snel in zijn of haar rol. Al vertellend werd het
verhaal uitgebeeld en er werden veel foto’s gemaakt.
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Sommige momenten waren spectaculair, bijvoorbeeld
toen Jezus gegeseld werd en de strengen touw telkens
op de grond kletsten.
Het verhaal stopte toen Jezus eenmaal aan het kruis
hing. Dat was het moment om een kaarsje te branden en
te denken aan de geliefde mensen die gestorven zijn.

Vormsel
Ondertussen is er een overeenkomst met het gospelkoor Messengers of Joy uit Veldhoven. Zij komen zingen tijdens de vormselviering op 30 mei.
Wellicht volgt er nog een gezamenlijke koorrepetitie met
de vormelingen; ouders krijgen dan hierover bericht.
Wil je eens kijken op de site van dit gospelkoor? Kijk dan
op: http://messengersofjoy.dse.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

tijd

predikant

Zondag

24 mei

10.00 uur Ds. T. Boekenstijn

Zondag

31 mei

10.00 uur

Zondag

7 juni

10.00 uur Ds. B. van Haarlem

Zondag

14 juni

10.00 uur

Zondag

21 juni

10.00 uur Ds. P. Speelman

Zondag

28 juni

10.00 uur Ds. B. van Haarlem

Ds. E. van Sluijs
Pinksteren

Ds. E. van Sluijs
Doopdienst

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

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

Dopen
De doopvieringen zijn op zondag 24 mei.
Met vriendelijke groet,

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

Kaya van Heiningen
Tel. 2811324 of
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds 1 augustus 2008 maakt de OudKatholieke Parochie Eindhoven voor
haar liturgische en pastorale diensten
gebruik van de RK parochiekerk H.
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te
Eindhoven.
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 telefoonnummer
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast is
assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnr. 024-6221470 of 06-49630170.

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!

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen :
Corrie Thijssen-Jongen, 88 jr., de Eerdbrand
Luus van Zantvoort-Antonissen, 87 jr., Molijnstraat
Jan Nuchelmans, 84 jr., Waddenzeelaan
Jeanne de Leeuw-Timmermans, 82 jr., Vonderhof
Toon Kant, 83 jr., Peppelrode
Luus Verbeek-van Eekelen, 78 jr., Paul Krugerlaan
Dopen:
Koen Hendriks
Evi Kuijpers
Annick Smit
Floris Smit Fibinga
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EVEN

GENIETEN VAN FOTO’S UIT DE OUDE DOOS.

Foto onder: Blokhut (fam. vd Bilt)

Bert van Boxtel melkboer

Liefdeshuis

Foto onder: Noeste arbeid bij de familie V.d. Heuvel aan de Doolstraat

Zeggenweg, links boerderij van Hurks en rechts V.d. Ven

Foto onder: Binnenhalen van de oogst met o.a. Harrie Verhuizen

Groenteboer Piet van Wijk

Foto
boven:
Sinterklaas
(Tini
Gilzing)
Inwijding van de nieuwe kerk in de Doornakkers
Foto´s: collectie Tonny van den Boomen

Spoorwegwachtershuisje de "peperbus" aan de Tongelresestraat/Hofstraat
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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.
Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent!

OPEN ATELIER EXPOSITIE
Op zondag 14 juni van 11.00 tot 16.00 uur bent u welkom
in het MK Atelier van Mia Koeneman. U kunt daar zien
wat er allemaal mogelijk is op het gebied van de aquareltechniek. Het adres van het atelier is: Generaal Bothastraat 7 in Eindhoven (Tongelre).
Op de academie had ik les van Frans Smeets, een virtuoos op aquarelgebied. Hij leerde me de aquarel te onderzoeken. Nu, dertig jaar later, ontdek ik nog steeds nieuwe
mogelijkheden op het gebied van aquarel. Vooral het werken van water in de aquarel-huid fascineert me. Graag
nodig ik u uit op mijn atelier om naar mijn aquarellen te
komen kijken.
Van zondag 30 augustus t/m zondag 6 september geef ik
een aquarelworkshop op Terschelling, waar ik u meeneem naar de verschillende landschappen die dit eiland
rijk is en waar u zelf kunt beleven hoe u met aquarel uw
kijkervaring kunt uitdrukken.

VAN BREIKATOEN NAAR
IJZERGAREN
IJZERGAREN!!
Wij, het Senioren Overleg van ons Tongelre,
mochten de draad weer opnemen!
Woensdag 22 april was het zover. Met financiële
ondersteuning van GGD, OVO en Buurtinfowinkel
Doornakkers, mochten wij met goede hulp van
Welzijn Eindhoven, een lentelunch verzorgen voor
onze ouderen uit geheel Tongelre. Deze vond
plaats in de kantine van “De Toeloop” en dit zelfs
vóór de officiële opening van het nieuwe gebouw
op 7 juni a.s. Onze dank!
De collecte voor het Lilianefonds, waarvoor wij
een donateurnummer kregen, bracht € 154,35 op
en is meteen overgemaakt naar dat fonds. Hierover en over de connecties met onze vertrekkende Zusters van Schijndel en hun missiekinderen
van het Lilianefonds, de volgende keer meer.
Voor meer info:
Riet Dolmans,
telefoonnummer: 040 28 11 849

Computerclub
C. C. De Doorstart
Wij geven computerles
voor starters.
De lessen worden gegeven in het computerlokaal, Brede School Tafelbergplein 8.
Maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en
Maandagavond van 19.00 –tot 21.00 uur
De kosten voor 9 lessen zijn € 50,-, inclusief
werkboek en USB stick en koffie of thee.
Inlichtingen en opgeven bij:
Marga Joosten, telefoon 040-2815442
Tot ziens,
Vrijwilligers c.c. De Doorstart
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land van herkomst (Spanje of Italië). Daar is het zaak om
veel water vast te houden voor de plant, in het natte Nederlandse klimaat is het juist van belang om de grond
goed te draineren. Wanneer u hier rekening mee houdt
kunt u jarenlang genieten van deze prachtige planten.

Crafty Gardens 2009:
Crafty meets Art and Garden!
Tuintip van de maand mei: De citrus als kuipplant
door Jeroen Soontiëns
De citrusboom wordt al eeuwenlang gebruikt als sierplant
voor het terras. Al sinds de 17e eeuw worden citroenbomen en sinaasappelbomen gehouden als orangerieplant
waarvoor speciale overwinteringskassen werden gebouwd.
Deze planten worden nu ook zeer gewaardeerd voor de
rijke bloei en kleurrijke vruchten. Speciaal voor de liefhebbers van deze vruchtbomen vindt u hieronder een aantal
wetenswaardigheden.
De citrus is er in verschillende soorten. Een van de belangrijkste is de citroen (Citrus limon) met grote vruchten.
Verder zijn er ondermeer de Citrus fortunella (kumquat),
Citrus calamondin of reticulata (mandarijn) en Citrus sinensis (sinaasappel). Bijzonder is dat deze planten gelijktijdig bloemen en vruchten kunnen dragen. De hoofdbloei
is in het voorjaar, maar er kunnen gedurende de rest van
het seizoen ook bloemen verschijnen. De geur van de
bloemen is heerlijk zoet citroenachtig. De vruchten verschijnen daarna en kunnen tot het volgende jaar aan de
plant blijven. Het blad is frisgroen van kleur en heeft ook
zeker sierwaarde.
De citrussen zijn orangerieplanten ofwel kuipplanten. Gedurende de periode half mei t/m half oktober kunnen ze
buiten op het terras staan, maar tijdens de rest van het
jaar dient u ze binnen te stallen. Dit doet u door de plant
op een lichte koele plaats te zetten. De huiskamer is vaak
te warm en heeft een te droog klimaat. Beter is een onverwarmde ruimte in huis of een verwarmde kasruimte.
Ideaal is een temperatuur rond de 10 tot 12 graden. Tijdens de winterperiode hebben de planten erg weinig water nodig en kunnen ze grillig reageren op ongewenste
omstandigheden. Hierbij wordt dan een groot gedeelte
van het blad afgestoten. Dit betekent niet dat de plant
dood gaat want hij kan later gewoon weer uitlopen.
Tijdens de groeiperiode kunt u de citrus meer water geven
en regelmatig voeding. Dit kan een vloeibare voeding zijn
speciaal voor citrussen of een organische bemesting in
korrelvorm. Speciaal van belang is voldoende ijzer. Wanneer u een citrusboom gaat verpotten moet u dit zo voorzichtig mogelijk doen.
Beschadiging van de wortels ziet u direct terug in
de vitaliteit van de plant.
Citrussen houden van
lichtzure en zeer doorlatende grond. Dit is geheel anders dan de kleigrond waarop ze vaak
worden gekweekt in het

Op zondag 7 juni as. vindt voor de tweede maal de
Crafty Gardens plaats, een inspirerende markt met
unieke handgemaakte creaties. De markt is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden
op het buitenterrein van Tuincentrum Soontiëns
(Urkhovenseweg te Eindhoven), dat deze hele dag
geopend is. Circa 35 kraamhouders zullen zich deze
dag presenteren met een uiteenlopend aanbod van
trendy, creatieve en kunstzinnige uitspattingen!
Ook deze keer
heeft de organisatie, die dit
jaar in handen
is van Amber
Soontiëns van
Hippiekuddels,
gezorgd voor
een
divers
aanbod binnen
de uitgangspunten crafty- art- garden. Zo zijn er bijvoorbeeld craftykramen waar u modieuze sieraden, vrolijke kinderkamerkunst, hip design met textiel en sfeerartikelen kunt kopen.
Verder zijn er kleurrijke schilderijen, kunstige zeefdrukken,
beelden, mozaïek en fotografie te zien. “We hebben dit
jaar nadrukkelijk ook de link met de tuin proberen te leggen.” zegt Amber. “Bij de werving hebben we er bijvoorbeeld rekening mee gehouden dat een aantal deelnemers
zich in ieder geval deels bezig houdt met (kunst)werk voor
in de tuin. Hierdoor kunt u dit jaar bij Crafty Gardens ook
terecht voor kleurig beschilderd keramiek voor buiten,
gemozaïekte buitenlampen, potten en schalen en tuinbeelden.” Vanuit het Tuincentrum zijn de banden aangehaald
met verschillende specialistische kwekerijen, zodat ook de
plantenliefhebber aan zijn trekken komt.
Bij de Crafty Gardens kunt u ook actief deelnemen aan al
dit moois. Er zijn verschillende workshops en demonstraties gepland en ook aan de kleine honger en dorst is gedacht. Bovendien zal er een henna-artieste aanwezig zijn
die uw hand tegen een kleine vergoeding zal versieren. De
organisatie meent dat zij er opnieuw in is geslaagd een
uitnodigend en aantrekkelijk geheel bij elkaar te brengen.
Zorg dus dat u het niet mist!
Crafty Gardens 2009,
zondag 7 juni
van 11.00 tot
17.00 uur,
Tuincentrum
Soontiëns,
Urkhovenseweg te
Eindhoven
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TONGELRESE NATUURWIJZER
Nu de zomer in aantocht is, gaan er weer heel veel
bloemen bloeien in onze Tongelrese groengebieden.
Dat begint natuurlijk al in april, maar in mei en juni
is het feest, overal bloeien de wilde bloemen. Vele
soorten zijn te bekijken zoals de smeerwortel en verschillende zuringsoorten maar ook het vingerhoedskruid. Bij deze staan we even stil.

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

Het is een tweejarige plant wat betekent dat er in het
eerste jaar alleen maar blad groeit en in het tweede
jaar gaat bloeien en zaad vormt. En zo begint deze
cyclus opnieuw. De Latijnse naam is Digitalis Purpurea. Deze bloeit vanaf half mei tot eind juli en kan
tot 1,50 m hoog worden. De bloemetjes lijken op
vingerhoedjes. Aan de binnenzijde zijn de bloemen
gevlekt en ze staan altijd naar één kant gericht. De
kleuren van de bloemen lopen over van licht roze
naar donker paars.
De plant is giftig. De grote stengelbladeren zijn lancetvormig en gekarteld. Als het vingerhoedskruid
bloeit is het een lust om te zien hoe een hommel
bloempje voor bloempje binnengaat voor de nectar
en ondertussen wordt wel de zaak bestoven en kan
de zaadvorming beginnen. Ik vind het in ieder geval
een prachtige plant. Mocht u nog gaan wandelen,
dan heeft u weer iets om naar uit te kijken, maar let
ook eens op de andere fraaie bloemen in bermen
langs velden en wegen, of in het bos.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

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 april: Karpendonkse
Plas aan de kant van de Sumatralaan, vlakbij de
Karpendonkse Hoeve.
Ik ben één van die oudjes die daar bijna elke avond
zit, wij beschouwen het als Ons Liegbaenkske. Hoe
we aan die naam zijn gekomen weet ik niet …..
Op dit moment genieten we volop van de ganzen met
jong, elke avond tellen we hoeveel het er nog zijn.
Daarom is honden aan de lijn en langzaam verkeer
op dit moment hot. Ook de vissers komen weer aan
de kant zitten. (Om vissen te voeren, De Plas is de
beste voederplaats van Eindhoven wordt dikwijls
verteld).
In veertien dagen tijd is alles mooi groen geworden,
en zijn de trimmers ook terug. Wederzijds groeten
we elkaar. We hebben ook veel reacties gehad op
“Van de redactie.” O, hier is ‘t.
Houdoe, Jan Herps
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REUNIE JONGERENKOOR ST. MARTINUS

Een aantal oud-leden (letterlijk en figuurlijk) van het jongerenkoor uit de St.Martinusparochie heeft het
idee opgepakt om ca. 35 jaar na dato weer eens bij elkaar te komen. Dit koor werd in 1968 opgericht en
heeft bestaan tot 1981.
Het jongerenkoor verzorgde samen met muzikanten en de “ dienstverleninggroep” om de twee weken
een speciale jongerenviering in de kerk.
In totaal zijn er in die jaren ca. 150 leden actief geweest.
Belangrijke mensen in de eerste jaren waren de dirigent en muzikaal leider Gerard Brouwer en kapelaan
Leo le Large.
Op zaterdag 7 november zal er om 19.00 uur een viering plaatsvinden in de St. Martinuskerk waarbij het
koor oude succesnummers ten gehore zal brengen.
Hiervoor zal, als het allemaal lukt, een of twee keer gerepeteerd worden door een gedeelte van de oudleden. Ook Leo le Large heeft zijn medewerking toegezegd. Hij zal samen met enkele leden van de
dienstverleningsgroep de viering voorbereiden.
Deze viering zal in het teken staan van “VERBONDENHEID”. Na de viering is er een feestavond voor de
oud-leden waarbij weer eens ouderwets bijgebuurt kan worden.
Inmiddels zijn er naar alle oud-leden uitnodigingen gestuurd. We denken dat we iedereen hebben kunnen traceren. Mocht er in uw omgeving echter iemand zijn waarvan U weet dat die ooit lid is geweest
en die geen uitnodiging heeft gekregen, dan graag reageren naar Ood Brans: 040-28 14 228 of
oodbrans@onsneteindhoven.nl.
We zijn ook nog op zoek naar foto’s van het koor. Heeft u één of meerdere foto’s, dan zouden wij hiervan graag gebruik willen maken. U kunt contact opnemen met Ood Brans. Langs deze weg nodigen we U
uit om naar de viering te komen op 7 november.
Noteer deze datum alvast in uw agenda zodat U dit stukje onvervalste nostalgie uit Tongelre niet mist.
Hopelijk tot ziens.
Marlo Gielissen, Ood Brans, Marcel van Liempt en Huub de Graaff.
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GGZE GEEFT VOORLICHTING AAN WIJKBEWONERS
Door Francis en Riet
Afgelopen januari ging Huize Ignatius over in
handen van de GGzE. Op dinsdag 17 maart jl.
organiseerde de GGzE- in twee sessies- voorlichtingsbijeenkomsten over de plannen die
zij heeft met het kloostergebouw.

Het zijn kwetsbare mensen die individueel begeleid
worden. Iedere cliënt heeft een behandelaar achter
zich. Samen met de cliënt wordt gezocht naar een
goede dagbesteding. We proberen de sociale contacten van de cliënt te bevorderen en streven naar
werkhervatting. Het doel is terugkeren naar een
normale woonsituatie, met ambulante begeleiding.
Van onze cliënten stroomt 30% uiteindelijk uit naar
zelfstandig wonen. Jaarlijks worden door de GGzE
ca. 15.000 mensen behandeld en veelal vindt deze
behandeling plaats in een besloten woonvorm. Wij
hebben steeds meer behoefte aan grotere wooneenheden, daarom is GGzE overgegaan tot de aankoop van het klooster.”
Voordat de vragenronde van start gaat horen
we van Miriam als ervaringsdeskundige over
haar ervaringen met psychiatrische problemen en de GGzE.

Van de GGzE waren aanwezig: Marie-Louise Vossen
directeur, Ad van Asseldonk centrummanager, Tanja de Ruiter functionaris GGzE en Betsy Strijbosch
voorlichter. Ook Miriam, een ervaringsdeskundige,
was aanwezig. Zij gaf vanuit haar optiek een toelichting. Vele buurtbewoners en belangstellenden,
waaronder ook de redactie van uw wijkblad, waren
naar het Oude Raadhuis gekomen om over de
plannen van de GGzE geïnformeerd te worden.
Eerst kreeg Ad van Asseldonk het woord:
“Een aantal jaren geleden kwam ik door privéproblemen in psychische nood. Ik was over mijn
toeren en ontzettend angstig, alleen op mijn flatje
wonen lukte niet en ik werd opgenomen in de Grote Beek. Daar werd mij geleerd hoe om te gaan
met deze angstgevoelens en wat te doen om niet
in paniek te raken. Na geruime tijd voelde ik me
beter en was de tijd rijp om een volgende stap te
zetten: het beschermd wonen.”

“In het klooster gaat de GGzE een woongroep van
ca. 40 mensen (mannen en vrouwen in de leeftijd
van 18 tot 65 jaar) plaatsen, die een veilige woonomgeving moeten hebben. Deze mensen hebben
een psychiatrisch probleem waardoor zelfstandig
wonen (nog) niet tot de mogelijkheden behoort.
Het zijn géén TBS-ers, zij zijn niet alcohol- of
drugsverslaafd maar hebben een psychiatrische
ziekte. Zij hebben ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Zij krijgen 24 uurs-begeleiding en
voor hen is huisvesting nodig.

In de daaropvolgende periode werkte Miriam aan
haar verdere ontwikkeling. Ze werd voorzitter van
de cliëntenraad en vervolgens voorzitter van de
centrale bewonersraad.
In die hoedanigheid geeft ze dan ook vol overtuiging antwoord als de vraag gesteld wordt of deze
bewoners onrust kunnen veroorzaken.
“In een “beschermd wonen” vorm moet iedereen
veilig en rustig kunnen wonen. Iemand die aan de
harddrugs of aan de alcohol is, raakt zijn plaats
kwijt en iemand die onrustig wordt, gaat terug
naar de Grote Beek. Ik praat liever niet over psychische problemen maar over een psychiatrische
handicap,” aldus Miriam, “iedereen kan uiteindelijk
in een dergelijke situatie terecht komen dus geef
deze woongroep een kans.”
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Hebben deze cliënten een baan of hoe is hun
dagbesteding?
“Een aantal van de te plaatsen cliënten is werkzaam bij de kinderboerderij, Stichting de Boer of
bij de Ergon.
Wij streven er naar om- indien mogelijk- onze clienten een zinvolle dagbesteding te geven. Voor
diegenen waarvoor passend werk geen optie is
zoeken we naar passende bezigheidstherapie.”
Kunt u garanderen dat er geen TBS-ers, verslaafden of zedendelinquenten gehuisvest
worden?
“Ja, die garantie geven wij.
TBS-ers, verslaafden of zedendelinquenten hebben een heel andere problematiek. Die komen hier
beslist niet.”
Deze woongroep is vlakbij een school gelegen, hoe moet je als ouder daar mee omgaan?
“Het is heel begrijpelijk dat ouders met kleine kinderen hier erg terughoudend in zijn. We zullen
hier zeker aandacht aan schenken en hiervoor bij
verschillende doelgroepen adequate voorlichting
geven. Dit kan zijn aan ouders maar ook aan kinderen, de school/ leerkrachten etc.”
Waarom heeft de GGzE een locatie gekozen
tussen twee seniorenflats in?
“Wij waren op zoek naar een passende locatie en
hoorden toen dat de congregatie het klooster wilde verkopen. Qua gebouw, indeling, ligging en
overige faciliteiten voldoet dit pand volledig aan
onze normen. Bovendien wilde de congregatie
graag een zorginstelling in hun pand.
Heel bewust hebben we gezocht naar een pand in
een woonwijk. Onze cliënten moeten kunnen integreren binnen de wijk.”
Waarom is er vooraf hierover niet gecommuniceerd met de wijkbewoners?
“De communicatie is opgestart zodra dat kon. In
januari wisten we dat GGzE de nieuwe eigenaar
zou worden. Het is nu medio maart en de communicatie is in volle gang. Overigens zullen wij op z’n
vroegst het pand pas betrekken in het 2e kwartaal
van 2010. De detailplannen moeten nog worden
ontwikkeld.
Op welke manier wilt u de komende tijd communiceren met de wijk?
Wij willen gewoon goede buren worden en met de
buurt in gesprek gaan. Graag willen we van de
wijkbewoners weten wat we van/in het gebouw
ten nutte kunnen maken aan de wijk.
Dit gebouw moet een laagdrempelig open gebouw
worden waar wijkbewoners met al hun vragen,
suggesties en bedenkingen terecht kunnen. De
komende tijd zullen wij hiervoor steeds alle beschikbare middelen benutten.
Wij willen graag met u in gesprek komen en blijven.”

Vervolg van pagina 7.

IN DE SCHIJNWERPER
WIJKCENTRUM ’T

OUDE RAADHUIS

heeft, naast een bestuur, inmiddels 17 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 in
Rond ’t Hofke en op de website van ‘t Raadhuis
één van de werkgroepen extra te belichten
in de rubriek: IN DE SCHIJNWERPER.
WERKGROEP 55+
Deze werkgroep is dit jaar opnieuw van start gegaan.
Enkele jaren is er sprake van geweest, dat het
Seniorenoverleg Tongelre de taken van de werkgroep zou gaan overnemen.
Omdat de activiteiten van dat overleg zich vooral
richtten op Doornakkers en niet op het werkgebied
van ’t Oude Raadhuis, is besloten weer met een
eigen werkgroep te gaan werken.
De werkgroep heeft zich intussen ten doel gesteld
om activiteiten voor 55+ers te gaan organiseren
met de nadruk op maatschappelijke zaken.
Dit, omdat ons wijkcentrum al op diverse manieren
ontspannende bezigheden organiseert.
De eerste activiteit wordt een bijeenkomst
op donderdag 10 september, ‘s middags.
Alle 55+ers worden op die dag om 14.00 uur
uitgenodigd voor een informele bijeenkomst waarin
we met alle aanwezigen gaan bekijken met welke
onderwerpen we ons het beste kunnen bezig houden.
Uitgangspunt is dat we telkens op de 2e donderdag
van de maand iets organiseren en wel om de twee
maanden; de volgende dus in november.
Het zou zo kunnen zijn dat de reacties van de
deelnemers aan de eerste bijeenkomst zodanig zijn
dat we met elkaar gaan besluiten om er een
maandelijkse activiteit van te maken.
In september wordt het dus gewoon een gezellige
bijeenkomst.
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Verpleeghuis Dommelhoef houdt op zaterdag 20 juni
van 10.00 tot 16.00 uur een Zomerse Markt
Op deze markt verkopen wij eigengemaakte producten, dit varieert van mozaïekwerkstukken, handwerk, sieraden, schilderijen tot aan houten werkstukken. Naast
de verkoop van eigen producten die door bewoners aangeboden worden, hebben
wij diverse “goede doelen” gevraagd om ook op onze markt te komen staan. De
Stichting Kuychi verkoopt producten samen met kinderen voor de straatkinderen in
Peru. Unicef bemant een stand en Stichting OASE maakt heerlijke hapjes en er zijn
mooie souvenirs uit Turkije te koop.
De mantelzorgers bemannen met hun partners een kraam en een
imker, glasblazer en nagelstyliste laten hun ambachten zien.
De markt wordt muzikaal en ludiek opgeluisterd door accordeonmuziek, steltlopers
en er worden circusacts vertoond.
Kinderen zijn ook van harte welkom!
Dus voor ieder wat wils. Wij hopen op uw komst.
Verpleeghuis Dommelhoef
Organisatie Zomers markt,
Inge Walthuis en Tilly van Bussel
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK

bepaald thema. Denk aan Collectable Card Games
(bijv. Magic), wargames, snelheidsspellen, kaartspellen, schaken/dammen, strategische spellen (bijv.
Kolonisten van Catan), miniature games, etc. Meer
informatie over het exacte programma, tijd en plaats
volgt half mei.

Bijzondere openingstijden
• Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag gesloten
• Maandag 1 juni 2e Pinksterdag gesloten
Gratis uw materialen verlengen via de
website
Met ingang van 1 mei kunt u via de website voortaan
kosteloos de termijn van uw geleende materialen
verlengen met 3 of 6 weken (in geval van een XLabonne-ment). Via ‘Mijn bibliotheek’ wordt u handig
door de verschillende stappen heen geloodst.
Voorlezen
Op woensdag 3 juni wordt er weer voorgelezen in
vestiging Herzenbroeken. Na afloop krijgen alle kinderen een traktatie en een kleurplaat.
Voorlezen is ontzettend leuk en het prikkelt de fantasie! Daarnaast is het ook nog eens goed voor de ontwikkeling van taal. Daarom lezen we aan kinderen
t/m 6 jaar elke maand een mooi, spannend of grappig verhaal voor. Kom luisteren!
Voor kinderen vanaf 3 jaar. Tijd: 14.30 – 15.00 uur.
Toegang gratis.
Zomersparen voor kinderen
Alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen
weer sparen voor een strippenkaart. Ditmaal met
gratis toegangskaartjes voor Familiepark DippieDoe,
Museumpark Bevrijdende Vleugels en Strandpark
Aquabest. Het enige wat je hiervoor moet doen is
drie keer materialen lenen met daartussen telkens
een leenperiode van 3 weken: 1x in mei, 1 x in juni
en 1 x in juli. Verzamel de 3 stempels en je hebt
weer zo’n fantastische strippenkaart te pakken.
Lekker lang lezen
Krijgt u ook vakantiekriebels en droomt u van een
reis? Hebt u al een bestemming gekozen of een vakantie geboekt? Of blijft u lekker thuis genieten? Wat
u ook van plan bent, de bibliotheek maakt het u gemakkelijk. U levert een verlanglijst in van 10 boeken
die u altijd al had willen lezen.
Romans, een reisgids of de nieuwe bijbel. Alles mag.
Wij zorgen ervoor dat er 5 boeken op de door u gewenste datum klaar staan. U hoeft het pakket alleen
nog maar op te halen. Rustiger kan uw vakantie niet
beginnen. U leent de boeken extra lang: 6 weken! Kosten: € 5 .- per pakket te betalen bij afhalen. Tip: Een verrassingspakket waarbij u een genre
of onderwerp aangeeft is ook mogelijk! Folders met
een invullijstje zijn te verkrijgen in de bibliotheek,
maar u vindt het lijstje ook op onze website.
Zuiderspel part II op zaterdag 6 juni in samenwerking met bordspelvereniging Roll the dice
De spellenbeurs Zuiderspel (13 april) krijgt een vervolg op zaterdag 6 juni “Let the game Begin”.
In alle vestigingen van bibliotheek Eindhoven worden
demo’s gegeven van gave spellen. Tuurlijk speel je
zelf mee als je wilt! Iedere vestiging draait om een

Voor wie?
Voor iedereen van 10 jaar en ouder die geïnteresseerd of een kei is in een van deze spellen.
Toegang: gratis, reserveer wel je toegangskaart via
klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl
Tijd: zaterdag 6 juni van 12.00 - 15.00 uur alle vestigingen.
JONGENS EN MEISJES LET OP! Zaterdag 20 juni van 14.00 tot 16.00 uur
Wil je je oude speelgoed verkopen of ruilen? Of ben
je nog op zoek naar spellen, skates of zwemvliezen?
Kom dan naar de speelgoedbeurs. Geef je je gratis
op bij ons of bij de centrale tel. 2604260 (moet je
natuurlijk wel zeggen dat je een plekje in Herzenbroeken wilt).

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
Un hardloper rende rond dun Karpendonk
En struikelde over unne grote stronk.
Mè een duik recht omhoog,
war het krek, of ie vloog.
Hij landde in de plas, en ge
moest eens weten wa die mens
toen stonk.

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er
voor de opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, en bieden ze
weer te koop aan. Ook voor tweedehands
kooien, voor advies en info, kunt u bij ons
terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671
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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

Gebroken!
Een botbreuk of fractuur is een letsel waarover iedereen wel eens heeft gehoord. Omdat de ene breuk de andere niet is, vertellen we er deze maand iets over. Officieel is een fractuur “een doorbreking van de continuïteit van een bot”.
De aanleiding voor een fractuur is vaak een val, een ongeval of een botsing. Breuken ontstaan echter ook
spontaan door bijv. osteoporose (botontkalking) of door een aangeboren botstoornis. Verder kan een breuk
ontstaan door herhaalde overbelasting (zoals een marsfractuur van middenvoetsbeentjes bij lang wandelen).
Het soort breuk kan dwars door het bot, schuin of spiraalvormig zijn. Ook kan sprake zijn van een compressiefractuur (in elkaar gedrukt, vaak in de wervelkolom) of een avulsiefractuur (stuk bot dat afscheurt door te
harde rek op een band/ligament). Speciaal is de greenstick fractuur bij kinderen, waarbij het bot er uitziet
alsof je een jong twijgje doorbreekt, dus niet echt gebroken, maar allemaal spiraalscheuren door het bot. Een
lastige breuk is de articulaire breuk, waarbij de fractuur door het gewricht loopt. Hierdoor ontstaat snel een
niet goed passend gewricht, wat later voor problemen zorgt bij bewegen.
Een onderscheid wordt gemaakt in een gesloten breuk of een open breuk, waarbij bij de laatste het bot contact heeft met de buitenlucht. Door deze wond is er een grote kans op infectie.
Ook is er een onderscheid in een enkelvoudige breuk en een meervoudige, wat aangeeft in hoeveel stukken het bot is gebroken.
Het herstel van een breuk kan operatief met behulp van platen en schroeven worden geholpen, maar gebeurt meestal spontaan, dat wil zeggen dat het bot zelf herstelt. Voorwaarde is dat
het herstel in principe geholpen wordt door met gips of tape de ledemaat te stabiliseren, maar
soms kan dat niet door de plek van de breuk (bijv. bovenarm) en soms hoeft dat niet (bijv. ribfractuur).
Een bot dat spontaan geneest zorgt voor callus. Eerst ontstaat een verbinding van bindweefsel tussen de
breukvlakken en daarna ontstaat een klomp bot (callus) om de plek van de breuk. In de loop van maanden
verdwijnt deze callus weer en herstelt de structuur van het bot. Meestal heeft een breuk 6 weken nodig om te
herstellen.
Fysiotherapie is na een breuk nuttig indien sprake is van afgenomen spierkracht en ter vermindering van de
ontstane stijfheid rond gewrichten. Uitleg geven hoe het snelst de functie kan worden opgebouwd is hierbij
zeer belangrijk.
Bedevaart is een andere optie. Zowel preventief maar ook voor genezing van kwalijke breuken kunt u naar
Lier in België. Op 11 oktober is de sterfdag van de heilige St. Gummarus. Hij is beschermheilige voor iedereen
die met een breuk te maken heeft. Niet alleen bot, maar ook echtbreuken. Alleen is dat een ander verhaal.
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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
mei/juni 2009
De afgelopen maanden hebben er veel activiteiten
plaatsgevonden bij het Wasven. Er zijn prijzen uitgereikt (Kern met Pit, Gouden Beukennootje) en we zijn
veel buiten bezig geweest (wandeling, pricknickactie).
In deze nieuwsbrief leest u er alles over.
Trouwens:
op
onze
vernieuwde
website
www.wasven.nl staat nog veel meer informatie!
Overzicht activiteiten, data en tijden

Natuurthema-avond:
de Collse Watermolen
Gasterij: de 4 A’s
Expositie Waterbeelden

29 mei
31 mei &
1 juni
6 juni

19:00
uur

14:00
uur

Kern met pit
Stichting Groendomein Wasven heeft het predikaat
Kern met Pit ontvangen! Aan deze leefbaarheidswedstrijd voor dorpen en steden van de KNHM
(Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij) deden wij mee met ons project Hof van Tongelre, het
plan voor herinrichting van het Groendomein. Tijdens
de bijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch ontvingen we een cheque van duizend euro. Het juryrapport was lovend: “Ieder jaar heeft de stichting weer
een nieuw project om de boerderij en haar omgeving
te verfraaien. Ze betrekt daarbij vele partijen en is
door goede samenwerking tot grootse dingen in
staat. Het predikaat Kern met Pit is dan ook zeer zeker verdiend”.
Natuurthema-avonden
De natuurthema-avond van april had als titel ‘Hoor
wat zingt daar’ en ging over onze fluitende vriendjes:
de vogeltjes. De avond begon met een wandeling terwijl werd geluisterd naar het opvallende geluid van de
vogels: bijvoorbeeld dat van een tjiftjaf, de vogel die
zijn eigen naam roept. Maar ook een koolmees en
een merel waren aanwezig en wat dacht je van het
roodborstje dat luidkeels een deuntje zong. Terug in
de boerderij hebben we nog een film gekeken waar
heel veel vogels in voorkwamen. Lastig was om te
onthouden welke vogel we wel en niet gezien en gehoord hadden, het werd een soort prijsvraag die
avond!
De volgende keer gaan we op een wel heel bijzondere
manier naar de Collse Watermolen! Hoe? Dat is een
verrassing. Wist je dat deze molen al meer dan 600
jaar oud is en dat er heel veel natuur is bij deze molen? We gaan dat met z`n allen onderzoeken en…..
we gaan in de watermolen!
Het is op 29 mei voor iedereen van 6 tot 16 jaar. Om
19.00 uur verzamelen we in de Schop van de boerderij en om 21.00 uur zijn we terug. De entree bedraagt
€ 1,50 per kind.

Gouden Beukennootje
Jannie Landa, gebiedscoördinator van het stadsdeelteam Tongelre van de gemeente Eindhoven, heeft
het gouden beukennootje
van Groendomein Wasven
gekregen.
Deze onderscheiding wordt
jaarlijks toegekend aan iemand die van grote betekenis is voor de leefbaarheid
in Tongelre en het Groendomein Wasven. En dit
geldt zeker voor Jannie: zij zet zich met veel enthousiasme in voor Tongelre! Tijdens de Pittoreske Paas
Picknick was zij blij verrast toen zij de onderscheiding
ontving.
De lentewandeling
Tijdens de seizoenswandeling was het heerlijk weer
met een mooi lentezonnetje. Door de zingende vogels
en bloesems en jonge frisse bladeren was het een
genot om buiten te zijn.
Ruim 20 natuurliefhebbers hebben deze ruim 10 kilometer gelopen. Tussendoor was er een theepauze bij
de Collse Watermolen (Ans en Frans: bedankt!).
De wandeling is voor iedereen een aanrader. Het vertrek is vanaf de boerderij van het Wasven en de wandeling loopt via het bos erachter naar Urkhoven, dan
richting Coll via de Loovelden naar de Bogten. We
gaan via het Eckartse bos en langs de Karpendonkse
plas terug naar de Boerderij.
Prick-nick actie
De pricknick is de jaarlijkse opruimactie van zwerfafval in en rond Groendomein Wasven. In het weekeinde voor Pasen hebben we met een aantal vrijwilligers,
die een schone leefomgeving zeer belangrijk vinden,
het 28 ha. grote gebied ontdaan van allerlei rommel.
Het resultaat is bijna 1,5 m3 afval. Ook werd hulp geboden door de verkennerij, Scouting Doornakkers,
die het gebied te lijf gingen om het ook zo schoon
mogelijk te maken.
Na het gedane werk hadden we tijdens de picknick in
de weide heerlijke broodjes worst en soep en nog
veel meer lekkers om te smullen. Iedereen nog bedankt voor de inzet!
En laten we hopen dat niemand meer zomaar zijn
afval achterlaat in het bos of op straat, maar de vuilnisbak weet te waarderen!
Band lek ?
Op het erf van de wasvenboerderij hangt sinds kort
tegen het bakhuisje een grote gele kast van de
ANWB. Deze hebben we aangevraagd, omdat er toch
heel wat fietsers bij ons aanleggen voor een hapje en
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een drankje of om even uit te rusten En stel je voor
dat je hier in de buurt bent en een lekke band hebt of
er zit een schroefje van je fiets los: waar moet je
dan naar toe?
Je kunt dan gebruik maken van de hulpkist van het
Wasven. Als de band niet meer te plakken is dan verkopen wij zelfs banden!
We worden als fietsservicepunt opgenomen in de
boekjes en de kaarten van diverse fietsroutes van de
ANWB/VVV en de lange afstandsfietsroutes zodat potentiële gebruikers hiervan kennis hebben. En ook
worden er speciale acties/evenementen georganiseerd door de ANWB gericht op fietsers waarbij ook
het servicepunt wordt vermeld. De sleutel is verkrijgbaar bij de Gasterij.
Waterbeelden
Water alleen is kleurloos, vlak, saai. Maar met licht
en lucht, plant en dier, hout en steen levert het kleurrijke, boeiende of mysterieuze beelden op – waterbeelden.

Terwijl de ouders de eieren
gingen beschilderen, mochten
de kinderen de
bolletjes
kneden. Deze bolletjes werden in
het oude bakhuisje bij de
boerderij gebakken. Al dagen vantevoren was de
oven heet gestookt (de stenen worden dan witheet!)
en daarom waren de bolletjes in vijf minuten klaar
om gegeten te worden.
Met z’n allen,
ruim 150 personen, hebben
we vervolgens
gegeten. De
voorbereidingen voor eventueel slecht
weer hadden
we al getroffen
(opslaan van
tenten), maar die ware gelukkig niet nodig: het was
prachtig weer en buiten aan de schragen konden we
heerlijk van het zonnetje genieten.
Maar het ging niet alleen om
eieren en broodjes: we hebben ook nog paasstokken gemaakt en vogelnestjes.
De kinderen zijn ook nog ge-

“Waterbeelden” is het thema van de tentoonstelling
op de overloop van de wasvenboerderij. Deze tentoonstelling wordt op 6 juni geopend om 14.00 uur.
De fotograaf, Jos van Geffen, is dan zelf aanwezig om
een toelichting te geven. De tentoonstelling is te bezoeken tijdens de openingsuren van de Gasterij:
dinsdag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur en vrijdag t/m zondag 10.00-22.00 uur.
De Pittoreske Paas Picknick
Het Wasven organiseerde met Pasen de Pittoreske
Paas Picknick: Pasen zoals dat vroeger werd gevierd
maar met een eigentijdse draai. Ruim 60 kinderen en
hun ouders en grootouders waren aanwezig om allerlei leuke paasactiviteiten te
doen. De dag begon met
gejuich: nu mochten niet
de ouders de eieren verstoppen maar de kinderen!
Dat deden ze met veel enthousiasme, maar of het ei
dat in deze boom verstopt
is wel is gevonden….?

schminkt als kuikentje en met bijbehorende snaveltjes hebben ze met z’n allen als afsluiting de vogeltjesdans uitgevoerd. Een passende afsluiting van een
leuke tweede paasdag!

De ouders moesten in ieder geval hun best doen
om alle eieren terug te vinden. Misschien ligt er nog
een!

Foto’s: Jan Wijn
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Door: Francis en Riet

Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennis
maken met medewijkbewoners die afkomstig
zijn uit een ander land. Deze maand interviewden wij Eric Annal, afkomstig uit Engeland - geboren onder de rook van Liverpool
op het schiereiland de Wirral, Cheshire tegenwoordig bekend als Merseyside - en sinds
1977 woonachtig in Nederland.

derij waar het spookte. Maar dat is een ander verhaal!

Achtergrondinformatie over Merseyside: Merseyside is
gelegen in Noord West Engeland en beslaat het gebied rond
de rivier de Mersey. De bekendste stad is Liverpool, nog altijd
een belangrijke havenstad en bakermat van de Merseybeat
die onder meer The Beatles voortbracht. Twee voetbalclubs
uit de Premier League: Everton en Liverpool FC hebben hun
thuisbasis in de stad. Daarnaast is hier het bekende warenhuis Woolworths opgezet.
Oppervlakte Merseyside 112 km² Liverpool alleen telt
450,000 inwoners

Wie is Eric Annal ?
Eric is geboren in het plaatsje Birkenhead. Hij
bracht daar zijn jeugd door en begon er aan een
studie scheikunde. Een richting die hij in zijn arbeidzaam leven nooit in praktijk heeft gebracht.
Tijdens het begin van zijn studie deed hij vakantiewerk in een hotel annex restaurant genaamd de
‘Liver Inn’ in Wales. Deze vakantiejob heeft veel
invloed gehad op zijn verdere leven want in plaats
van verder te gaan met zijn studie besloot Eric dat
zijn toekomst in dit restaurant lag. Hij leerde in de
praktijk het vak en na twee jaar werd hij chef-kok
van de ‘Liver Inn’ en bemachtigde al snel een ster
voor “good home cooking”. Dit hotel/restaurant
was gevestigd in een verbouwde 15e eeuwse boer-

Een Engelsman wordt in Wales gezien als een
’buitenlander’. Daardoor was het in het begin voor
Eric niet altijd gemakkelijk. Maar hij gaf niet op en
burgerde snel in. Hij trok veel op met de plaatselijke bevolking. Hij hield zelf varkens, hielp de boeren met schaapscheren en ging mee op jacht. Hij
kocht locale producten zoals melk, vlees, groenten
en zalm voor het restaurant. Over zalm gesproken,
de verse zalmen werden geleverd in het holst van
de nacht.…, maar daar zullen wij niet verder op
ingaan. Al snel was hij volledig geaccepteerd door
de locale bevolking.
Hoe verliep Eric zijn leven?
Gedurende de periode dat Eric chef-kok was in de
‘Liver Inn”, ontmoette hij zijn vrouw Marry toen zij
in Wales op vakantie was. Marry, geboren in Rotterdam, werd verliefd op Eric en na enige tijd
waagden zij de stap en trouwden in Engeland. Zij
vestigden zich in een klein dorpje, Llanarmon –ynial, waar dochter Suzannah werd geboren en daarmee het aantal inwoners op 401 bracht.
Na zijn huwelijk- Eric was toen 21 jaar- beviel zijn
werk als chef-kok steeds minder. Het waren lange
en ongeregelde werktijden terwijl Eric steeds meer
behoefte kreeg aan een normaal gezinsleven.
Hij heroriënteerde zich en maakte een voorzichtige
overstap naar ander werk door ’s nachts in de autofabriek van General Motors te gaan werken. In
diezelfde periode werd hij ook vrijwilliger bij de
politie. In 1970 vroeg de hoofdofficier of hij niet
een baan bij de politie wilde. Eric zag daar wel iets
in en op 23-jarige leeftijd ging hij in Wales naar de
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politieschool. De eerste jaren diende hij in Wrexham. Toen het nieuwe regionale hoofdbureau van
de North Wales Police werd geopend in Colwyn Bay
werd hij geselecteerd om daar te gaan werken als
lid van de staf in de Operations en Communications Center.
En toen……..naar Nederland.
Na die eerste jaren van hun huwelijk en de zeer
gevarieerde carrière van Eric kreeg Marry heimwee
naar haar geboorteland. Zij besloten om naar Nederland te vertrekken en in 1977 vestigden zij zich
in Eindhoven aan het Spanvlinderplein. Later verhuisden zij naar de Wapendragerstraat.
Voor Eric brak een moeilijke periode aan. Ook al
was hij niet kieskeurig wat werk betrof, toch was
het niet eenvoudig om hier een baan te vinden.
Eric beheerste de Nederlandse taal niet en dat was
een grote handicap. Hij begon bij de Nederlandse
Spoorwegen met het schoonmaken van treinstellen
en kwam een half jaar later terecht bij DAF Trucks.
In juli 1978 ging hij er werken in de fabriek. Kort
daarna solliciteerde hij bij de bedrijfsbewaking van
dezelfde firma. Hij werd aangenomen.
Zijn politieopleiding kwam hem goed van pas.
Sinds midden jaren ’90 vervulde hij de functie van
bedrijfsrechercheur totdat hij op 1 februari 2009
afscheid nam van DAF.
En nu…….pensioen!
Eric is nu dus gepensioneerd. Hij weet zijn tijd
goed te besteden. Hij is erg handig en knutselt
graag. Ook de vogeltjes in zijn volière vragen veel
tijd en daarnaast heeft hij nog meer hobbies zoals
vissen en de natuur. Voor dat laatste volgde hij
een cursus natuurgids.
Het St. Catharinagilde.
Naast al deze activiteiten is Eric ook nog een fanatiek lid van het St. Catherinagilde. In 1978, bij het
500-jarig bestaan van het gilde, maakte hij er voor
het eerst kennis mee. Na een jaar aspirant te zijn
geweest werd hij in 1979 lid van het gilde. Nu is
hij kapitein, schutter en bestuurslid.
Bij het St. Catherinagilde kan Eric nog steeds zijn
“oude liefde” koken in praktijk brengen. Binnen het
gilde is er een actief en gezellig kookclubje en het
zal u niet verwonderen dat Eric daar graag weer
even chef-kok wil spelen.
En verder……….
Aanvankelijk ging het gezin ieder jaar naar Engeland maar na het overlijden van zijn ouders is Eric
niet meer teruggeweest. Waarschijnlijk gaat hij
binnenkort naar zijn geboorteland om zijn familie
en vrienden weer eens te bezoeken.
Zijn er nog verschillen tussen Nederlanders
en Engelsen?
Als je Nederlanders vergelijkt met Engelsen dan
vindt Eric dat Nederlanders wel erg veel vergade-

ren en heel veel koffie drinken. “De thee is niet te
drinken, te slap. Er zijn zelfs mensen die een theezakje meerdere malen gebruiken. Dat begrijp ik
niet.” Eric drinkt zijn nationale drank en dat is
sterke thee met volle melk. “En verder zijn we allemaal wereldburgers die op onze eigen manier
hetzelfde geluk nastreven.”
Tenslotte.
We wensen Eric heel veel succes met het invulling
geven aan zijn tijd. Gekeken naar het enthousiasme waarmee hij dit alles vertelt en gezien zijn vele
hobby’s, zal hem dat ongetwijfeld gaan lukken.

OP REIS MET BEAUREGARD
Sinds 5 jaar wordt er door 72 bewoners van het appartementencomplex Beauregard met veel animo en plezier
een bedrag gespaard om een jaarlijks uitstapje te verwezenlijken. De hechte band tussen de bewoners, welke al
snel ontstond na het betrekken van de appartementen
heerst nog steeds, en wordt volmondig beaamd door nieuwe bewoners.
Op dinsdag 7 april jl was het dan weer zo ver. Reikhalzend werd er naar deze dag uitgekeken. Netjes op tijd
komt rond de klok van 13.00 uur de dubbeldekker van
Van Gerwen Reizen voorgereden. De meeste mensen
hadden zich al verzameld. Volgens de lijst 67 deelnemers
maar bij 66 stond de teller stil. Aangezien er geen afmelding was binnengekomen ging men op zoek naar nummer
67. Zich niet bewust van de dag stond deze deelnemer bij
de apotheker, werd snel ingelicht en de groep was compleet. Ja, soms gaat ook de ouderdom meespelen.
Na de nodige obstakels omzeild te hebben komen we aan
bij het Partycentrum De Platte Vonder in Someren-eind,
waar ons na de ontvangst met koffie en vlaai, onder de
naam ’n Lach en ’n Traan een geweldig entertainment
programma werd gebracht. Komische grappen en grollen,
onbegrijpelijke goocheltrucs afgewisseld door liveoptredens. Oud-Hollandse liederen passeerden de revue, alles
begeleid door een uniek draaiorgel.
Na de pauze, opgevuld met bingo en diverse hapjes, volgde een programma eveneens met veel humor. Het programma deed de Lach alle eer aan. Enkele personen werden op het podium geroepen en betrokken bij de kluchten,
de zaal schaterde het uit. Na de meezingers kwam er een
bandparodie en dit was natuurlijk lachen, gieren, brullen
geblazen.
Afgesloten werd er met een voortreffelijk 3 gangen diner
en voldaan keerden wij huiswaarts. Recentelijk las ik dat
lachen gezond is en humor het leukste wapen tegen stress.
En dat is dan weer goed voor de bloeddruk. Ook hebben
vrolijkerds meer vrienden. Deze dag zal daar zeker aan
bijgedragen hebben. Op naar april 2010!
Ab de Winter
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Website van Welzijn Eindhoven
speciaal voor kinderen!
Vanaf 9 april 2009 is de spiksplinternieuwe
website 'Welzijn Eindhoven voor kinderen'
online! Een site speciaal voor kinderen waarop alle activiteiten per wijk, nieuwtjes en
projecten vanuit Kinderwerk van Welzijn
Eindhoven te vinden zijn. De site is helemaal
gericht op kinderen in uitstraling en indeling.
Neem dus snel een kijkje op
www.kinderenineindhoven.nl!
Naast de activiteiten per wijk zoals Tienerdisco,
Meidenclub, Vrolijk buiten spelen en Buitensport,
vind je op de site ook de vijf participatieprojecten
van het Kinderwerk van Welzijn Eindhoven. Projecten per wijk waarbij kinderen samen mee kunnen denken, praten en mee kunnen beslissen over
dingen die in hun eigen wijk gebeuren. Ze interviewen en filmen belangrijke mensen en maken
daar een krant van, zodat iedereen kan zien wat
zij doen voor de buurt!

SPECIAAL VOOR DE HONDENBEZITTERS
Fijn dat het weer zo goed is de laatste weken en dat het
uitlaten van de hond in het groendomeinbos geen straf is
voor de hond en u. Maar ik heb daar een andere mening
over: in 6 weken tijd zijn er 3 loslopende honden bij ons
in de tuin achter de kippen aangeweest met als resultaat
in totaal 6 dode kippen. De laatste keer waren er binnen
5 minuten 3 kippen doodgebeten, het was heel akelig
om dat te zien.
Beste mensen er zijn heel veel honden aangelijnd maar
er lopen er ook nog teveel los, deze keer zijn het de kippen geweest, maar ik heb ook kleinkinderen die bij ons
in de tuin spelen. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als er zo’n klein kind in de buurt is. Natuurlijk
denkt u: “mijn hond doet dat niet”, maar dat dachten de
bezitters van die honden ook en toch is het gebeurd.
Als u de hond wilt laten rennen, ga dan naar
een plek waar ze wel los mogen lopen ook al
moet u daar wat verder voor gaan, maar hier
in het groendomein horen ze aangelijnd te
zijn. Hopelijk neemt u dit serieus en kunnen we allemaal genieten van de natuur en het mooie weer.
Ans Langenhuijsen,
Celebeslaan 32

CURSUS “BABYMASSAGE
ZuidZorg start bij voldoende aanmeldingen een cursus
“Babymassage” in Eindhoven
De cursus staat gepland in:
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 van 09.45-11.45
uur op: maandag 25 mei, 8, 15, 22 en 29 juni 2009.
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 van 09.45-11.45
uur op: dinsdag 26 mei, 2, 9, 16 en 23 juni 2009.
Babymassage is een aanvulling op de dagelijkse zorg
voor de baby. De cursus is het meest geschikt voor
baby’s vanaf de leeftijd van ± 6 weken. In de cursus
wordt aan ouders en/of verzorgers geleerd hoe ze door
middel van massage op een prettige manier bezig kunnen zijn met de baby en zo de baby nog beter leren
kennen.
CURSUS “HUILEN BOOS RUZIE”
ZuidZorg start een cursus “Huilen Boos Ruzie”. De cursus is bestemd voor ouders met kinderen in de leeftijd
van 4+ tot 12 jaar. In totaal bestaat een cursus uit 4
bijeenkomsten van 2 uur.
De cursus start in:
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9, op woensdag 3,
10, 17, en 24 juni van
20.00 tot 22.00 uur
Het kan voor ouders lastig zijn om met de emoties van
hun kinderen om te gaan. In de cursus ‘Huilen - Boos Ruzie’ leert u welke signalen uw kind afgeeft wanneer
het huilt, boos is of ruzie maakt. Door een beter inzicht
bent u beter in staat energievretende conflicten met uw
kroost te voorkomen.
CURSUS “EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN”
ZuidZorg start binnenkort een cursus “Eerste Hulp bij
Kinderongevallen” in Eindhoven. De cursus vindt plaats
op dinsdagavonden van 19.30-22.00 uur in het gebouw
van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan op 4, 11, 18, 25
juni en 2 juli 2009.
De cursus Eerste hulp bij kinderongevallen is een korte
kennismakingscursus met eerste hulp; de cursus leidt
niet op voor een EHBO-diploma. De cursus is bedoeld
voor ouders en andere verzorgers van jonge kinderen
en bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin geleerd wordt
hoe gehandeld moet worden bij kleine ongevallen in en
om huis, die kinderen kunnen overkomen. Tijdens de
cursus is er volop gelegenheid om te oefenen.
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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ZE WONEN
GEWOON
TUSSEN ONS IN
Veel mensen staan er
nooit bij stil: vluchtelingen.
Veel mensen denken
dat het probleem de
wereld uit is. Er is een
generaal pardon geweest en alle trammelant met vluchtelingen is nu voorbij. Niets is minder waar.
Het generaal pardon had betrekking op vluchtelingen van vóór 1 april 2001. Gelukkig hebben
deze mensen nu duidelijkheid, na soms wel 8 of 9
jaren wachten. Voor Eindhoven ging het om ongeveer 400 mensen.

O PBRENGST KLEDINGINZAMELING
De kledinginzameling van Sam’s kledingactie voor
Mensen in Nood die op 18 april jl. in ’t Oude Raadhuis is gehouden, heeft 250 kilo kleding opgebracht.
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken.
De vrijwilligers zijn van plan om op termijn weer een
kledinginzameling te organiseren. Om de actie ook
dan weer tot een succes te maken, vragen wij iedereen om de kleding hiervoor te bewaren. Mocht u
eerder uw kleding aan ons willen geven dan kunt
hiervoor telefonisch contact opnemen via nummer
073-6871060 of kijk voor meer informatie op
www.samskledingactie.nl

Maar de vluchtelingen van na 1 april 2001 hebben
nog steeds een onzeker bestaan. Ze mogen hier
eigenlijk niet zijn en kunnen vaak niet terug naar
het land van herkomst, zelfs al zouden zij het willen. Ze kunnen elk moment van de dag worden
opgepakt en zonder iets verkeerd te hebben gedaan, worden zij vastgezet voor onbeperkte tijd.
Vaak voor zes maanden en soms zelfs nog langer.
Daarna - als uitzetting niet lukt - worden ze weer
op straat gezet met de opdracht om Nederland
binnen 24 uur te verlaten. ‘Kijk zelf maar hoe je
dat doet, ons als overheid is het niet gelukt’.
Vluchtelingen komen niet om uitkeringen op te
strijken en ook niet om banen in te pikken. Ze
hebben wel al heel wat meegemaakt. Ze willen
als mens behandeld worden - en zouden net als
veel Nederlanders- het land waar ze nu zijn willen
opbouwen.
Bij Vluchtelingen in de Knel zijn ongeveer 200
mensen bekend die in een dergelijke situatie zitten. Letterlijk ‘zitten’ zonder uitzicht.
Op 21 juni zal er in verschillende kerken tijdens de vieringen extra aandacht besteedt
worden aan de onmogelijke positie van deze
mensen.
Op de zaterdag daarvoor, 20 juni, is er een
uitgebreide informatiemarkt op het plein
voor de Catharinakerk van 13.00 tot 17.00
uur. U hoort er nog meer van.
Namens de initiatiefgroep: ‘Gevlucht….wat nu?’
Gerard van de Ven
Tel. 040.25 25 609

Stadsdeelteam Tongelre
Heeft u vragen aan de gemeente?
Bent u nieuwsgierig naar wat er bij u in de buurt gebeurt?
Heeft u opmerkingen over het groen bij u in de straat,
ziet u trottoirtegels losliggen of iets anders in de openbare ruimte dat volgens u niet klopt?
Met al deze zaken kunt u terecht bij het Stadsdeelteam
Tongelre.
Maar ook als u ideeën of suggesties heeft over gemeentelijke zaken horen wij die graag.
U kunt ons bellen:
maandag t/m vrijdag

9.00 tot 17.00 uur

Tongelre: Uw wijk, onze zorg.
Stadsdeelteam Tongelre

Telefoon: (040) 2386000
E-mail: 2386000@eindhoven.nl
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AFSCHILDERING
AKKERMANNETJE
BERGINGSSCHIP
BEWIND
DAASVLIEG
DOLEND
EENPOTER
EIDELING
ERKEND
GEKRIJS
GIETER
GOEIERD
GRENSDORP
HANDREM
HOEFGEKLEPPER
HOFDIENST

RIETBEDEKKING
RIJKSWERF
RITEN
RITSER
SCHIPKAPEL
SENSATIONEEL
STEENTIJD
TARWERAS
TERECHTKUNNEN
TERUGSTORTEN
TINCTUUR
TUTOYEREN
UITDIJEN
VREEMD
WINDJE
ZWIJNERIJ

HURRY
IDEAAL
INFLATIE
JEMEN
KOOKCURSUS
LENEN
MOEZEL
NICOTINEVRIJ
NIEUWMODISCH
NUANCEREN
OLIJFTAK
ONTHAND
OORHOOGTE
OPSNOEPEN
PACHTGELD
POELIE

De overgebleven letters vormen een deel van het lichaam.
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 juni 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:
zonnebloem
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Aaisja Abdoelrak
Kuifvlinderstraat 13
De prijs is beschikbaar gesteld door:

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