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Het nieuwe jaar is alweer bijna twee maanden oud. Maanden die
met zeldzaam veel koude en gladheid gepaard zijn gegaan. Gelukkig
bleek de vroeger vanzelfsprekende burenhulp nog niet onder een dik
pak sneeuw verdwenen! Velen hebben de afgelopen maanden handen spandiensten verricht voor hun naasten die moeilijk naar buiten
konden. Dat geeft de burger moed!
Helaas zijn er ook dingen waarbij de moed je in de schoenen zinkt,
zoals de vernieling van ons openbaar bezit in de vorm van o.a. de
buste van kunstschilder Kees Bol. Deze (cultuur)barbaren beseffen
niet hoeveel leed en ongemak ze hierdoor veroorzaken.
Op 1 januari jl. was het 90 jaar geleden dat Groot-Eindhoven het
licht zag. Hiervoor moesten wel de randdorpen zoals Woensel, Stratum, Gestel, Strijp en Tongelre geannexeerd worden. Tongelre was
het enige dorp dat falikant tegen deze vijandelijke overname was. Er
werd dan ook een referendum - ja, toen al - georganiseerd met als
uitslag: 95 procent tegen. Toch wist men toen al lang dat het vechten tegen de bierkaai was. Maar Tongelre is en was vindingrijk. Uit
protest werd al het geld uit de gemeentekas opgemaakt aan maatschappelijke doelen. Aan de Hofstraat werd een nieuwe jongensschool gebouwd en onder grote belangstelling werd op de huidige
kruising van de Tongelresestraat met de Insulindelaan symbolisch
een treurwilg geplant, helaas heeft-ie moeten wijken.
Nu is Tongelre geïntegreerd in de stad Eindhoven. Gelukkig hebben
die ‘koppige’ Tongelrenaren nog veel kenmerken van de dorpse
mentaliteit behouden. De homogeniteit is groot. Dit is te merken aan
de drukbezochte activiteiten die georganiseerd worden door de vele
vrijwilligers, buurten en verenigingen.
Om nog meer voeling te houden met wat er leeft in onze gemeenschap wil de redactie van het wijkblad één of tweemaal per jaar een
inloopuurtje organiseren om wijkbewoners de kans te geven om met
de redactie in gesprek te gaan en uw vragen of nieuwe ideeën voor
te leggen. Over het tijdstip zult u nog worden geïnformeerd.
In dit februarinummer wordt o.a. aandacht besteed aan het vijftigjarig bestaan van Scouting Doornakkers, de kleuren van basisschool
De Boog en de belangeloze activiteiten van D.O.P. (Dieren Opvang
Paul) – zie ook de voorpagina.
Wij van de redactie wensen u wederom veel leesplezier!

Algemeen alarmnummer ............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
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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.
Toen ik voor De
Wisselpen gevraagd
werd, besefte ik dat
ik eigenlijk meer met
Tongelre heb, dan ik
aanvankelijk dacht.
Ten eerste woon ik
sinds 4,5 jaar met
heel veel plezier in
de wijk Koudenhoven en ten tweede
heb ik een groot gedeelte van mijn middelbare schooltijd in
Tongelre
doorgebracht. Ik ben opgegroeid in de wijk Oude Gracht en na de
Foto: Désirée van Lieshout
lagere school ben ik
in de Treurenburgstraat naar de Jeannne d’Arc
Mavo gegaan, een hele leuke school met weinig
leerlingen waar ik goede herinneringen aan heb.
Het is grappig dat ik na vele jaren in Dubai te hebben gewoond en gewerkt weer terug ben in Eindhoven en nog wel dicht in de buurt van mijn ouderlijk huis. In november 1991 ben ik namelijk na
mijn studie Arabisch in Maastricht naar Dubai verhuisd. Op dat moment had nog bijna niemand van
dat land gehoord. Zelf wist ik eigenlijk ook niet zo
goed waar ik heen ging, want er was weinig informatie over Dubai te krijgen. Het enige wat ik wist,
was dat ik een baan had en dat iemand me op het
vliegveld zou ophalen. Aangezien er destijds geen
rechtstreekse vluchten waren (in tegenstelling tot
nu 2 x per dag vanaf A’dam), vloog ik via Frankfurt
met Lufthansa; Dubai was een tussenstop op de
vlucht naar Karachi in Pakistan.

Foto: Dubai toen ik aankwam

Foto: Dubai 19 jaar later

Om Dubai binnen te komen, had ik een open sollicitatie gestuurd naar een 5-sterrenhotel om als receptioniste te werken. Ik hoopte dat ze me zouden
aannemen op mijn talenkennis en dat deden ze.
Om een visum te krijgen moest ik in Nederland een
aidstest laten doen. Deze verklaring werd samen
met 10 pasfoto’s naar Dubai opgestuurd en 6 weken later lag het vliegticket met een kopie van mijn
visum in de brievenbus. En zo kon het avontuur
beginnen.
Mijn kamer in
Maastricht werd
leeggehaald, de
spullen opgeslagen
en
een
week
later
brachten
mijn
ouders mij naar
Schiphol. Toen
ik in het vliegtuig stapte had
ik geen idee of
ik nog ooit voet
op Nederlandse
bodem zou zetten
(natuurlijk
wel voor vakanties). Ik vond
het een spannend
Foto:Buji Al Arab
idee dat ik naar
een land ging waar ik helemaal niemand kende en
waar ik helemaal opnieuw moest beginnen met
vrienden maken, etc. Midden in de nacht kwam ik
aan en werd netjes opgehaald door de chauffeur
van het hotel. Hij bracht me naar mijn nieuwe woning midden in de stad en liet me toen alleen ach-
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ter. Ik keek uit het raam naar de donkere sterrenhemel en voelde me vreselijk alleen. Dat eenzame
gevoel heeft niet lang geduurd, want in het hotel
werkten heel veel jonge mensen die net afgestudeerd waren en net als ik op zoek waren naar
avontuur.
Binnen een maand was ik helemaal ingeburgerd en
had ik een groot sociaal netwerk opgebouwd. Er
woonden zo’n 300 Nederlanders in Dubai en ik
werd lid van de Nederlandse vereniging. Ik heb
nog nooit zoveel bitterballen en haringen gegeten
als in de jaren dat ik in Dubai woonde. Voor alle
feestjes van de Nederlandse vereniging werden
bitterballen en haringen ingevlogen. In enkele hotels werkten Nederlandse koks die patatjes oorlog
serveerden op belangrijke voetbalavonden. We
kwamen wat dat betreft niets tekort.
Een half jaar na mijn aankomst werd ik PRmanager voor het enige strandhotel in Dubai, het
Chicago Beach Hotel. Dit hotel had 5 sterren en
was van de Sjeik. Na twee jaar werd besloten dat
dit hotel plaats moest maken voor een heel prestigieus project, namelijk de Burj Al Arab. Het maken
van het fundament voor dit “grootste” hotel ter
wereld heeft denk ik wel 1,5 jaar geduurd. Elke

dag weer zagen we vrachtwagens vol stenen over
een brug naar zee rijden om daar de stenen te lossen. Dag in dag uit. We waren blij toen we eindelijk iets boven zee uit zagen steken zodat de eigenlijke bouw van het hotel kon beginnen. Omdat het
lawaai van de bouw toenam en de toeristen steeds
meer klaagden over overlast, werd besloten het
hotel waar ik werkte op te blazen.
De opening van de Burj Al Arab heb ik nog meegemaakt, daarna ben ik eind 1997 voorgoed teruggegaan naar Nederland. Uiteindelijk wilde ik niet voor
de rest van mijn leven in Dubai blijven. De herinnering aan die tijd is erg leuk en ik heb vrienden
voor het leven gemaakt die over de hele wereld
wonen.
Terug in Nederland moest ik ook weer redelijk opnieuw beginnen. Intussen ben ik getrouwd en heb
ik een zoontje van 6. Ook ben ik lid van het bestuur van de wijk Koudenhoven geworden om wat
meer mensen in de buurt te leren kennen. Zo ben
ik een paar jaar geleden in contact gekomen met
Hélène Selder aan wie ik De Wisselpen graag
doorgeef.
Groeten van Désirée van Lieshout.

In deze cursus leren de deelnemers om langzaam af te
vallen, zodat het gewicht er ook makkelijker afblijft.
Anders leren eten én meer bewegen zijn de pijlers
onder de cursus.

Cursus Goed Gewicht in Zicht
ZuidZorg start bij voldoende aanmeldingen in Eindhoven een (herziene) cursus “Goed Gewicht in
Zicht”. Deze cursus is speciaal bedoeld voor mensen
met een hart- en vaataandoening en / of diabetes mét
overgewicht. Het unieke aan deze cursus is de langdurige begeleiding door een diëtist, de steun van medecursisten met eenzelfde aandoening en de stimulans om veilig en verantwoord te bewegen. De cursus
omvat 10 bijeenkomsten, waarvan de eerste acht wekelijks.
Overgewicht en inactiviteit zijn belangrijke risicofactoren en spelen een belangrijke rol bij aandoeningen
als hart- en vaatziekten en / of diabetes. Dit programma verkleint het gezondheidsrisico. Stabilisering van
het gewicht of - beter nog - een gewichtsvermindering van 5 tot 10 kilo levert al veel gezondheidswinst
op. Gewichtsvermindering geeft echter vaak een jojo-effect. Het lichaam gaat zuiniger om met de energie, waardoor iemand voortaan met minder toe kan.

Anders eten, meer bewegen
De schijf van Vijf van het Voedingscentrum en de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen vormen de basis. Wie deze in de praktijk van alledag hanteert,
merkt dat een beter gewicht in zicht komt. Een gewichtsvermindering van ongeveer 10% geeft mensen
met een hart- en vaataandoening en / of diabetes al
een veel gunstiger levensperspectief!
Winst voor het leven
De cursus is bedoeld voor mensen met genoemde
aandoeningen vanaf 45 jaar en zowel vrouwen als
mannen kunnen deelnemen. Bij mannen zie je vaker
de zogenoemde ‘appelfiguren’, waarbij de vetopslag
meer in de buik plaatsvindt; dit laatste is vanuit gezondheidsoogpunt minder gunstig. De cursusgroep
omvat 10 tot maximaal 15 deelnemers.
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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Struinen door ruige natuur
Vindt u het ook zo heerlijk om erop uit te gaan? Lekker naar buiten in de natuur. Fantastisch is het, om
hier in ons Tongelres buitengebied te gaan lopen.
Maar weet je wat nog spannender is? Door hele grote
natuurterreinen lopen waar je grote runderen of paarden kunt tegenkomen.

dachten: daar heb je weer een paar van die landlopers
en dan met dit weer. Maar wij genoten. Laag vliegende ganzen is het geluid wat je hoort. Geen auto`s of
treinen en andere stadsgeluiden zoals in Tongelre.
Wist je dat hier ook bevers in het wild leven? Je kunt
het hier en daar zien aan de afgeknaagde wilgenbomen. Voor je het weet valt de boom om.

Zo zijn we laatst naar Berg en Dal geweest. Een geweldig leuk plaatsje in een zeer heuvelachtige omgeving. Wat grappig is, door dat heuvelachtige landschap heb je al snel het gevoel dat je je paspoort bent
vergeten. Van Berg en Dal, op naar de Millingerwaard, achter Nijmegen. Een 700 ha. groot uiterwaardengebied aan de Waal.
Door kleiwinning voor de steenfabrieken, worden
grote stukken afgegraven tot op het zand. Daarna mag
de natuur zijn gang gaan. Als je het gebied door een
poortje inloopt, valt je oog eerst op een bord met de
tekst: blijf 25 meter uit de buurt van de runderen en
de paarden. Dat kunnen wij wel lezen, maar kunnen
die beesten dat ook? Ik hoop niet, dat ze de krentenbollen in onze tas ruiken. Gelukkig, er staat een telefoonnummer op voor het geval van nood. Dat belooft
wat.

Een stuk verder staan ze dan, de grote, bijna zwarte
Galloway runderen. Prachtige ruig behaarde koeien.
Er is een paadje waar we over moeten en je raadt het
al, er staan twee van deze runderen op het pad. Denkend aan die 25 meter afstand, zijn we toch langs deze vretende runderen gelopen. We doen net of we ze
niet zien. Nadat we ze zijn gepasseerd, konden we ze
eens goed bekijken. Wat een prachtige dieren.

Wat een ruig terrein. Als eerste vallen de duizenden
ganzen op. Grote aantallen zitten er op de graslanden.
De sneeuw was amper ontdooid, dus werd er weer
gras gegeten. Rietgans, grauwe gans, brandgans, enz.
alle soorten waren aanwezig kijk maar eens in een
boekje hoe ze eruit zien, of op het internet.

Als u deze dieren ook wilt ontmoeten, reis dan een
keer naar de Millingerwaard af, daar vind je natuur
die tegen een stootje kan en het is een leuke ervaring.
Op www.millingerwaard.info, de site van Ton Houkes, kun je heel veel informatie vinden over dit fascinerende gebied. Hij is de persoon die er regelmatig
rond struint, meestal met fototoestel.
Na 10 minuten komen we de eerste groep konikpaarden tegen. Zij keken ons aan en wij keken naar hen.
Weet je wat er gebeurde? Helemaal niets, alsof ze

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Foto’s: Ton Houkes

Recept van de maand februari: Bouillabaise,
zuidfranse vissoep

•

Ingrediënten voor 4 personen:
(let wel, het gaat hier om een maaltijdsoep)

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ca.

1 kg gemengde visfilet (bijv. poon, kabeljauw, zeeduivel, zalm, gamba's)
1 ui
2 teentjes knoflook
1 kleine venkelknol
4 aardappelen
5 tomaten
3 eetlepels olijfolie
geraspte schil van 1 citroen
1 theelepel thijm
1 blaadje laurier
5 draadjes saffraan of 1 theelepel saffraanpoeder
3 deciliter droge witte wijn
1 liter visbouillon
zeezout uit de molen
peper uit de molen

Bereiding:
• Snijd de visfilet in stukken van ca. 4 cm. Maak
de groente schoon. Snipper de ui en de knoflook,
snijd de venkel in stukjes, de aardappelen in
schijfjes en de tomaten in vieren.

•

•

Verhit de olie in een grote pan en fruit de ui en
knoflooksnippers met de venkelstukjes in ca. 5
minuten zachtjes glazig. Roer af en toe.
Roer de stukken tomaat, de aardappelschijfjes, de
geraspte citroenschil, de tijm, het laurierblaadje
en de saffraan erdoor.
Schenk de wijn en de visbouillon erbij en breng
de vloeistof aan de kook. Laat de soep ca. 15 minuten zachtjes koken, tot de groente en aardappels gaar zijn.
Voeg de stukken vis toe en laat ze in 10 minuten voorzichtig gaar worden. Breng de soep op
smaak met zout en peper.
Serveer het gerecht op een groot diep bord en serveer er stokbrood bij, zowel vers als geroosterd met een beetje rouille (mayonaise op basis
van olijfolie en gehakte Spaanse peper).

Dit gerecht heb ik twee jaar geleden gegeten in een
sjiek restaurant in Marseille nadat ik een filmpje had
gevonden op YouTube, het was een sublieme maaltijd, enkele weken geleden stond het twee weken
lang bij de gasterij op de menukaart, wellicht snel
weer!!!!
Eet smakelijk,
Luus van Diggelen,
chefkok Gasterij in ‘t Ven

Tip van de maand: Radiatoren schoonmaken: leg of hang een vochtige doek onder of achter de radiator en blaas er
vervolgens met een föhn door heen.

DRINGENDE OPROEP!
Van meerdere lezers kregen wij het verzoek om

aandacht te besteden aan het sneeuwvrij houden
van de trottoirs. De veelgehoorde klacht van oudere
mensen, maar ook van mensen met kinderwagens,
rollators en rolstoelen is, dat het erg gevaarlijk is als
de stoepen niet of nauwelijks ijs- en sneeuwvrij worden gemaakt. Dit geldt overigens ook in het najaar
als de bladeren weer vallen.
Een ongeluk is zo gebeurd!
Voor ieders veiligheid: laten we met elkaar de stoepen schoon houden.
Namens alle lezers: bij voorbaat hartelijk dank!
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.dse.nl
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
Ochtendgebed met
communiedienst

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof
(restaurant)
Zaterdag
19 uur

Antonius

Martinus

Zondag
9.30 uur

Zondag
11 uur

9 uur
(in stiltecentrum)

Dinsdag 30 maart: boeteviering in de Martinuskerk om
19.00 uur.

Ten derde: telkens opnieuw gaat Jezus bidden. We kunnen daar romantisch over doen, maar we kunnen ook kijken zoals het is. In onze zondagsvieringen bidden we
vaak, bewust of onbewust, psalmen. Soms zingen we
psalmen, soms zingen we liederen die naar psalmen verwijzen. Jezus bad diezelfde psalmen. Vaak denken mensen dat Jezus met God spreekt als een goddelijk wezen
dat spreekt met een ander goddelijk wezen. Dat is niet zo.
Jezus bracht de ervaringen van Zijn leven bij God, zodat
Hij kon begrijpen waarom Hij naar Jeruzalem moest gaan.
Dus als Jezus aan ons, zijn leerlingen, adviseert om te
bidden terwijl we alleen zijn, dan vertelt Hij ons wat Hijzelf
doet.
Deze drie praktijken zijn niet bedoeld om alleen mijzelf
beter te leren kennen. Het is de bedoeling dat aan het licht
komt, hoe ik mezelf dagelijks laat zien. Daarmee kunnen
we mensen worden die hun bijdrage aan een betere wereld kunnen geven. En dan zegt Paulus: “U moet zich vernieuwen naar geest en verstand. Bekleed u met de nieuwe mens, die naar Gods beeld is geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid.” (Ef. 4, 23-24) en: “Trek de oude
mens met zijn gedragingen uit, bekleed u met de nieuwe
mens, die wordt vernieuwd tot het ware inzicht.” (Kol. 3, 910). Hopelijk werken we dan aan een wereld van liefde en
vrede.
Pastor Norbert Schallenberg pr
De diensten in de Goede Week zijn als volgt:

Aswoensdag
Kerstmis is nog maar net achter de rug en toch gaan we
ons al voorbereiden op Pasen. Op 17 februari is het Aswoensdag, de eerste dag van onze veertigdaagse voorbereiding. Wat betekent het symbool van de as? De as geeft
aan dat wij in onszelf keren en dat we ons bekeren. Maar
hoe doe je dat? Daarvoor kijken we naar Jezus in het
Evangelie.
Jezus wordt in het Evangelie, meteen na Zijn Doop, door
de Heilige Geest naar de woestijn geleid. Hij gaat de
woestijn in om te vasten en te bidden. Daar, in de woestijn, wordt Hij op de proef gesteld wie Hij in wezen is. Zo
worden wij ook op de proef gesteld. Als we eenmaal weten wie we zijn, dan roept het vragen op. Die vragen kunnen we proberen te beantwoorden in de veertigdagentijd,
in onze voorbereiding op Pasen. Het Evangelie geeft ons
de drie klassieke praktijken van voorbereiding: vasten,
bidden en iets geven aan mensen in nood. Dat zijn geen
automatische handelingen. Deze drie klassieke praktijken
zijn bedoeld om ons zelfbewustzijn te vergroten en dat
roept vragen op.
Ten eerste: wat gebeurt er met me wanneer ik honger
heb? Wat gebeurt er dan met mijn geduld? Blijft mijn
geest dan open staan om een ander iets te gunnen? Wat
gebeurt er dan met mijn doorzettingsvermogen? Een lege
maag kan ons iets leren over andere vormen van leegte.
Ten tweede: wat gebeurt er met me als ik iets geef aan
een mens in nood? Wat gebeurt er met me als ik de
overbodige dingen uit mijn leven wegdoe? Waar ben ik
aan gehecht? Ben ik me ervan bewust dat er mensen in
nood zijn, mensen die mijn liefde en aandacht nodig hebben?

Donderdag
1 april (Witte
Donderdag)

19.00 uur

Antonius

Eucharistieviering met Cantemus Domino

Vrijdag 2 april
(Goede
Vrijdag)

15.00 uur
15.00 uur

Antonius
Martinus

Dienst met
Schola Cantorum Kruisweg

Zaterdag
3 april

19.00 uur
19.00 uur
21.00 uur

Zondag 4 april
(Pasen)

9.30 uur
11.00 uur

Martinus
Paaswake
Berckelhof Paaswake
Antonius
Paaswake met
Cantemus Domino
Antonius
Eucharistieviering met SchoMartinus
la Cantorum
Eucharistieviering met Martinuskoor

Tarieven kerkelijke dienstverlening
Elk jaar worden de tarieven voor de kerkelijke dienstverleningen vastgesteld.
Per 1 januari 2010 gelden de volgende prijzen:
Stipendia € 9,De volgende bedragen zijn voor parochianen die niet deelnemen aan de kerkbijdrage.
Huwelijksviering (met of zonder koor)

€ 345

Jubileumviering (met of zonder koor)

€ 260

Uitvaartdienst (met of zonder koor, met
of zonder avondwake)

€ 425
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Deze bedragen zijn vastgesteld volgens de richtlijnen van
het Bisdom en Dekenaat.
Crematiedienst (verzorgd door pastor inclusief reiskosten)

€ 275

Avondwake (zonder uitvaartdienst)

€ 100

Doop

Kerkbijdrage
€ 120

Eerste Communie
Vormsel
Agenda februari en maart

stellen bij je dagelijks bestaan: is mijn leven goed zoals
het is, is het zinvol wat ik doe, waar sta ik eigenlijk echt
voor, wat heb ik nodig in mijn leven en waarvan kan ik
(tijdelijk) afstand doen? Wat blijft is de aloude christelijke
vraag: wat is mijn bijdrage aan wat Jezus Gods Koninkrijk
noemde. Want dat beeld vat onze hele christelijke levenshouding samen.
De opbrengst van de vastenactie Samen Verder is voor
“Support Education in the Gambia” (SEIG). Vanaf 2002
steunt deze stichting het dorp Bakalarr; dit jaar is het tijd
voor het tweede project: een basisschool in Pakau Njogu
op de noordoever van de Gambiarivier. Dit is een zeer
arme streek in Gambia, waar ook geen toeristen komen.
De school die vanaf 1980 bestaat, is grotendeels ingestort: twee gebouwen kunnen worden gerestaureerd en
twee moeten worden gesloopt en vervangen. Ook moet er
iets gebeuren aan de toiletgebouwen; er zijn maar 2 toiletten voor 370 kinderen! Verder is nieuw schoolmeubilair
nodig, evenals benodigdheden zoals schriften, pennen
e.d.

23
februari

Pastoresoverleg parochies Woensel-Oost,
Nuenen en Tongelre

24
februari

Parochievergadering 20.00-22.00 uur
zijzaal Antoniuskerk

3 maart

Doopvoorbereiding 20.00-22.00 uur zijzaal
Antoniuskerk

8 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00
uur zijzaal Antoniuskerk

11 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00
uur zijzaal Antoniuskerk

14 maart

Gezinsviering 11.00 uur Martinuskerk

14 maart

Kindernevendienst 11.00 uur Martinuskerk

Vastenactie Samen Verder Rabobank: 1010.54033.
U kunt uw bijdrage ook in de kerk afgeven.

16 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00
uur zijzaal Antoniuskerk
Palmpasenstokken maken vanaf 15.15 uur
zijzaal Antoniuskerk

Met vriendelijke groet,
Kaya van Heiningen,
2811324 of
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

18 maart
22 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00
uur zijzaal Antoniuskerk

25 maart

Bijeenkomst communicanten 16.00-17.00
uur zijzaal Antoniuskerk
Gezinsviering Palmpasen 9.30 uur Antoniuskerk
Doopvoorbereiding 20.00-22.00 uur zijzaal
Antoniuskerk

28 maart
31 maart

NIEUWSBRIEF VAN FEBRUARI

Tot slot is er ook geld nodig voor de schooltruck (benzine,
onderhoud, salaris chauffeur), die dagelijks ruim 100 kinderen uit 12 dorpen naar school en weer naar huis brengt.
Wil je meer lezen over dit project en foto’s zien, kijk dan
op www.Seig.nl

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Nelly Heesakkers-van der Weijden, 93 jr. Bladel
Ben van Haaren, 74 jr., Ruijsdaelbaan
Corrie van Gog-Hurkx, 84 jr. Tongelresestraat
Fien Walravens-ter Veer, 93 jr. Gen.Cronjestraat

Gedoopt:

Doopschelpjes ophalen
Het was een gezellig feest op 24 januari, toen we met een aantal kinderen en
hun familie bij elkaar waren voor het
doopdankfeest. De ark van Noach en een heleboel knuffelbeesten gaven de kleintjes de mogelijkheid om te spelen, terwijl we luisterden naar het verhaal, en meededen
met de liedjes en de spelletjes.
Ouders die niet in de gelegenheid waren om te komen,
kunnen de schelp waarmee hun kind is gedoopt, ophalen
in het parochiecentrum aan de Molijnstraat.
De Vastenactie
SAMEN VERDER
De veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen kent tegenwoordig een andere invulling dan vroeger. Het is een
tijd om ruimte te vinden voor verinnerlijking, om vragen te

Guus Butenaars
Bas Scheepers
Roandy Duran Carcia

Nieuw Baasje gezocht
Mango is een aanhankelijke kater en Binkie
een eigenwijze poes. Beide hebben een heel
vriendelijk karakter. Zij zoeken een nieuw
baasje, wegens allergie van hun huidige
baasje. Graag iemand met een tuin.
Kom een keertje kijken, bel met:
Mike Verdonk op 040-2843012.
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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.

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
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!

Tuintip van februari: Winterklussen
Door Jeroen Soontiëns
In de winter ligt het werk in de tuin bijna stil. In februari
beginnen de dagen alweer te lengen. Als de zon schijnt
komen de eerste tuinkriebels weer tevoorschijn. Het is
nog te vroeg om volop aan de slag te gaan in de tuin
maar er zijn wel een paar klusjes die u goed in februari
kunt doen.
De vasteplantenborder
Als er sneeuw is gevallen kunt u dit op de meeste planten
beter laten liggen. Het heeft een isolerende werking en
voorkomt vorstschade. Alleen van groenblijvende planten
die doorbuigen onder het gewicht haalt u de sneeuw
weg. Ligt er geen sneeuw dan is dit een prima moment
om compost over de border te verspreiden. De planten
groeien nog niet en worden daarom niet beschadigd. Ook
kunt u boomschors gebruiken om de grond te bedekken
tegen het opkomende onkruid.
Nestkasten voor vogels
Deze maand kunt u nog goed gebruiken om nieuwe nestkasten voor vogels op te hangen in uw tuin. De meeste
tuinvogels beginnen al vroeg in het voorjaar met het uitzoeken van een geschikte broedgelegenheid. Ook gebruiken ze nestkasten als schuil- en overnachtingsplaats.
Gazon
Mollen zijn in de winter erg actief en dat ziet u aan de
vele molshopen. Vlak de hopen af door grond weg te halen. Eventueel zaait u beschadigde plekken direct bij. U
kunt nu ook de hardnekkige onkruiden al uit het gazon
verwijderen zoals paardenbloemen. Steek deze planten
met penwortel en al uit de grond. Kalk strooien kan nu
ook nog prima. Dit is nodig om de zuurgraad van de bodem op peil te houden.
De moestuin
Met goed weer kunnen in februari de eerste groenten de
grond in. Heeft u het afgelopen jaar gemerkt dat de
grond snel droog is en stoffig wordt? Dan pakt u nu de
grondstructuur aan voordat u gaat planten. Werk een
ruime
hoeveelheid compost of
ander organisch
materiaal
door
de grond. Eventueel kunt u kleigranulaat gebruiken voor extra
watervasthoudend vermogen.
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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
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen
begint om 14.00 uur.
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames,
met koffie en een gezellig praatje.
Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.
Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 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 zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken,
darten en …. Buurten.
Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van
13.15-14.45 uur.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

IN DE SCHIJNWERPER
WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS heeft, naast het
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.
FIETS- EN WANDELGROEP 50+
Nu de Wandelgroep weer bijna Fietsgroep wordt -dat heeft
uitsluitend met de seizoenen te maken- is het een goed moment om deze groep te belichten. Al meer dan 25 jaar worden er door een aantal erg enthousiaste mensen (die elkaar
natuurlijk wel in de tijd zijn opgevolgd) in de winterperiode
wandelingen door de Tongelrese natuur georganiseerd en in
de zomerperiode fietstochten door de Brabantse omgeving
van Tongelre.
De maandagmiddag om de twee weken is het vaste patroon
van deze activiteiten. De wandelingen eindigen steevast met
een rondje koffie en natuurlijk de daarbij horende gezellige
buurt in ’t Oude Raadhuis. De fietstochten worden zodanig
georganiseerd dat er onderweg wordt aangelegd voor een
pauze. Tweemaal per jaar is er sprake van een dagtocht op
de fiets en eenmaal per jaar wordt er ook nog een bustocht
georganiseerd. De overgangen van de seizoenen worden in
speciale bijeenkomsten gehouden en dat geldt ook voor de
Nieuwjaarsbijeenkomst.
Al met al, een clubje mensen dat er veel tijd en energie in
steekt om de al wat ouderen onder ons te helpen om fit te
blijven en om met elkaar in contact te blijven. Twee heel
belangrijke aspecten van het leven!! Wie mee wil doen is
altijd van harte welkom.
WEET JE ……..
De Koffie/thee – praatmiddag
voor vrouwen is een succes!
Waar: elke maandagmiddag
in ’t Oude Raadhuis
van 13.30 – 15.00 uur
Kom ook eens binnen lopen!

Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 uur.
Entree € 1,00
Elke woensdagavond
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.

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

NAAILES VOOR ALLOCHTONE VROUWEN
Bij voldoende deelname is er in ‘t Oude Raadhuis op vrijdag
5 maart van 9.30 uur -11:30 uur naailes voor allochtone
vrouwen. Kosten €10,00 per maand.
Opgeven kan bij:
l.persoon@welzijneindhoven.nl of
06-15957508, Laura Persoon.
KIENEN, KIENEN, KIENEN
Maak kennis met stuivertjes kienen. € 0,50 per ronde,
10 rondes, dus maar €5,00 per maand.
Gezellig met mensen uit de buurt. Iedere derde woensdag
van de maand. Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.45 uur.
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Babysithoek
Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige plekje in Tongelre zich bevindt?
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!
Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon:
0407877780 of 0630585801.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.

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

Gemeente beloont saamhorigheid
Wilt u iets in uw buurt of straat organiseren wat de
saamhorigheid bevordert, draagt de gemeente bij in de
kosten. Daarover ging de lezing welke 26 januari
jongsleden plaatsvond in het Oude Raadhuis. Giel
Janssen van de gemeente heeft duidelijk gemaakt welke subsidieregelingen er zijn en waaraan men moet
voldoen om ervoor in aanmerking te komen.
Wilt u een straatfeest, Nieuwjaarsborrel of een schoonmaakdag organiseren, een buurtvereniging of een
werkgroep verkeersproblemen opzetten, of iets anders
wat de samenhang in de straat of wijk bevordert?
Neem dan contact op met Giel Janssen (0402388331). Hij kan u alles vertellen over wat de subsidie inhoudt, hoe u de aanvraag indient en waaraan u
moet voldoen. Ook op de site van de gemeente vindt u
alle informatie. Indien u plannen heeft is het belangrijk
dat u snel contact opneemt met de gemeente want het
subsidiebudget is beperkt (op=op) en als de subsidieaanvraag te laat wordt ingeleverd, wordt deze afgewezen.
Wilt u met een bewonersgroep in contact komen welke
ervaring heeft met het organiseren van een activiteit?
Neem dan contact op met het Oude Raadhuis. Zo’n
bewonersgroep kan u vertellen hoe u zoiets aanpakt.
Uit ervaring weten wij dat bovengenoemde activiteiten
de gezelligheid in uw buurt of straat ten goede komen.
Wij van Rond ’t Hofke zijn graag bereid een verslag
van uw activiteiten te plaatsen in Rond ‘t Hofke.

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot die
beschikbaar is gesteld door het wijkblad.
Oplossing Wie Weet Waar januari: het is de plaquette
aan de zijgevel van Best Business, op de hoek van de
Tongelresestraat - Rondweg. Deze plaquette is onthuld ter
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van DELA. De juiste oplossing kwam deze keer van Clementine de Greef,
Locomotiefstraat 67.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
Berckelhof 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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FOTOCODE
Tegenwoordig, in ons internettijdperk, hoef je maar
op een knop te drukken en je wordt overspoeld met
informatie over dassen en mooie foto's van deze dieren. Zo'n 25-30 jaar geleden was dat heel anders. In
die tijd waren algemene informatie over, en foto’s
van, dassen bijzonder schaars, en geloof maar dat ik
gezocht heb.
Op 10 jarige leeftijd zag ik bij toeval mijn eerste
dassen in het Maasheggengebied bij Vierlingsbeek.
Ik was op slag onder de indruk van deze intrigerende
dieren met hun sprookjesachtig uiterlijk. Helaas
werd ik van de artikeltjes over de das in de encyclopedieën van de bibliotheek niet veel wijzer. Mijn
enige optie om meer te weten te komen was dassenburchten te zoeken en ‘s avonds te observeren.
Bij dit observeren kwam ik heel soms mensen tegen
op de burchten met een fototoestel of videocamera
die probeerden de das op de gevoelige plaat vast te
leggen. Dit ging over het algemeen met zeer veel
verstoring gepaard, zodat ik daarna heel lang geen
das te zien kreeg op zo'n burcht. Zoals je wel kunt
begrijpen had ik (en heb ik nog steeds) een grondige
hekel aan deze lieden. Totdat ik op een avond ontdekte dat het ook anders kon. Ik ontmoette een man
op een dassenburcht in Vierlingsbeek die precies
wist waar hij mee bezig was. Hij had geen fotocode
nodig, zoals die van Vroege Vogels. Hij had buitengewone liefde en respect voor de dieren, én de natuurlijke omgeving waarin ze leven. Hij had de
burcht niet verstoord, nog geen takje, en de dassen
kwamen, overigens van heel dichtbij, gewoon te
voorschijn. Ook na zijn observatie kwamen de dassen ‘s avonds gewoon uit hun hol alsof er niets was
gebeurd. Op dat moment woonde er in deze dassenburcht een hele grote, oude mannetjesdas. Toen
ik de man vroeg waar die zat, wist hij het! "Hij komt
uit dat hol", was zijn antwoord, en inderdaad, dat
deed die even later ook!
Deze voor mij nog onbekende natuurliefhebber was
Loek Ketelaars uit Eindhoven. Hij was geïnteresseerd geraakt in de das door krantenberichten over
deze locale dassen en besloot eveneens door gebrek
aan informatie zelf de dieren te bestuderen. Bij hoge
uitzondering had Loek een paar foto’s gemaakt. Dit
was immers bijzaak want het respectvol vermijden
van verstoring stond, en staat nog steeds, voorop.
Loek was zo vriendelijk mij een foto te sturen. En
wat voor één (zie foto).

Een zeugje met een jong vlak langs haar zij. Ik was
danig onder de indruk. Deze foto bevatte voor mij de
essentie van waarom ik van dassen hield. Je kunt
gewoon zien dat het zachtaardige dieren zijn. Het
jong veilig tegen de zij van het zeugje, samen de
grote wereld verkennen. Deze foto getuigde van een
bijzondere liefde voor de dassen en het landschap
waarin ze voorkomen. Voor mij stond het vast: ik
zou alles binnen mijn macht doen de das en zijn
landschap te beschermen.

Gelukkig is vandaag de dag veel juiste informatie
beschikbaar over de das en zijn er vele natuurliefhebbers geïnteresseerd in dit zachtaardige dier. Helaas wijst de praktijk ook dit jaar weer uit dat er diverse dassenburchten in Brabant ernstig zijn verstoord door lieden die zich natuurliefhebber wagen
te noemen. Veelvuldig verkeerd observeren, afbreken van takken en het plaatsen van schuilgelegenheden hebben gezorgd voor de achteruitgang en zelfs
het verlaten van verschillende dassenburchten. Hieronder één dassenburcht van het Brabants Landschap
in Cuijk waarvan de dassen nu zijn verspreid over
meerdere bijburchtjes in de directe omgeving.
Vroege Vogels heeft nu, speciaal voor deze mensen,
een fotocode in het leven geroepen om dit soort misstanden te voorkomen. Is dit een goede zaak? Of zit
de oorzaak van dit gedrag niet in de onkunde van de
mensen maar in winstbejag en de totale afwezigheid
van respect?
Men zou misschien kunnen stellen dat het bestaan
van de fotocode eigenlijk een grote schande is, of is
dit te zwart/wit?
Friso Derikx
Voorzitter Dassenwerkgroep Brabant
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SCOUTING DOORNAKKERS VIERT HAAR
50
0S
STE VERJAARDAG

Dit jaar viert Scouting Doornakkers uit Tongelre
haar gouden jubileum, de groep bestaat 50 jaar.
Zaterdag 2 januari werd het jubileumjaar gestart
met een grote gezamenlijke activiteit voor de hele
groep, die bestaat uit ruim tweehonderdtwintig
jeugd- en stafleden. Ook Scouting Nederland viert
dit jaar feest, want de grootste jeugd- en jongerenvereniging van het land bestaat dit jaar precies
100 jaar. Dit tezamen zorgt voor een goed gevulde
jubileumagenda voor Scouting Doornakkers, met
als hoogtepunt het gezamenlijke zomerkamp van
de groep naar het scoutinghart van de Benelux,
Wiltz (Luxemburg).

Het niveau van de programma's bij Scouting Doornakkers is hoog en juist dat maakt het een groep
waar jong en oud gestimuleerd worden te leren.
"Dat is de kracht en het onderscheidend vermogen
van de groep. We hopen dit nog minstens 50 jaar
zo vol te houden!"
Voor meer informatie over het jubileum van
Scouting Doornakkers, kijk op onze website:
http://jubileum.doornakkers.com

Scouting Doornakkers vindt zijn oorsprong in de
oprichting van de Titus Brandsma groep in 1960.
In die tijd een groep enkel voor jongens. In 1977
fuseerde de groep met de Maria Goretti groep, een
meisjesgroep. Vanaf toen ging het geheel verder
onder de naam Scouting Doornakkers. Inmiddels is
Scouting Doornakkers uitgegroeid tot de grootste
scoutinggroep in de regio Eindhoven. Iedere zaterdag zorgen ruim 40 vrijwilligers voor een afwisselend programma voor de Tongelrese jeugd in en
om de eigen blokhut aan de Urkhovenseweg.
"Het klinkt zo simpel, maar uit eigen ervaring kan
ik zeggen, dat is het niet", zegt Maikel Wijn, bestuursvoorzitter
van
Scouting
Doornakkers.
"Originele en verantwoordelijke programma’s bedenken en maken, kampen voorbereiden en uitvoeren, ravotten en plezier maken met de kinderen en als het even kan ze ook nog wat bij leren."
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Paul Lemmen, eigenaar van Dieren Opvang
Paul: D.O.P.
Door: Francis en Riet
Al vele dagen lag er buiten een dik pak sneeuw.
Iedere morgen gluurden we in alle vroegte gespannen door het raam naar buiten? Zouden de wegen
glad zijn?
Ja, winter kan mooi, maar ook lastig zijn. Niet alleen mensen maar ook dieren kunnen het in zo’n
sneeuwlandschap moeilijk hebben. Dit overwegende vroegen we ons af of het bij Dieren Opvang Paul
(D.O.P.) nu extra druk zou zijn? Wij wilden daar
wel wat meer van weten, dus klopten we aan op de
Krommenbeemd.

Paul en zijn dochter Tatum ontvingen ons heel hartelijk en maakten ons al snel duidelijk dat hun
kooien in de winter niet extra vol zitten.
“Nee, dieren uit de natuur vangen wij niet op”, vertelt Paul ons, “de natuur moet je met rust laten,
die lost zijn eigen problemen op een natuurlijke
manier op. Nee, bij ons is het voor elke schoolvakantie extra druk. Dat zijn onze piektijden. Soms
weten mensen dan geen raad met hun huisdier en
zijn het beu. Huisdieren worden dan óh zo gemakkelijk gedumpt. Wij willen het dumpen en loslaten
van die dieren tegengaan. Daarom vangen wij die
dieren dan op en zoeken er nieuwe baasjes voor.”
Wie is toch Paul Lemmen en hoe komt iemand erbij om een opvang voor dieren te beginnen?
Paul is geboren in Eindhoven in de wijk Tivoli. Vanaf mei 1991 woont hij met zijn vrouw Valeria aan
de Krommenbeemd. Paul en Valeria hebben twee
dochters, Milan en Tatum.

Als klein kind was hij altijd al erg geïnteresseerd in
dieren. In zijn kinderjaren was hij vaak op kinderboerderijen te vinden. Het was dan ook niet zo
vreemd dat hij in 2000 een dierenopvang begon:
D.O.P. Dieren Opvang Paul.

“Dieren houden, dat is een hobby, maar dieren opvangen doe je uit noodzaak. Dit is dus géén uit de
hand gelopen hobby”, vertelt Paul. “Gelukkig staan
mijn vrouw en dochters achter wat ik hier doe, anders kan het niet, want zo’n dierenopvang drukt
wel een stempel op je gezin.”
Nou, als ze allemaal zo enthousiast zijn als jongste
dochter Tatum dan zit dat wel goed. Liefdevol
showt ze ons haar poes en uit alles kun je opmaken dat ze erg begaan is met alle dieren. Zo te zien
kan vader Paul over enkele jaartjes met een gerust
hart enkele dagen weg. Tatum neemt dan de hele
opvang wel over. En wie weet wordt het in de verre
toekomst nog wel eens D.O.T. Dieren Opvang Tatum!!!!
Paul werkt vier dagen per week bij het C.B.R. Centraal Bureau Rijvaardigheid. ’s Woensdags is hij
vrij, die dag kan hij aan de dieren besteden, ze
verzorgen en de hokken schoonmaken.
Welke dieren vang je op?
“Alle huisdieren kunnen hier een tijdelijk onderkomen krijgen met uitzondering van honden en katten. Daarmee moet je naar het dierenasiel de
Doornakkers. Varkens zijn bij mij ook niet welkom
omdat ik die niet kwijt raak. Dieren die ik opvang
probeer ik, zoals ik al zei, aan een nieuwe baas te
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meen zijn de beesten heel rustig. Ik heb wel eens
een haan gehad die ’s morgens vroeg kraaide,
maar ook dat heeft nog nooit moeilijkheden gegeven.”
De dieren hebben kooien, eten, hooi, stro enz
nodig, hoe bekostig je dat?
“Ik krijg geen subsidie en moet alles zelf betalen.
Voer voor al de dieren is een grote kostenpost. Gelukkig zijn er altijd mensen bereid te helpen, zo
krijg ik van bakker Meelmuts en van de bakkerij
van de Wasvenboerderij, ‘tussen de molens’ het
brood wat niet verkocht wordt. Ik heb ook veel
hooi, stro en zaagsel nodig. Als iemand me daaraan zou kunnen helpen! Vooral hooi is erg welkom,
omdat er in de directe omgeving geen boeren
meer zijn, is er moeilijk aan te komen.”
helpen. Met varkens lukt dat niet, daar blijf ik mee
zitten. Ook reptielen kan ik niet opnemen maar dat
aanbod is overigens minimaal.
Om een indruk te geven, per jaar vang ik onder
andere meer dan 100 cavia’s en konijnen op.
Op het ogenblik heb ik 10 duiven, 10 kippen, 6
eenden, 1 parelhoen, 7 ganzen, 4 schapen, 2 geiten, 1 pony, 6 vogels, 5 konijnen, 1 cavia, 3 tamme ratten en 1 papegaai. Daarnaast hebben wij
natuurlijk ook nog onze eigen huisdieren: 3 poezen
en de twee honden die ons terrein bewaken.”
Voor de schoolvakanties is het hier dus extra
druk?
“Ja, veel mensen denken niet goed na voordat ze
een huisdier nemen. Ze hebben er niet bij stilgestaan dat een huisdier niet alleen maar leuk is,
nee, het vraagt ook dagelijks om verzorging óók
als je op vakantie gaat. Die mensen doen een impulsaankoop met alle gevolgen van dien, het dier
wordt daar de dupe van.
Gelukkig zijn er wel steeds meer mensen die wél
goed overwegen of een huisdier nemen wel verantwoord is, zij denken wel goed na over de consequenties en besluiten dan een dier uit het dierenasiel te halen of ze kloppen hier bij mij aan.”
Dus het lukt wel om de dieren een nieuw onderkomen te geven?
“Ik ben het enige dierenopvangcentrum dat ik ken.
Er is zover ik weet geen tweede, dat zoveel verschillende diersoorten kan plaatsen en herplaatsen. De dieren worden herplaatst bij voor ons bekende relaties zoals hertenkampjes, kinder- en
zorgboerderijen. Naar het Weverkeshof in Nuenen
gaan veel van mijn konijnen en cavia’s maar ook
met o.a. Kinderboerderij de Veldhoeve in Helmond
werk ik nauw samen. Particulieren die een opvangdier willen aanschaffen kunnen ook bij ons
terecht. Ook werken wij samen met erkende instanties in Brabant en Limburg.”
Hoe reageren de buren op je activiteiten?
“Ik heb nog nooit problemen met hen gehad. Ik
ben ook heel open in wat ik doe. En over het alge-

Als we tot slot nog wat foto’s willen maken heeft
Tatum een goed voorstel: “We gaan met de dieren
wandelen op het veld! De papegaai, de pony, de
geiten en ook de honden mogen mee.” En om ons
gerust te stellen voegt ze eraan toe: “Jullie hoeven
niet bang te zijn, de honden doen niets want wij
zijn er bij”. Alle dieren mogen los lopen op de pony
na, die houdt Paul vast aan de lijn. Paul woont met
zijn dierenopvang op een uniek plekje in Tongelre,
zijn huis grenst aan het natuurgebied de Loovelden. Als we naar buiten komen hebben de beesten
meteen in de gaten wat er gaat gebeuren en staan
al voor de poort te wachten. Dit doen ze vaker!!!
En wat zijn ze goed terecht gekomen, ja, dit hier is
voor hen een lotje uit de loterij.

Hoe kunnen belangstellenden je bereiken en
waarvoor?
“Als mensen om wat voor reden dan ook een dier
hebben dat zij kwijt willen, advies willen of een
dier of (tweedehands) kooi willen aanschaffen dan
kunnen zij op werkdagen na 18.00 uur ons telefonisch bereiken via: 040-281 45 79 of bij geen gehoor 06-182 11 671. Bellen op zondag mag ook.
Als lezers nog goede kooien hebben waar zij niets
mee doen dan willen wij die graag. Wij werken
zonder winstoogmerk. Onze prioriteit is dieren een
nieuwe kans geven en een liefdevolle opvang bieden in Dieren Opvang Paul.”
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AFVALVERWERKING IN TONGELRE
Sinds kort ben ik met pensioen en mijn vrouw
vond het tijd om de huishoudelijke taken eens opnieuw te bezien, ik kon kiezen uit twee belangrijke
taken: iedere week de vloer dweilen of de afvalverwerking doen.

Bij de eerstvolgende afvalscheiding stuitte ik al op
een fors probleem, HET
THEEZAKJE, daar zit behalve thee (groenbak) ook
een touwtje (grijsbak) met
een papieren labeltje aan
(papierbak), dus met de
schaar erin en… weer
…..jawel ….. scheiden.
Nou dacht ik eigenlijk wat doet de gemeente zelf
eigenlijk nog aan de afvalscheiding, ik werk me
kapot, en eigenlijk zou ik tot m’n 67e moeten werken, mensen, daar heb ik helemaal geen tijd voor
met al dat gedoe , maar als ik dan toch moet gaan
werken, dan heb ik met bovenstaande baan weer
een goede aanvulling voor mijn cv als ik bij van
Ganzewinkel ga solliciteren.
Ik dacht alle afvalstromen onder de knie te hebben, wees mijn lieve vrouwtje mij op alweer een
nieuwe folder: “ Ik spoel geen troep door het riool”
met daarin wederom allerlei adviezen hoe het rioolwater schoon te houden.

Ik koos direct voor dat laatste, maar dat bleek
toch meer in te houden dan het wekelijks (tijdig
en juist gevuld) buiten zetten van de groene of
grijze bak, jonge jonge wat een vergissing, volgens mijn vrouwtje behoort zelfs stofzuigen ook
tot de huishoudelijke afvalverwerking, ’t zal wel. Ik
had het kunnen weten, ze drukte me de zojuist
van gemeentewege verstrekte “afvalkalender” in
mijn handen en ik begon driftig aan de studie voor
“afvalscheider”.

Het moet nu toch ook niet gekker worden, als we
straks de poep en de pies moeten gaan scheiden,
denk ik dat ik toch maar mijn keuze ga herzien en
gauw ga dweilen, jonge jonge wat een vergissing.
Groet van de “De Plastic Hero”
C. Lodewijks, van Gorkumlaan.

Wat een gedoe zeg, ik dacht gauw efkes klaar te
zijn, jonge jonge wat een vergissing. Gft (groene
bak); restafval (grijze bak); Grof huishoudelijk afval (milieustraat); klein chemisch afval (inleveren): batterijen, lampen, olie, verf, medicijnen
etc; wit en bruingoed; elektr. apparaten; glasbak
en oudpapierdoos.
Ik dacht daarmee klaar te zijn maar… jonge jonge
wat een vergissing, mijn lieve echtgenote drukte
mij wederom en heel subtiel een folder onder mijn
neus met de afbeelding van de “Plastic Hero” dus
weer opnieuw aan het studeren, wat wel en niet in
de daarvoor bestemde plasticbak mag en moet.
Na de aanleg van diverse verzamelplaatsen in de
schuur bleek nu ineens mijn fiets er niet meer in
te kunnen, mijn vrouw zei al: die hoort bij het grof
huisvuil en dient te worden gebracht naar de Milieustraat, de adressen en openingstijden staan op
de eveneens door de gemeente verstrekte “afvalwijzer” en je hebt geluk, in Eindhoven is dat gratis.
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK

is. Is het boek bij een andere bibliotheek te krijgen, dan verzorgt Zoek&Boek de aanvraag én het
transport voor u. U kunt het gereserveerde materiaal dan meestal binnen een week tegen een vergoeding (boeken en bladmuziek: € 2,50, cd’s en
dvd’s: €3,00) bij uw bibliotheekvestiging ophalen.

Voorlezen op woensdagmiddag
Elke maand lezen we aan kinderen
t/m 6 jaar een mooi, spannend of
grappig verhaal voor. Kom luisteren!
Woensdag 3 maart (14.30 – 15.00
uur). De toegang is gratis.
Herinnering: Bibliotheek Eindhoven en PSV in
actie
Heeft u al een cadeaukaart in ontvangst mogen
nemen na het lenen van materialen bij Bibliotheek
Eindhoven en uw geluk mogen beproeven met het
invullen van de wincode? Misschien bent u reeds
de gelukkige winnaar van een van de geweldige
PSV-prijzen waar leden van Bibliotheek Eindhoven
van 1 februari tot en met 30 april kans op maken?
Zo niet, u kunt nog steeds meedoen en fantastische prijzen winnen. Ga hiervoor naar uw bibliotheek en leen minimaal 5 materialen per keer. Ga
met uw uitleenbon naar de klantenservice, u ontvangt bij de klantenservice dan direct een PSVcadeaukaart met een unieke
wincode. Vul deze code in op
de website van uw bibliotheek
en zie meteen welke prijs u
heeft gewonnen. Veel succes!
Boekenweek 2010 in Bibliotheek Eindhoven:
Khalid Boudou
'Jong zijn' staat centraal deze Boekenweek. Khalid
Boudou (Tamsamane, Marokko, 1974) weet wel
raad met dit thema. In zijn succesvolle romans
(onder andere ‘Het schnitzelparadijs’ en ‘PizzaMaffia’) spelen jongeren de hoofdrol. De verfilming
van ‘Het Schnitzelparadijs’ was zowel nationaal
(best bezochte Nederlandse film in 2005) als internationaal een groot succes. Khalid Boudou beschrijft op meeslepende en humoristische wijze de
frustraties, relaties, liefdes, angsten en keuzes van
jongeren. Vrijdag 12 maart is hij ’s middags in de
Witte Dame. Misschien leuk voor de scholieren.

Programma april t/m juni 2010 – ‘Kennismaken met culturen’
Eind maart is het nieuwe programma van Bibliotheek Eindhoven weer beschikbaar! Het thema van
het tweede kwartaal staat geheel in het teken van
‘Kennismaken met culturen’. Hierbij maken we niet
alleen kennis met de rijkdom aan culturen binnen
onze grenzen, maar worden grenzen ook overschreden…

POLITIEK DEBAT IN DE BIBLIOTHEEK
Op 3 maart a.s. vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Weet u nog niet wat u gaat stemmen, of bent u benieuwd naar wat de politiek
over uw wijk te zeggen heeft?
Kom dan naar het wijkdebat op donderdag 25
februari bij Bibliotheek Eindhoven, vestiging Herzenbroeken. Het debat start om 20.00 uur en
duurt tot 22.00 uur. U hebt deze avond de unieke
kans om met wijkprofessionals en politici te debatteren over zaken die uw wijk aangaan, die u
als inwoner bezig houden.
Omdat we willen debatteren over de wijk, zijn we
op zoek naar geluiden uit de wijk. Hebt u een onderwerp waarover u graag wilt debatteren?
Laat het ons dan weten.
Voor meer informatie en aanmelding stuurt u een
email naar m.krosing@bibliotheekeindhoven.nl /
040-2604260.

Een tongerick is een Tongelrese limerick
Zoek&Boek
Bibliotheek Eindhoven heeft een uitgebreide collectie. Toch wilt u soms iets lenen dat alleen bij een
andere bibliotheek te krijgen is. Met Zoek&Boek
kunt u met uw bibliotheekpas en pasnummer boeken, muziek-cd’s/-dvd’s en bladmuziek aanvragen
via landelijke, provinciale en soms ook lokale catalogi en bibliotheek websites. Is de titel die u zoekt
aanwezig in de collectie van uw bibliotheek, dan
wordt de aanvraag verder afgehandeld en hoort u
vanzelf of uw boek klaarligt of voor u gereserveerd

Un vrouwke uit de bibliotheek,
zag al un tijdje, un bietje bleek.
Da kwam dur ut gesjouw van al die boeken,
die stonde steeds in de verkeerde hoeken.
OORZAAK: de stagière, want da war nog un leek.
Nelis
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ZuidZorg start bij voldoende aanmeldingen met de
volgende cursussen:
Cursus “Babymassage”
De cursus staat gepland in:
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 van 09.4511.45 uur op: maandag 1, 8, 15, 22, 29 maart en
12 april 2010.
Eindhoven, Le Sage ten Broeklaan 9 van 09.4511.45 uur op: dinsdag 2, 9, 16, 23, 30 maart en 6
april 2010.
Een cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur
en gaat van start met minimaal 6 deelnemers, het
maximum aantal deelnemers is 8.
Cursusprijs is standaard € 120,00 en voor deelnemers PuntExtra € 100,00.
Cursus “Eerste Hulp Oké”
Weet u wat u moet doen of vooral niet moet doen
als iemand gevallen is? Waar moet u op letten? Wat
is het verschil tussen flauwvallen en beroerte en
waar ziet u dat aan? Hoe handelt u bij verslikking of
verstikking? Wat doet u in geval van botbreuken,
snijwonden of sterk bloedende wonden? Enkele vragen waarop cursisten na afloop het antwoord weten.
De cursus “Eerste Hulp Oké” is voor iedereen vanaf
50 jaar. De cursus leidt overigens niet op tot het
zogenoemde EHBO-diploma, maar reikt wel belangrijke kennis aan bij veelvoorkomende ongevallen in en rondom de woning.
De cursusdata zijn: dinsdag 2, 9, 23 en 30 maart
2010.
Tijdstip: 09.30 uur tot 12.00 uur.
Cursuslocatie: kantoor ZuidZorg, Le Sage ten
Broeklaan 9 in Eindhoven.
Kosten: standaardprijs € 60,00 en voor deelnemers
PuntExtra € 40,00.
Cursus drukpunt massage ‘SHIATSU’
Deze cursus vindt plaats op donderdag 25 februari,
4, 11, 18, 25 maart, 8 en 15 april 2010 van 19.30
– 22.00 uur in het kantoor van de ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9.
De cursus wordt verzorgd door een natuurgeneeskundig therapeut. Het omvat in totaal 6 bijeenkomsten waarin aandacht geschonken wordt aan:
• ontstaan Shiatsu;
• leer van de 5 elementen;
• wat is yin en yang?;

de drie belangrijkste elementen leren masseren;
massage van nek en schouders;
pulsen;
“do-in” vorm van zelf-massage op de meridianen.

Met de kennis van de 5 elementen leert u hoe uw
emoties en uw lichaam elkaar beïnvloeden en hoe
daardoor problemen en/of ziekten kunnen ontstaan. Verder leert u diverse massagetechnieken,
waarmee u preventief, ondersteunend of genezend
kunt werken.
Cursus “anders leren denken”
In totaal bestaat deze cursus uit 8 bijeenkomsten.
De cursusdagen zijn: 24 februari, 3, 10, 17, 24, 31
maart, 7 en 14 april. Tijdstip: 20.00-22.00 uur. De
cursus vindt plaats in het gebouw van Zuidzorg, Le
Sage ten Broeklaan 9 in Eindhoven.
Er wordt geleerd hoe je in de praktijk van het alledaagse leven kunt omgaan met spanningen en
emoties zoals angst, woede en verdriet. Zaken
waar de deelnemer tegen opziet, worden niet uit
de weg gegaan maar opgepakt; zij het met minder
spanning.
De volgende vragen komen aan de orde: hoe ontstaan onze gevoelens, wat is rationeel denken en
hoe kun je storende gedachten omzetten in helpende gedachten.
Cursus “leren masseren”
In totaal bestaat een cursus uit 10 bijeenkomsten
van 1½ uur.
De cursus vindt plaats in het gebouw van de ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 en wel op woensdag
24 februari, 3, 10, 17, 24, 31 maart, 1, 14, 21 en
28 april 2010 van 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.
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.
Meer informatie?
Voor meer informatie over een van de cursussen of
het aanvragen van een inschrijfformulier kunt u
terecht bij:
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer:
040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl
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Speelinloop ’t Hofke
Van de week is mij
gevraagd een stukje
te schrijven voor dit
blad over de speelinloop van ’t Hofke.
Met mijn zoontje
Owen kom ik nu een
paar maanden bij de
speelinloop. De
speelinloop is voor
kinderen van anderhalf totdat ze naar de peuterspeelzaal gaan. Mijn zoontje werd in september
anderhalf, dus een paar weken later zijn we eens
gaan kijken. Owen keek zijn ogen uit. Hij vond het
erg interessant. Al die kinderen. Het speelgoed.
Een glijbaan! Samen aan tafel om liedjes te zingen. Daarna lekker fruit eten en wat drinken. En
dan ook nog knutselen. Super!
Na een paar weken kreeg de
peuterspeelzaal
toestemming ook
een programma
van vier dagdelen
aan te bieden.
Meer bezetting
van de ruimte,
dus wij schoven
op naar de BSO-ruimte. Even aanpassen en een
glijbaan is er niet. Maar nu kunnen de kinderen na
de speelinloop nog heerlijk op het schoolplein van
de kleuters rondrennen. En daar genieten ze volop
van. Ook binnen is er genoeg om mee te spelen,
dus de kinderen waren snel omgeschakeld.
De speelinloop is op dinsdagochtend van negen tot
half elf en kost maar 70 cent per keer. Als ouder,
grootouder of verzorger blijf je erbij om met je
kind te spelen en te kletsen met de andere ouders,
grootouders, verzorgers. Ik vind de opzet van de
speelinloop erg prettig.
Nu kan ik zien hoe mijn zoontje het bevalt, weet
met wie hij straks naar de peuterspeelzaal gaat.
Tevens kan hij kennis maken met hun ouders,
grootouders, verzorgers.
Mijn zoontje kan alvast wennen aan de omgeving,
de leidsters en andere kinderen, zodat hij bij de
overgang naar de peuterspeelzaal zich sneller op
zijn plek zal voelen. Er zijn ook kinderen die van
de speelinloop
naar PeuterPlaza `t Karregat
gaan.
Er is nog plaats
voor een paar
kinderen ik zou
zeggen, kom
een keer langs.

Lekker bewegen in je eigen wijk!
Bent u ouder dan 55 jaar? Dan nodigt Welzijn
Eindhoven u uit om geheel gratis een proefles te
komen nemen bij één of meer van de hieronder
genoemde 55+FIT! groepen in Tongelre. Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek, dansen,
seniorfit en swinggym.
Gymnastiek kosten € 21,00 per kwartaal
Woensdag
van 9.00 tot 10.00 uur in de dependance van ‘t Oude Raadhuis,
’t Hofke 128
Dinsdag
van 13.45 tot 14.30 uur in De Ronde, Tongelresestraat 146
Swinggym
Dinsdag

Dansen
Donderdag
Vrijdag

Seniorfit
woensdag
donderdag

(Vanaf 50 jaar) kosten € 21,00 per
kwartaal
van 14.30 tot 15.15 uur in de
dependance v.h. Oude Raadhuis,
’t Hofke 128
kosten € 21,00 per kwartaal
van 11.00 tot 12.00 uur in de
Toeloop, Jozef Israëlslaan 2
van 11.00 tot 12.00 uur in de
dependance van ’t Oude Raadhuis,
’t Hofke 128
kosten € 29,90 per kwartaal
van 9.30 tot 11.30 uur (inclusief
pauze) In de gymzaal van de
Toeloop, Jozef Israëlslaan 2
van 9.15 tot 11.15 uur (inclusief
pauze) in Sporthal Haagdijk,
Meerkollaan 6

Hatha Yoga kosten € 30,45 per kwartaal
Woensdag
van 16.00 tot 16.45 uur in de
dependance van ‘t Oude Raadhuis,
‘t Hofke 128
Voor meer informatie: Anja Alink, telefoonnummer: 040 - 219 33 00.
———————
Welzijn Eindhoven zoekt dringend vrijwillige
chauffeurs voor diverse Senioren Ontmoetingspunten in Eindhoven. De werkzaamheden bestaan
uit het ophalen en na afloop weer thuisbrengen
van de deelnemers. De Senioren Ontmoetingspunten vinden plaats op verschillende vaste dagen en
de kilometers worden vergoed. Eigen auto is een
voorwaarde.
Voor meer informatie: Joke Lor, coördinator Senioren Ontmoetingspunt Welzijn Eindhoven. Telefoon 040 – 219 34 71.
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Hennie Cox, fysiomanueeltherapeut
Bart van Houten, fysiomanueeltherapeut
Janny Gudden, fysiomanueeltherapeut
Frank Delemarre, fysiomanueeltherapeut
Monique Webb, fysiotherapeut
Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie
“Tongelre”
Ceramlaan 10,
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl

Looptraining bij etalage - benen(Claudicatio intermittens) EIND
HOVE
Looptraining is geschikt voor mensen met “etalage-benen”. Kenmerkend voor deze
“etalagebenen” is een stukje kunnen lopen en moeten stilstaan vanwege pijn in het been
om daarna weer een stukje te kunnen lopen. De oorzaak van deze klachten is een vernauwing in de slagaders van en naar de benen. Door een tekort aan zuurstof in de beenspieren treedt er een
verzuring op, die ervaren wordt als pijn, kramp, tintelingen of een stijf gevoel.
De huisarts of specialist stelt deze diagnose en kan u daarna doorverwijzen voor looptraining. Dit advies lijkt
tegenstrijdig, maar uit onderzoek is gebleken dat er prima resultaten zijn behaald met looptraining.
Waarom looptraining, de meeste mensen kunnen toch lopen?
Met looptraining bedoelen we iets anders dan wandelen. Het doel van looptraining is het zeer regelmatig wandelen van bepaalde afstanden om zo de loopafstand te verbeteren.
De behandeling is enerzijds gericht op het vertragen van de verkalking en
anderzijds op het vergroten van de pijnvrije loopafstand (looptraining).
Daarnaast neemt de lichamelijke conditie toe, hart en longen worden sterker
en het heeft een positieve invloed op uw lichaamsgewicht.
Naast het normale verouderingsproces hebben leefgewoonten zoals roken,
te veel en te vet eten, alcohol en weinig bewegen een nadelige invloed op de
verkalking. Ook suikerziekte, hoge bloeddruk en cholesterol zijn risicofactoren.
Training:
Tijdens de eerste training bepaalt u samen met de fysiotherapeut de maximale loopafstand.
U start met lopen zonder pijn in de benen, daarna beginnen de klachten op te spelen. Voor een zo goed mogelijk testresultaat moet u proberen toch nog even door te lopen, tot de voor u maximaal haalbare pijn. U hebt
nu uw maximale loopafstand bereikt.
Daarna maakt u samen met de therapeut een loopschema.. Iedere dag moet u 3x uw maximale loopafstand
bereiken. Dus veel lopen, lopen, lopen. Dan zult u merken dat binnen drie maanden uw loopafstand verbetert,
alsmede uw algehele conditie. Aanvullende spierkrachtoefeningen en optimaliseren van
een normaal looppatroon en houding zijn daarnaast van belang.
Bovenstaande is een korte samenvatting uit het boekje voor mensen met een hart- of
vaatziekte.
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BASISSCHOOL DE BOOG BESTAAT 25 JAAR!!
Op vrijdag 15 januari 2010 is de aftrap geweest
van het lustrum jaar met als thema:

DE KLEUREN VAN DE BOOG!
De hal van de school is omgetoverd in allerlei kleuren. Uit de hal zijn alle stoelen gehaald en in het
midden is een "catwalk" gemaakt. Alle kinderen
van De Boog zitten in de hal gespannen te wachten. Wat gaat er gebeuren? Er volgt een spetterend optreden van K3.

Erg grappig want je
groep ziet er dus
over een tijdje heel
anders uit! Wat een
feest! Het lustrumjaar zal goed gevierd
worden met diverse
activiteiten waarover
wij u uiteraard van
op de hoogte zullen
houden!
Kleurrijke groeten
van het team van
basisschool De Boog.

Daarna komen de leerkrachten één voor één over
de catwalk gelopen in een mooie kleur. Dat is ook
de kleur die gedurende het lustrumjaar in die
groep centraal staat. Elke klas wordt dus iedere
keer een beetje meer omgetoverd in een kleur met
werk en ideeën van de kinderen zelf.

MENNEKE VAN HET JAAR 2010
Zondag 31 januari 2010 is in de residentie
van carnavalsvereniging de Tongelreepers,
de Merckthoeve, Jan de Ridder gekozen tot
Menneke van ‘t Jaar.

VLOOIENMARKT
Op zondag 14 maart organiseren we weer
onze jaarlijkse vlooienmarkt in
’t Oude Raadhuis van 12.00 tot 16.00 uur.
U kunt dan uw overbodige spulletjes bij
ons kwijt. Het gaat hier wel om kleine
huishoudelijke cq elektrische artikelen
(meubels, koelkasten e.d. kunnen we wegens ruimtegebrek niet accepteren).
Heeft u nog spullen?
Vanaf 15 februari kunt u die afgeven bij
’t Oude Raadhuis. Mocht u daartoe niet in
de gelegenheid zijn, dan kunt u vanaf
2 maart de conciërge bellen om met hem
een afspraak te maken voor het ophalen
van uw spullen. Het telefoonnummer is
040-281 17 37
Toegang vlooienmarkt € 0,50
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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
Het Groendomein Wasven blijft zich vernieuwen:
dit jaar start de Gasterij met een maandelijkse activiteit waarin de combinatie van spijs en drank centraal staat. De aftrap bestond uit de bierproefavond
waarover u in deze nieuwsbrief meer leest. Maar er
is nog veel meer te doen: kom vooral eens langs!
Kijk voor meer informatie en voor tijden op de
website van het Wasven www.wasven.nl
Overzicht activiteiten en data
Expositie Schilderijen en keramiek Joke Visser
Oesteravond

Tot en met
27 februari
24 februari

Natuurthema-avond: Wat een
weer, weer
Expositie fotografie Thea
Prummel
Natuurlijk Tongelre: de
smaak van koffie!
Wandeling: De Loovelden en
zijn bewoners
Open Dag

26 februari

Pasen: brunch en activiteiten

4 en 5 april

Hemelvaart:trap & hap

13 mei

Vanaf 6 maart
10 maart
14 maart
20 maart

Exposities op de Overloop
Op de overloop van de Wasvenboerderij vinden
tentoonstellingen plaats van lokale kunstenaars.
Vanaf 6 maart kunt u foto’s van Thea Prummel bekijken. Zij fotografeert abstract wat interessante
beelden oplevert die aanzetten tot vragen. Kom
vooral kijken tijdens openingstijden van de Gasterij
en laat u verbazen!

Kuieren in Tongelre, met lentesoep op zondag
14 maart
De Loovelden en hun bewoners
De lente staat voor de deur, hoera! Daarom gaan
we weer naar buiten. Deze keer gaan we naar de
Loovelden. Dit is het gebied tussen de Loostraat tot
aan het Eeneind en Opwetten (Nuenen), dat wordt
doorkruist door de Kleine Dommel en de weg naar
Helmond.
Weet U welke dieren, vogels en planten daar leven?
We gaan het allemaal ontdekken tijdens deze wandeling, samen met een natuurgids.
We vertrekken om 10.30 uur bij de schop van de
boerderij van het Wasven, Celebeslaan 30 te Tongelre. De kuiertocht duurt ongeveer anderhalf uur.
Na de wandeling, die weer eindigt bij de boerderij,
kunt u ook van het soeparrangement gebruik maken. Onze koks zorgen voor een overheerlijke lentesoep. Loopt u mee? (Denk aan een verrekijker en
stevige schoenen.)
Het kuier arrangement inclusief lentesoep kost
6,00 euro per persoon. Geef uw deelname door via
natuurwerkgroep@wasven.nl
Verslag bierproefavond
Ongeveer 40 personen waren aanwezig bij de Bourgondische Biologische Bierproefavond die de Gasterij in januari heeft georganiseerd. Zij leerden alles
over het proeven van bier. Net als bij wijn zijn er
namelijk vele aspecten die de smaak van bier bepalen. Zo hangt dit af van de stevigheid en kleur
van de schuimkraag en van het alcoholpercentage.
Maar ook de geur is bepalend en die kan variëren
van bloemig en fruitig tot kruidig en zwaar. Het geleerde kon meteen worden toegepast op vijf soorten bier waarvan de biologische er wat smaak betreft uitsprongen!

Nog tot en met 27 februari kunt u de expositie van
Joke Visser bekijken. Naast schilderijen van bloemen en dieren en van abstracte menselijke figuren
kunt u ook keramiek van haar hand bewonderen.
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Diegenen die het alcoholpercentage het beste konden benoemen, hebben een bezoek aan de Gulpener brouwerij gewonnen, Jos Rovers won daarbij de
eerste prijs als beste bierproever van Tongelre!
Gulpener is de huisbrouwerij van de Gasterij en
staat bekend om een maatschappelijk verantwoorde manier van produceren. De avond werd afgesloten met hapjes en met de conclusie dat dit vaker
georganiseerd moet worden!
Thema-avonden Gasterij
Vanaf dit jaar zal Gasterij In ’t Ven maandelijks een
bourgondische en biologische avond over een thema organiseren. Voor een bedrag van rond de 10
euro kunt u kennismaken met speciale ingrediënten: de combinatie van spijs & drank staat centraal.
In maart is het thema ‘Kaas’. Kijk op de website
van het Wasven voor meer informatie.
Op 24 februari is het thema oesters & champagne.
Heeft u altijd al eens oesters willen proeven maar
het toch nooit gedaan? Of bent u een echte liefhebber maar wilt u wel eens wat meer informatie over
oesters hebben? Kom dan naar de oesteravond van
Gasterij In ‘t Ven. Een deskundige van Schmidt
Zeevis zal u niet alleen de oesters laten proeven,
maar ook een toelichting geven op de kweek, de
herkomst, de groei enzovoort.
De avond begint om 19:00 uur. De kosten bedragen 15 euro per persoon. Aanmelden kan via
oesteravond@wasven.nl.

Natuurthema-avond Winterslaap
Op vrijdag 29 januari vond de eerste natuurthemaavond van 2010 plaats in de Schop van de Wasvenboerderij voor kinderen uit Tongelre. Ditmaal was
het onderwerp Winterslaap. De opkomst was weer
overweldigend: 50 kinderen en een groot aantal
ouders, opa’s en oma’s. Ook zij bleven de hele
avond om weer mee te genieten van leuke en interessante verhalen. Kees van Grevenbroek opende
de avond met een verhaal over schaatsen in de
winter. De kinderen kregen nog echte ‘botjes’ te
zien. Op dit soort schaatsen hebben nog heel wat
opa’s en oma’s leren schaatsen. Daarna gingen alle
kinderen naar de multimediaruimte om te kijken
naar een mooie diashow van dieren. Wie houdt er

nu eigenlijk wel en wie geen winterslaap? De kinderen deden hier zeer enthousiast aan mee. Kees
vertelde alles over de dieren in het Wasven die een
winterslaap houden en Loek Ketelaars vertelde leuke anekdotes. Wist u dat de Vlaamse Gaai ook
meebouwt aan het eikenbos rondom ’t Wasven?
Loek heeft haarfijn uitgelegd hoe dat kan. Daarna
mochten alle kinderen gaan knutselen in de Schop.
Uit prachtige natuurtijdschriften konden de kinderen foto’s knippen van alle dieren die een winterslaap houden. Met prachtige collages keerden de
kinderen zeer tevreden naar huis.
Natuurthema-avond: het weer
De natuurthema-avond van 26 februari staat in het
teken van het weer. Gaat het regenen of sneeuwen? Krijgen we een hete zomer? Of, zoals deze
winter: gaat het vriezen zodat we kunnen gaan
schaatsen? Je leert het voorspellen door onze uitleg
van de weermachine. Ook gaan we leren hoe wind
en bliksem ontstaan. En we gaan een windvaan
maken!
De avond is in de Schop van de Wasvenboerderij
en begint om 19:00 uur en eindigt om ongeveer
21:00 uur. De entree bedraagt 1,50 euro en iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom!
Natuurlijk Tongelre: de smaak van koffie
Wist u dat we bij de Wasvenboerderij onze eigen
koffiebrander hebben? En houdt u van koffie? Dan
moet u zeker naar de Natuurlijk Tongelre avond
van 10 maart komen. Godelieve Laarakker vertelt u
dan alles over koffiebonen en hoe klimaat en groei
de smaak bepalen, naast het branden natuurlijk. U
kunt het geleerde ook meteen in de praktijk toepassen: we gaan natuurlijk koffieproeven! De
avond begint om 20:00 uur en eindigt rond 22:00
uur. De entree bedraagt 3,00 euro per persoon, de
koffie is inclusief!
Open Dag 20 maart
Op 20 maart vindt er op de Open Dag van Groendomein Wasven een groot aantal activiteiten
plaats. Het wordt een echte doedag. We beginnen
’s ochtends om 9.00 uur en gaan dan aan de slag
tot 12.00 uur. U kunt dan meeklussen en opruimen
met de Grote Schoonmaak. De bedoeling is dat het
gebied rondom de boerderij weer ontdaan wordt
van alle rommel die er ligt, zodat alle jonge aanwas
van bomen, bloemen en struiken weer de gelegenheid krijgt om te gaan groeien! Hierna gaan we een
broodje eten met een heerlijke kop soep. ’s Middags zijn er verschillende leuke doe-activiteiten bij
de boerderij en in het bos. Zo vindt de opening van
de boomvlonder plaats, heeft Lunet een open dag
en vinden er verschillende demo’s plaats van alle
workshops die in en rondom de boerderij in het
voorjaar gaan plaatsvinden.
Al met al een leuke en afwisselende dag waar u van
harte welkom bent. Reserveer deze dag alvast in
uw agenda en kijk op de website van het Wasven
voor meer informatie.
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Groep 4b (van meneer Jaap) van basisschool

De Boog is aan de beurt om iets van zich te
laten horen in wijkblad Rond 't Hofke.
We hebben gekozen voor de afgelopen kerstvakantie om iets te vertellen over onszelf. Hier een aantal vertelsels van een aantal kinderen.
• Wij wouden gaan schaatsen op de Karpendonkseplas, maar het ijs was nog niet dik genoeg. Dus gingen we naar Nuenen, want daar
lag geen water onder het ijs maar gras. Maar
daar was het wel een beetje hobbelig (Linda).
• De eerste week was ik thuis. De tweede week
zat ik in Amerika (Chicago). Er lag wel 2 meter
sneeuw, dacht ik. We zijn gaan schaatsen en
gaan shoppen. Nou, dit was mijn vakantie
(Yvette)
• De donderdag vóór de kerstvakantie was het
kerst op school. Iedereen was zenuwachtig en
ook nieuwsgierig wat iedereen aan eten had
meegebracht. Overdag hebben we in de groep
kerststukjes gemaakt en dat was heel leuk. Ik
ging buitenspelen met Jules met de bobsleetjes.
En toen was het avond. We aten aardappels met
broccoli. Daarna mochten we nog even tv kijken
en toen moesten we naar bed. Eerst nog wat
lezen en toen ging de lamp uit (Jojanneke)
• De 1e kerstdag ben ik naar de Sound of Music
geweest in het Efteling-theater. De volgende
dag ging ik lekker uitslapen. Met m'n vader gingen we naar de film Anubis en de wraak van Argus (Elles).
• Ik heb bezoek van Duitsland gehad. Mijn oom
was gekomen en mijn moeder zijn zusje. Mijn
buurman had 2 auto's vol vuurwerk en wij een
grote zak vol (Didem).

8, 9, 10 ik kom je zoeken!”, horen we iemand op
de gang zeggen. Daar komt Roodkapje door het
bos gelopen, ze zoekt een plekje om zich te verstoppen. "Ik denk dat moeder me hier niet zal vinden!" Maar helaas daar is moeder al. "Ja Roodkapje ik heb je gevonden!" Alle kinderen zitten ademloos te kijken. Dan vinden ze een mandje in het
bos. Wat zou daar inzitten?
Moeder en Roodkapje toveren allerlei poppen uit
mandje. Horen de boze wolf en de jager wel of niet
bij het sprookje Roodkapje? Ja natuurlijk. En een
koning? Die niet, maar iedereen maakt wel een
mooie buiging voor hem. Als alle poppen aan de
beurt zijn geweest, gaat Roodkapje met haar eigen
mandje met koekjes en drinken naar Grootmoeder
toe.

ROODKAPJE OP DE BOOG
Wat spannend. We horen mooie sprookjesachtige
muziek uit de speelzaal. Maar we mogen er niet in!
Op het briefje staat: deze deur mag vandaag niet
open! Nieuwsgierige kinderen proberen door het
kleine raampje naar binnen te gluren. "Ik zie niets,
maar volgens mij zijn er elfjes binnen! Nee, ik weet
het zeker, hier zijn kabouters!"
Jammer dat we niet naar binnen mogen, we zijn zo
nieuwsgierig! Dan is de volgende dag aangebroken! De deur gaat open en wow, wat is het hier
mooi!
De speelzaal is omgetoverd in een sprookjesbos,
alle kinderen van groep 1/ 2 zitten vol spanning te
wachten wat er gaat gebeuren. “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

De kinderen spelen later spontaan het spel van
Roodkapje in de poppenhoek. Later tijdens het thema gaan de kinderen hun eigen Roodkapje en de
boze wolf spel maken en spelen, worden er boshuisjes gemaakt, koekjes gebakken voor iemand
die ziek is, boekjes gestempeld, Roodkapje geverfd
en nog veel meer. Ook gaat iedere groep een eigen
sprookje spelen en als afsluiting mogen alle ouders
hier naar komen kijken! Het was een onvergetelijke tijd in de groepen 1/2 van De Boog.
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl
Woensdag 16 december was een speciale dag op Saltoschool ’t Karregat! Op deze dag vond ‘s avonds de kerstviering plaats! Alle kinderen kwamen op hun mooist naar
school en hadden iets lekkers meegenomen voor het gezamenlijke kerstdiner.
Hieronder een kleine greep uit de vele reacties van de kinderen, zodat u kunt meelezen hoe deze kinderen het kerstfeest op school hebben ervaren.

Eerst gingen we nog eens 15 minuten naar buiten, opwarmen bij de vuurkorven. Daarna werden er enkele leuke
wensen van andere kinderen vervuld en gingen we in de
klas eten. Toen we klaar waren, mochten we naar huis toe.
Ik vond het supergezellig!!
Geschreven door Jeske Bouma uit groep 6

Het kerstfeest
Ik ging eerst op de markt spelen en om 17.00 moesten we
Kerstfeest groep 6
naar binnen voor de opening. Een paar wensen werden
Ik moest meehelpen de
vervuld, helaas niet de mijne.
kerstmarkt op te bouwen.
Om 17.30 gingen we eten. Dat was lekker! Er waren veel
Maar ja, dat ging heel snel. gerechten. Ik heb appelbootjes gemaakt. Het lekkerste geLichtjes, vuurkorven, kraam- recht vond ik de hotdog van Lotte (groep 6). De meneer en
pjes.. van alles dus!
juf hadden een vuur opgezocht voor op het digibord.
Er lagen werkjes van kinde- Op tafel stonden kaarsjes voor de sfeer, dat was echt leuk.
ren in de kraampjes van de
school.
Geschreven door Thomas van Amelsfoort uit groep 6

LOTERIJ RONALD MCDONALD
Wij zijn studenten van Hogeschool Schoevers te Eindhoven en wij hebben op vrijdag 15 januari 2010
een loterij georganiseerd voor het Ronald McDonald kinderfonds op de basisschool ’t Karregat te Eindhoven.
Het Ronald McDonald Huis biedt een thuis aan ouders van zieke of gehandicapte kinderen. In een Ronald McDonald
Huis kunnen ouders, broertjes en zusjes van zieke kinderen die worden behandeld in het nabij gelegen (psychiatrisch)
ziekenhuis of revalidatiecentrum logeren.
De loterij is een groot succes geweest. Er is een opbrengst van €160 behaald. Dit gehele bedrag wordt gedoneerd aan
het Ronald McDonald kinderfonds.
De volgende drie hoofdprijzen zijn gewonnen door de volgende leerlingen:
Hoofdprijs: twee toegangskaarten voor familiepretpark Koningin Julianatoren, twee toegangskaarten voor Attractieen vakantiepark Slagharen en een verrassingspakket van Genneper Parken. Deze prijs is gewonnen door Linda van de
Velde.
Tweede prijs: een toegangskaart voor vier personen voor Dippie Doe en vier toegangskaarten voor Billy Bird Hemelrijk. Deze prijs is gewonnen door Daria Ackay.
Derde prijs: een toegangskaart voor vier personen voor Dippie Doe. Deze prijs is gewonnen door Freek Hutten.
Verder zijn er leuke troostprijzen gewonnen door:
Brenda van den Akker, Melike Aksoy, Sylvia Beikes, Angelina van Dongen, Mohammed Farah, Ricardo Glaser, Nienke
Hutten, Rachelle van de Kerkhof, Nancy Maroeka, Jody Schrama, Joella van Veen, Levi van Welzenes, Deveny Wetzel,
Medina Wetzel en Senna Wijtmans.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door:
Billy Bird Hemelrijk te Volkel
Jamin te Best
De Cock Auto’s te Eindhoven
Jumbo Supermarkten te Eindhoven
Dippie Doe te Best
Salto basisschool ’t Karregat te Eindhoven
Em-té te Eindhoven
Familiepretpark Koningin Julianatoren te Apeldoorn
Genneper Parken te Eindhoven Attractie- en Vakantiepark Slagharen te Slagharen
Intertoys te Heeze
Super de Boer te Eindhoven
Hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Claudia de Cock, Janneke Jacobs, Irene Rothfusz en Mariska Slagers
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AALSTEKER
ADOPTIEF
AFSTUITEN
AMATRICE
ARMSPIER
BETAALZEGEL
DOELSATELLIET
DOESHOND
EEFJE
ESPRIT
EVELYN
FLUITERTJE
GASTVRIJHEID
GEDIERTE
GEDISTILLEERD

GLETSJERPOORT
HAARWERKSTER
INRUILPRIJS
INTEKENLIJST
KLINKSTEEN
LOBELIA
MAHONIELAK
OBSCEEN
ONBENUT
ONBEWEEGLIJK
ONTWRICHTEN
OPOEFIETS
PRAKTIJKLOKAAL
REISAUTO
RIJKSADVISEUR

SCHURFT
SMELTZONE
SOMMA
TEKENDRIEHOEK
TELEVISIEKERK
TEREN
TOLUEEN
TRALIE
UITGIETEN
VISAKTE
VRIJHEIDSSTRIJD
ZEEGOD

De overgebleven letters vormen een ANDERE BENAMING VOOR PARIJS
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 maart 2010 in het
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt
een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

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

Oplossing van vorige maand is:
The Miracle
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Marijke Wijkman-van Geel
Monarchstraat 49
De prijs is beschikbaar gesteld door:

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