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Winter 
 
Als we dit schrijven dan wordt het er niet beter op. De mais is van 
het veld en de aardappelen zijn gerooid. De eerste koude nachten 
hebben we al weer gehad en de bomen zijn hun blad al bijna kwijt. 
Op de velden zie je alleen nog prei en boerenmoes en verder is het 
kaal. 
Het mooie van de herfst is voorbij en ook de mooie herfstkleuren 
zijn verdwenen. Thuis hebben we de verwarming of de kachel al aan 
en de winterkleding is weer van zolder gehaald. Nu ook de tijd weer 
verzet is wordt het pijnlijk duidelijk dat we richting winter gaan. 
Velen gaan in de morgen in het donker naar hun werk en komen ook 
weer in het donker terug. We hebben in het algemeen niet veel zin 
meer om buiten te zijn, uitgezonderd op enkele mooie dagen die er 
soms nog tussen zitten. Het voordeel is dat we steeds meer de gezel-
ligheid binnenshuis opzoeken of in verenigingsverband ons binnen 
vermaken. We kijken al een beetje uit naar de Sint en naar de Kerst-
dagen die ook veel gezelligheid brengen. 
Schaats- en sneeuwliefhebbers verlangen naar een koude winter ter-
wijl de minima hopen dat het een kwakkelwinter wordt die niet zo-
veel dure energie kost. Laten we hopen dat we van alles wat krijgen 
en een gezellige winter tegemoet gaan. 
Ziet u het “nieuwe” Hofke al vorm krijgen? Er wordt druk gewerkt 
om alle kruisingen te verhogen, terwijl we een aantal jaren geleden 
blij waren dat het wegdek netjes geasfalteerd werd en we een vlakke 
rijbaan hadden zonder gaten en hobbels. Als het de veiligheid inder-
daad ten goede komt dan moeten we niet zeuren. 
Als de verkeersintensiteit niet afneemt dan zal het in de spits een 
puinhoop worden. De kruising met de Tongelresestraat is nu zodanig 
aangelegd dat voorsorteren om linksaf te gaan niet meer mogelijk is. 
Hierdoor zal het complete Hofke waarschijnlijk vol en stil komen 
staan. We blijven echter positief en de tijd zal het ons leren. 
Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer. U zult zien dat we 
ons in de aanloop naar Kerstmis niet hoeven te vervelen omdat er 
allerlei activiteiten georganiseerd worden. Ook kunt u lezen dat bij 
opgravingen in de Loovelden van alles gevonden is tot kogels toe. 
En natuurlijk ontbreekt de maandelijkse puzzel niet. 
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Door: Wim Venema 
 
Beste lezers, 
 
Ik heb voor deze aflevering de Wisselpen overge-
nomen. Laat ik beginnen met mijn personalia: 
Wim Venema, in 1950 geboren te Amsterdam, 
getrouwd met Riëlle, vader van Jurjan en Arnout, 
en in 1980 naar Eindhoven verhuisd, eerst naar de 
Wapendragerstraat, en daarna naar de Brabis. 

 
De overgang van Amsterdam naar Eindhoven had 
voor- en nadelen. Voordeel is dat, nu we in de Vlin-
derbuurt wonen, vrienden en kennissen er versteld 
van staan hoeveel soorten vlinders ik ken. Ik ga 
graag naar een klassiek concert; een nadeel was 
dat Eindhoven het op dat gebied niet haalde bij 
Amsterdam met het Concertgebouw. Inmiddels is 
met de komst van het Muziekcentrum het verschil 
kleiner geworden. Overigens was de aanleiding om 
te verhuizen natuurlijk het vinden van werk; zoals 
meer mensen kon ik bij Philips, en later bij ASML 
terecht. 
 
Toen we eenmaal gevestigd waren in Eindhoven, 
vroeg Riëlle of ik niet wat aan sport zou moeten 
doen. Waarschijnlijk bedoelde ze hardlopen, zwem-
men, voetballen, of een andere heel gezonde 
sport; toevallig stond er in het wijkblad ook een 
verhaal over zweefvliegen in Nistelrode. Omdat ik – 
net als veel jongens – eigenlijk straaljagerpiloot 
had willen worden, wat niet doorging omdat ik van-
af mijn twaalfde een bril draag, ben ik in Nistelrode 
gaan kijken. Voor zweefvliegen bleek een bril geen 
bezwaar en het is eigenlijk ook een heel gezonde 
sport: je moet na de landing met je vliegtuig naar 
de startplaats terug lopen, wat zeker, zolang je 
nog geen precisie landingen kunt maken, best ver 
kan zijn. 

Na een kennismakingsstart was ik verkocht en ben 
ik lid geworden van de Aeroclub Nistelrode. Ik ben 
inmiddels een redelijk ervaren vlieger (voor de 
kenners: L, S, VOA/B/C,  RT). Omdat zweefvliegen 
een niet zo bekende hobby is, wil ik er graag iets 
meer over vertellen. 
 
Een zweefvliegtuig heeft geen motor. Om te kun-
nen zweven, moet het eerst omhoog gebracht wor-
den; dat kan door het toestel achter een motor 
vliegtuig op te slepen, of door het toestel op te lie-
ren, wat lijkt op het oplaten van een vlieger. In Ne-
derland wordt meestal een lierstart gemaakt, wat 
goedkoper is. 
Na de start, tot een hoogte van 300-500 meter, 
zweeft het toestel naar beneden, eigenlijk net zo 
als een papieren vliegtuig. Om weer op het veld 
terug te komen, moet er gestuurd worden; hier-
voor heeft het toestel roervlakken, die verbonden 
zijn met stuurknuppel en voetenstuur, zodat boch-
ten gemaakt kunnen worden en de snelheid kan 
worden geregeld. Voor de landing wordt een vast 
patroon gevlogen, het circuit, om te voorkomen 
dat iedereen van alle kanten aan kan komen en om 
hoogte en snelheid goed te kunnen regelen. 
 
Als de vlucht beperkt blijft tot uitzweven na de 
start, sta je na 5-6 minuten weer aan de grond. 
Om langer te kunnen vliegen, maken we gebruik 
van opstijgende lucht, thermiek. Op een mooie dag 
warmt de zon de grond op; de lucht boven de 
grond neemt de warmte over, de lucht zet uit, 
wordt lichter, en stijgt op. Vanaf een bepaalde 
hoogte condenseert de waterdamp in de opstijgen-
de lucht, waardoor schapenwolkjes ontstaan. 
Als je kans ziet om met het zweefvliegtuig in zo’n 
opstijgende bel te blijven vliegen, word je mee om-
hoog genomen; het in de bel blijven doe je door 
bochtjes te draaien. De bochten kunnen scherp zijn 
en de opstijgende lucht is onrustig. De ervaring is 
dat veel mensen die voor het eerst in thermiek 
vliegen, na 20 tot 30 minuten behoorlijk luchtziek 
worden… 
 
De hoogte die je in een thermiekbel gewonnen 
hebt, kun je weer gebruiken om uit te zweven. Een 
modern toestel kan voor elke 1000 meter hoogte, 
zo’n 40 kilometer ver zweven. Door afwisselend 
hoogte te winnen, en uit te zweven, kun je hele 
tochten maken, tenminste zolang er thermiek is. 
Als de thermiek op is, aan het einde van een dag, 
of eerder bij een weersverandering, zak je onder-
uit, en moet je na enige tijd landen. Je probeert 
dan op een vliegveld te landen, of als dat niet lukt, 
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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. 
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in een akker of zoiets. Het landen in een akker 
geeft wat rompslomp. Het vliegtuig moet worden 
gedemonteerd, en er komen altijd belangstellen-
den op af die vragen of je wel vaker neergestort 
bent. Vanaf een vliegveld is vaak wel een sleep 
terug te krijgen, wat eenvoudiger is. 
 
Het zal niet zo bekend zijn, maar er zijn ook wed-
strijden met zweefvliegtuigen, waar Nederlanders 
best goed in zijn.. Er wordt dan  gedurende 1 of 2 
weken elke dag een parcours uitgezet, wat afhan-
kelijk van het weer van 100 tot 400 km kan zijn,  
wat de deelnemers met zo hoog mogelijke reis-
snelheid moeten afleggen. Een bijzondere wed-
strijd is de Euroglide, die elke 2 jaar vanaf vlieg-
veld Eindhoven van start gaat, en die gaat over 
ruim 2000 km door Europa. Dit jaar hadden de 
snelste deelnemers daar 4 dagen voor nodig. Meer 
informatie over de Euroglide kun je vinden op 
www.euroglide.nl. 
 
Een andere competitie met zweefvliegtuigen is de 
kunstvlucht (bij niet-ingewijden bekend als stunt-
vliegen). Hierbij wordt het zweefvliegtuig opge-
sleept tot een flinke hoogte, en worden daarna een 
aantal kunstvlucht figuren uitgevoerd, zoals loo-
ping, rol, tolvlucht, stall turn, steile bocht etc. De 
figuren moeten volgens een vrij of voorgeschreven 
programma worden uitgevoerd, in de box, een 
stukje luchtruim van 1 x 1 x 1 kilometer. 
Beoordeeld wordt de precisie waarmee de figuren 
worden uitgevoerd. Bijna elke zweefvlieger kan wel 
een looping maken, maar het precies uitvoeren 
van een rol is andere koek. 

 
Ook in je vakantie kun je zweefvliegen: wij doen 
dat al jaren in Tsjechië, in het Reuzengebergte. De 
omgeving is daar anders (bergachtiger, maar niet 
zo woest als de Alpen), het weer is daar heftiger 
dan hier (veel zon, met prima thermiek, maar ook 
hevige regen, met overstromingen zoals we deze 
zomer konden zien). Het slepen, de benzine en 
vooral het uit eten gaan, zijn daar veel goedkoper 
en Riëlle maakt wandeltochten in het natuurgebied 
het Boheemse Paradijs 

In de winter, van november tot maart, worden de 
toestellen, de aanhangers, en de lieren weer in or-
de gemaakt voor het volgende seizoen. De toestel-
len worden nagekeken volgens een voorgeschre-
ven inspectiestaat. Beschadigingen of onderdelen 
die dreigen te verslijten moeten worden hersteld. 
Veel van het werk wordt door de leden gedaan, 
onder toezicht van een paar leden die daarvoor de 
benodigde papieren hebben gehaald. 
 
Voor mensen met belangstelling voor geschiede-
nis: even ten zuiden van Maastricht, waar het Al-
bertkanaal in de Maas uitkomt, ligt een fort, Eben-
Emael dat in de jaren dertig is gebouwd om België 
te beschermen tegen de Duitsers.  
 
Men dacht dat 
het zwaar be-
wapende en 
strategisch ge-
legen fort on-
neembaar was. 
De Duitsers 
kwamen op het 
idee om met  
zweefvliegtuigen op het niet 
verdedigde dak te landen, wat 
op 10 mei 1940 ook is gebeurd: het fort werd bin-
nen een paar dagen ingenomen. Het fort is 1 
weekend per maand te bezoeken; kijk eens op 
www.fortissimus.be 
 
Ik hoop dat ik U een korte indruk van de zweef-
vliegsport heb kunnen geven. Als U het zelf eens 
wilt meemaken: de meeste zweefvliegclubs bieden 
kennismakingsstarts aan: kijk maar eens op  
www.zweefvliegen.startpagina.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Wim Venema 
 
De volgende Wisselpen wordt geschreven 
door Kees Nijsen. 
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Fort Eben-Emael 

Harmonie de Eendracht zoekt muzikanten 
voor diverse instrumenten. 

 
Harmonie de Eendracht is dringend op zoek naar 

muziekanten. Voor een opleiding kan worden 
gezorgd. 

 
Hebt u interesse? 

Kom dan eens kijken op een repetitie op dins-
dagavond in:  

Gemeenschapshuis de Ronde, 
Tongelresestraat 146 
5613 DP Eindhoven 

Of neem telefonisch contact op met  
Ria Leermakers 040-281 60 04 of 
Caroline van Dijk 040-241 90 46 
www.harmoniedeeendracht.nl 
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De seizoenen volgen elkaar (helaas) in snel tempo 
op. Voor je het weet is het weer winter. De natuur 
gaat in rust, bladeren van bomen en struiken laten los 
van de takken. Dan blijven er de silhouetten over van 
soms spookachtige stammen met takken. Als daar 
dan de maan door schijnt, weet je wel hoe laat het is. 
Inderdaad: Sint staat voor de deur. 
Maar niet alles staat stil in de natuur. Er zit natuurlijk 
beweging in de trekvogels. Vanuit het noorden  en 
andere delen van Europa komen vogels hier naar toe 
om te overwinteren. Verschillende ganzensoorten, 
lijsterachtige,  maar ook sijsjes. 
En aan die laatste schenk ik deze keer aandacht. 
Het broedgebied van sijsjes is 
ten noordoosten van de Alpen, 
maar ook in Schotland en Ier-
land en in delen van Servië. 
`s Winters zwerven groepjes 
sijsjes rond, ook in Tongelre, 
als wintergast. Er blijven toch 
wel  wat paartjes in ons land 
om te broeden. De Latijnse naam van de sijs is: Car-
duelis Spinus. Het is een vinkachtige, die groen geel 
van kleur is en ongeveer 12 cm groot van kop tot 
staart. Het mannetje heeft, lijkt wel, een zwart petje 
op zijn kopje, een gevorkte zwarte staart en gele 
vleugelstrepen. Het vrouwtje daarentegen is bleek-
groen met grijs en geel. 
Deze maanden kun je sijsjes in groepjes zien foura-
geren, dan zitten ze het liefst in de elzenbomen. Uit 
de elzenproppen halen ze heel behendig de zaden 
waar ze dol op zijn. Maar ook berken en dennen 
worden bezocht.  
 
Je kunt ze 
zelfs als 
kleine acro-
baten op de 
kop zien 
hangen aan 
de twijgen. 
 
Zelfs kleine 
insecten staan op het menu wanneer ze deze tegen-
komen. De zang is een lang, vlug muzikaal gekwet-
ter en als ze bij elkaar rondzwerven, klinkt het als: 
tsie-si en trii-u. Probeer dit geluid maar eens na te 
doen of te herkennen. Succes. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek. 
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 Tuintip van november: Beukenhaag of haagbeuk? 
Door Jeroen Soontiëns 

 

November is een ideale tijd voor de aanplant van een 
beukenhaag. Deze groene afscheiding wordt tegenwoor-
dig veelvuldig toegepast. Met een zorgvuldige manier van 
planten heeft u er jarenlang plezier van. 
 

Allereerst enige uitleg over het verschil tussen beuken-
haag en haagbeuk. Deze namen worden vaak door elkaar 
gebruikt voor een haag van beuken. Beuk en haagbeuk 
zijn echter verschillende plantensoorten. De beuk (Fagus) 
wordt het meeste gebruikt voor hagen en houdt het brui-
ne blad in de winter. De haagbeuk (Carpinus) is een snel-
groeiende plant die ook voor hagen kan worden gebruikt, 
maar die al zijn bladeren in de winter verliest. De haag-
beuk is met name geschikt voor hoge hagen. 
 

De beuk als haagplant is makkelijk toe te passen in elke 
tuin. Hij kan worden gebruikt voor lage en hoge hagen en 
blokken. Het blad is glanzend groen en valt zoals gezegd 
in de winter niet van de plant. Er is ook een roodbladige 
variant waarvan de jonge bladeren rood zijn. De bladeren 
van beide soorten verschijnen in april en verkleuren pas 
naar bruin in november. Een voordeel is dat een beuken-
haag een natuurlijke tuinafscheiding vormt die nestgele-
genheid biedt voor zangvogels.  
 

Bij het aanplanten van een nieuwe haag is het belangrijk 
dat de grond ter plaatse met zorg wordt verbeterd. U 
graaft een geul op de plaats van de haag en vermengt de 
uitgegraven grond met compost of een aanplantgrond. 
Voor beukenhaag is het aan te raden om ook specifieke 
haagmeststof te gebruiken. Hiermee stimuleert u de ont-
wikkeling van bodemschimmels waarmee de beuken sa-
menleven. De wortelgroei wordt zo bevorderd en daarmee 
een gezonde groei van de planten. Voor een mooie dichte 
haag gebruikt u 4-5 planten per meter, afhankelijk van de 
grootte. Het eerste seizoen na aanplant is water geven 
essentieel. U begint hiermee bij het uitlopen van de beu-
ken in april en gaat hiermee door tot september. 
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IN IN IN MEMORIAMMEMORIAMMEMORIAM   
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Cees Mous 
 

Met verslagenheid ontvingen wij het bericht van het overlijden van de heer Cees Mous. 
Hij overleed dinsdag 19 oktober 2010 op 67 jarige leeftijd te Nuenen.  
 

Cees was een zeer betrokken lid van onze werkgroep. Toen hij een jaar geleden om gezond-
heidsredenen zijn werkzaamheden in onze werkgroep moest beëindigen, brak er voor hem 
een onzekere periode en spannende tijd aan. Dapper doorstond hij, bijgestaan door zijn 
vrouw Ida en de kinderen, menige behandeling, maar helaas, het heeft niet mogen baten. 
Cees, die een functie had bij de dagbladpers, is 15 jaar lang een waardevol lid van onze 
werkgroep geweest. Al die jaren hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van zijn deskundig-
heid op het gebied van het uitgeven en drukken van ons wijkblad. Altijd bedachtzaam en rustig stelde hij zijn kennis 
en kunde beschikbaar. Zijn wijsheid en vooruitziende blik behoedden ons vaak voor ondoordachte beslissingen. 
Tijdens de vergaderingen was hij meestal onopvallend, rustig luisterend aanwezig. Deden wij een beroep op zijn pro-
fessionaliteit dan stond hij ons met raad en daad bij.  
Wij zullen die professionaliteit van Cees missen en hem ons blijven herinneren als een fijne collega die zich volledig 
inzette voor ons wijkblad. 
Zijn vrouw Ida, zijn kinderen en kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte toe in deze moeilijke dagen. 
 
Werkgroep wijkblad Rond ‘t Hofke 

Frans Gaillard 
 
Ons bereikte het bericht van het overlij-
den begin september, na een kort maar 
hevig ziekbed van Frans Gaillard, buurt-
beheerder bij de Vlinderflats van 1993 
tot zijn pensioen in 2007. In 1993 kwam 
hij als buurtbeheerder in het kader van 
de Melkertbanen bij de Vlinderflats. 
Samen met actieve bewoners en de le-
den van het bestuur van de Huurders-
vereniging in samenwerking met andere 
organisaties, heeft hij actief deelgeno-
men aan het verbeteren van het woon– 
en leefklimaat in de buurt. Zoals de  
jaarlijkse schoonmaakdag, het mee op-
starten van de buurtpreventie etc. 
Frans mocht mensen of mocht ze niet en 
mensen mochten Frans of ze mochten 
hem niet. Als iets hem niet zinde, liet 
Frans duidelijk blijken wat hij er van 
vond. Door het aanspreken op sociaal 
gedrag; voor de buurt, met de buurt, 
door de buurt is de buurt Vlinderflats, 
mede door de inzet van Frans gedurende 
zijn jaren als buurtbeheerder, een buurt 
om trots op te zijn. 
 
Wij wensen zijn nabestaanden alle 
sterkte toe. 
 
Bestuur Huurdersvereniging  
Vlinderflats,  
M. van der Heijden, voorzitter 

Trees Duffhuis 
 
Begin november ontvingen wij het bericht van 
het overlijden van mevrouw Trees Duffhuis. 
Zij overleed zondag 31 oktober 2010 na een 
kort ziekbed op 77 jarige leeftijd. 
Trees Duffhuis, geboren op ’t Hofke als de 
een na jongste van vijf meiden, is in Tongelre 
beter bekend als ‘Juffrouw Trees’. Jarenlang 
was zij een zeer geliefde kleuterjuf. 
Als kind wilde ze al kleuterjuf worden. Gelukkig heeft zij die droom 
waar kunnen maken. Na het behalen van haar diploma begon ze als 
jong meisje les te geven aan de allerjongste kleuters. Dat heeft ze maar 
liefst 40 jaar volgehouden. Ruim 1200 Tongelrese kleuters begonnen 
bij haar hun schoolloopbaan, voor al die kinderen heeft juffrouw Trees 
ontzettend veel betekend. Vol liefde en met veel toewijding zette ze 
zich in voor de aan de haar zorg toevertrouwde jeugd. Niets was haar 
teveel als het haar kleuters betrof.  
Dat zij erg gewaardeerd werd, bleek wel bij haar afscheid in 1992, met 
de huifkar werd zij thuis opgehaald en in processie naar haar school 
gebracht. Een druk bezochte receptie viel haar daar ten deel. Ook kreeg 
zij bij die gelegenheid door de loco burgemeester een gouden ereme-
daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau overhandigd voor 
alle bewezen onderwijsdiensten. 
Juffrouw Trees is altijd meegegaan met de tijd maar zij verloor bij alle 
onderwijsvernieuwingen het welzijn van haar kleuters nooit uit het 
oog. 
Heel haar ziel en zaligheid legde ze in haar werk. 
Zaterdag 6 november werd juffrouw Trees tijdens een sfeervolle dienst 
uitgeleide gedaan. Vele wijkbewoners zullen nog vaak vol dankbaar-
heid en met veel genegenheid terugdenken aan hun kleuterjuf Trees. 
Voor haar zus Rieky, haar neven, nichten en verdere familie breekt een 
moeilijke tijd aan, zij zullen de komende tijd de leegte ervaren die zij 
achterlaat. Wij wensen hen veel sterkte toe. 
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De activiteiten in onze parochie 

Op donderdag 25 november (St. Catharina) wordt een 
gildemis gehouden in de Martinuskerk. 
 
Op zondag 12 december wordt om 11.00 uur in de Marti-
nuskerk een gezinsviering gehouden. 
 
Zondag 9 januari is er een kindvriendelijke dienst in de 
Antoniuskerk om 9.30 uur. Diezelfde middag zijn er twee 
Doopdankfeesten: om 13.30 uur in de Antoniuskerk en om 
15.00 uur in de Martinuskerk. 
 
Een boeiende kalender voor het jaar 2011 
“Afrikanen moeten hun eigen tradities en kennis koeste-
ren, en slechts die ideeën uit het Westen overnemen, die 
bij hen en bij hun cultuur passen. Simpelweg kopiëren 
leidt nergens toe”. 
Aan het woord is Tony Nwachukwu, kunstenaar uit Nige-
ria. Door zijn schilderijen in de 2011-kalender legt hij een 
verbinding tussen de Nigeriaanse beschaving en de Wes-
terse invloed van nu. Bovendien waarschuwt hij voor de 
gevolgen voor het milieu bij de oliewinning in zijn land. 
De kalender is te koop op het parochiecentrum aan de 
Molijnstraat. De prijs is slechts 8 euro! 
Wilt u meer informatie: www.missiezendingskalender.nl 
 
Nieuw in Tongelre? 
Eerste communie 

De ouderavonden voor de eerste communie zijn achter de 
rug; er zijn 12 communicanten aangemeld. Vijf kinderen 
doen hun eerste communie in de Antoniuskerk; de datum 

is nog niet bekend. Zeven kinderen doen op 8 mei hun 
communie in de Martinuskerk. 
De communicanten doen mee met de 5 kinderbijeenkom-
sten en met de gezinsvieringen. Ook thuis kunnen ze aan 
de slag met de overige hoofdstukken uit de communie-
map. Opgave voor de eerste communie kan nog tot vrij-
dag 3 december. 
 
Vormsel 
Kinderen uit groep 8 kunnen dit jaar weer meedoen met 
de vormselvoorbereiding, samen met de vormelingen uit 
de parochie Woensel Oost. Er zijn tot nu toe 4 kinderen uit 
Tongelre en 9 kinderen uit Woensel Oost aangemeld. 
Het plan is om met meerdere parochies het Vormsel te 
vieren op zaterdag 11 juni in de Cathrien. De bisschop zal 
dan het Vormsel toedienen. 
 
Natuurlijk doen de vormelingen mee met de voorbereiding 
op het Vormsel. Samen met de ouders willen we enkele 
uitstapjes organiseren om de kinderen leuke en leerzame 
ervaringen mee te geven. 
Zit je kind in groep 8 en wil je meer weten over het Vorm-
sel? Neem dan contact op! 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Woon- en 
zorgcentrum 
Berckelhof 
(restaurant) 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering 
of woord- en com-
muniedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed met 
communiedienst 

Dinsdag 9.00 
uur (in stilte-

centrum) 

    

 
DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 

 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er 
voor de opvang van dieren, met uitzonde-
ring 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 

Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en  
stelt u prijs op persoonlijk contact of  

bezoek aan huis van iemand van de parochie ? 
 

Bel of mail dan met het: parochiecentrum Tongelre, 
 040 – 281 13 24 of  

parochietongelre@onsneteindhoven.nl 

FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
   
Overledenen: 
Corrie de Regt, 87jr., Vonderhof 
Bep Claas-den Brok, 86 jr., Tongelresestraat 
Lies Ibes-van de Ven, 85 jr., Gen. Cronjéstraat 
Rietje van Schoonderwalt-Hardenbol, 55 jr., 
Koestraat 
Toon Vroomen, 88 jr., Gen. Cronjéstraat 
 
Dopen: 
Chayenne Degenkamp 
Ryan Joosten 
Juanita Dielemans 
Chris Wijsbek 
Dean Höhmann 
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Sinds 1 augustus 2008 maakt de Oud-
Katholieke Parochie Eindhoven voor 
haar liturgische en pastorale diensten 
gebruik  van de RK parochiekerk H. 
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te 
Eindhoven. 
 

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 (alleen op donderdagen), daarnaast is assis-
terend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnum-
mer 024-6221470 of  06-49630170.  

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Oudsten: 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! 
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BALLONNENWEDSTRIJD 

Voor de ballonnenwedstrijd die op 19 september 
tijdens de bevrijdingsmarkt werd gehouden be-
stond in vergelijking met voorgaande jaren wat 
minder belangstelling. 
Opmerkelijk was wel dat uit de teruggezonden 
kaartjes bleek dat de opgelaten ballonnen redelijk 
grote afstanden hadden afgelegd. 
De verst weggedreven ballon werd gevonden in 
Wuerzburg[D], een afstand van ongeveer 350 km. 
Deze ballon werd opgelaten door Joanna van Es. 

Een ballon opgelaten door Thijmen van Hoof werd 
op dezelfde dag [19/9] teruggevonden in de jacht-
haven van het Sorpest stuwmeer nabij Langscheit 
in het Sauerland [D]. Heel bijzonder is wel dat van 
de vindplaats van deze ballon een foto werd ge-
maakt. Deze foto werd voorzien van een rand-
schrift samen met het kaartje teruggezonden. 
Al met al is deze wedstrijd toch weer een succes 
gebleken. 

UITSLAG: 
1.Joanna van Es  Wuerzburg[D]         350 km 
2.Annemarie Mulder Waechtersbach[D]  290 km 
3.Demi v/d Steen Leihgestern[D]        235 km 
4.Thijmen van Hoof Langscheit[D]         175 km 
5.Femke Plater  Wuppertal[D]          125 km 
6.Destenij   Erkrath[D]               110 km 
7.Laura Valk  Düsseldorf[D]         100 km 
8.Jennifer Weijde Leverkusen [D]       100 km 
9.Kyra Reintjes  Overloon[NL]            42 km 
10.Danique Ramaekers  IJselstein [NL]    31,5 km      

Uw tekening of schilderij in een expositie? 
 
Op de Overloop van de Wasvenboerderij organiseren wij 
exposities van kunstenaars uit Tongelre. Denkt u hiervoor 
niet in aanmerking te komen, maar tekent of schildert u 
wel? Dan is dit uw kans om een plekje op de Overloop te 
krijgen! 
Rond de kerstdagen organiseren wij een speciale ten-
toonstelling van kerststallen. Op de muren is nog plek 
voor schilderijen en tekeningen en daarom roepen we 
iedereen op om aan de slag te gaan: maak iets moois 
met het thema Kerst! 
U kunt uw creatieve uiting tot 15 december inleveren bij 
de Wasvenboerderij. De expositiecommissie zal vervol-
gens de mooie, bijzondere of interessante inzendingen 
selecteren voor de expositie. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

BERCKELBOSCH BERCKELBOSCH BERCKELBOSCH --- TONGELRESE AKKERS,  TONGELRESE AKKERS,  TONGELRESE AKKERS,    
HET HET HET NIEUWENIEUWENIEUWE TONGELRE TONGELRE TONGELRE   

Bent u op zoek naar het Burgemeester Van Enge-
land Sportpark? Dan heeft u met verbazing gecon-
stateerd dat er ter plekke een nieuwe woonwijk 
verrijst en wat voor een! Een woonwijk met allure. 
Ballast Nedam bouwt er circa negenhonderd huizen 
en Hurks vastgoedontwikkeling realiseert woon-
zorgcentrum Berckelhof, spilcentrum De Toeloop, 
winkelcentrum De Toeloop, met daarboven koop-
appartementen  en ‘Het Podium’. In dit complex 
komen huurappartementen voor senioren. 

 
 
Geschiedenis 
Zoals de naam ‘Tongelrese Akkers’ al suggereert is 
dit van oudsher een oeragrarisch gebied waar vele 
Tongelrese boeren hun noeste arbeid verrichtten in 
het zweet des aanschijns. 
 
Na de oorlog was er, net als nu, veel behoefte aan 
woningen en kwam de wijk De Doornakkers tot 
stand. Aan de rand van deze wijk, globaal geklemd 
tussen het kanaal en de spoorlijn, werd het sport-
park De Doornakkers aangelegd, dat na enige tijd 
de naam kreeg van de laatste burgemeester van 
Tongelre en derhalve omgedoopt werd tot 
‘Burgemeester Van Engeland Sportpark’. 
 
Maar ook dit sportpark zou na vijftig jaar plaats 
moeten maken, want in de vaart der volkeren 
moet de gemeente Eindhoven ervoor zorgen dat 
haar onderdanen gezegend zijn met een van de 
belangrijkste levensbehoeften en wel: wonen. Dus 
voetbalclub Tongelre moest tijdens haar 90-jarig 
bestaan voor de vierde keer wijken in het kader 
van het maatschappelijk belang. 
 
Berckelbosch 
De ontwikkelaars Ballast Nedam en Hurks werden 
aangezocht om een schitterende, nieuwe woonwijk 
met de daarbij behorende faciliteiten te verwezen-
lijken. Curieus genoeg noemde Ballast Nedam de 
wijk Berckelbosch, naar de eerste heer van Tongel-
re, Floris van Berckel.  

Dat deze twee bouwbedrijven visie, durf en ver-
trouwen in de toekomst hebben is duidelijk; er 
wordt niet gewacht tot zeventig procent van de 
huizen verkocht is, nee, alle plannen worden gere-
aliseerd met hier en daar een kleine aanpassing 
naar wens en behoefte. 
 
Berckelbosch/Tongelrese Akkers is prachtig gele-
gen, namelijk aan de rand van natuurgebied de 
Urkhovense Zegge. De variatie in het woningaan-
bod is groot. De negenhonderd huizen van Ballast 
Nedam worden in jaren 30 stijl gebouwd, de ge-
bouwen en appartementen van Hurks hebben een 
moderne hedendaagse uitstraling. Ballast Nedam 
zal de infrastructuur verzorgen. 
 
In Berckelbosch heeft Ballast Nedam gekozen voor 
woningen in de prijsklasse middelduur tot duur 
(215.000 tot 620.000 euro), dit als tegenhanger 
van de bestaande sociale woningbouw. 
De woningen zijn duurzaam en innovatief ge-
bouwd, waarbij gebruik is gemaakt van WKO, een 
methode van warmte-koude opslag, waardoor de 
huizen op energiezuinige wijze verwarmd en ge-
koeld worden en tevens van warm water worden 
voorzien. In alle huizen wordt CO2 gestuurde ba-
lansventilatie toegepast. 
 
Een ander paradepaardje van Ballast Nedam is de 
IQ-woning, ontwikkeld in eigen beheer. In Berckel-
bosch staan de eerste IQ-woningen van Nederland. 
Dit zijn woningen die in zijn geheel in de eigen fa-
briek geprefabriceerd worden, inclusief sanitair, 
keuken, deuren, tegels enzovoort. Deze innovatie-
ve woningen komen op vrachtwagens aan en zijn 
binnen zes weken bewoonbaar! 

En dan de kanaalzone. Hier komen doorstroomhui-
zen met prachtig uitzicht op het kanaal waar oe-
veraanpassingen gerealiseerd worden met vlon-
ders die aan inhammen gelegen zijn. Tevens komt 
er een fietswandelbrug over het kanaal om de re-
creatiemogelijkheden te vergroten. 

Waar ooit het sportpark lag verrijst nu Het Podium  

Er wordt nog volop gebouwd in Berckelbosch  
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Hurks zorgt met de realisatie van spilcentrum De 
Toeloop, woonzorgcentrum Berckelhof, apparte-
mentencomplex Het Podium en winkelcentrum De 
Toeloop voor evenwicht en sociale cohesie. Door 
diverse projecten op te zetten wordt de maat-
schappelijke betrokkenheid in de wijk gestimu-
leerd. In het spilcentrum komen onderwijs, sport, 
vrije tijd, horeca, sociale voorzieningen en wonen 
onder één dak bij elkaar. Het Podium bestaat uit 
83 seniorenappartementen in de vorm van drie 
woonblokken die onderling verbonden zijn door 
een binnentuin. En last but not least, gelegen aan 
een gezellig plein, winkelcentrum De Toeloop, met 
hierboven 53 moderne pleinappartementen voor-
zien van ruime parkeergelegenheid.  
De kopers van deze appartementen zijn zeer te 
spreken over de inspraak van de afwerking, inrich-
ting en financiering. Hurks is gestart met de reali-
satie van appartementen, omdat er voldoende 
vraag naar is. De kopers van de appartementen 
worden hierdoor niet geconfronteerd met lange 
wachttijden voor de oplevering van hun apparte-
ment. 
 
Hurks is trots op hetgeen wat zij verwezenlijkt 
heeft en wat nog gaat komen. En terecht. Cha-
peau! Ook de bewoners van Berckelbosch zijn zeer 
tevreden. De wijk is vanaf het eerste ogenblik aan-
gekleed met lantaarnpalen, bomen en grasveldjes: 
„Hier wonen geeft een buitengevoel”. Het is een 

kindvriendelijke buurt waar veel aandacht is ge-
schonken aan speelweides en toestellen. Door het 
hofjesidee kunnen kinderen veilig buiten spelen. 
Alle voorzieningen zijn bij de deur, zoals kinderop-
vang, buitenschoolse opvang, winkelcentrum en 
ontspanningsmogelijkheden. 
 
Deze nieuwe Tongelrese wijk klinkt als muziek in 
de oren! 

Zo gaat het winkelcentrum De Toeloop eruit zien  

Marc en Marjolein  Sheridan, bewoners van het eerste uur  

   SCOUTING DOORNAKKERS  
 
Na een spetterend zomerkamp in het Luxemburgse Wiltz maakt de scouting zich klaar voor 
de laatste activiteit van het jubileumjaar: een groot feest en reünie in december. 
 
Op vrijdagavond 17 december sluiten wij met alle stafleden, oud-stafleden, oud-leden en 
genodigden tijdens de reünie ons jubileumjaar 
af. 

 
Ben je oud-staflid of ben je lid geweest bij de sherpa's, rowans of 
stam? En heb je zin in een leuke Scouting Doornakkers reünie? 
Meld je dan nu aan voor dit spetterende feest via mailadres:  
jubileum@doornakkers.com 
 
Meer bijzonderheden zijn te vinden op de speciale website: 
http://jubileum.doornakkers.com/ 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

 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 wijkcen-
trum. 
 
 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. 

 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 liefheb-
bers. 

Kienen Kienen Kienen 
 

Maak kennis met “stuivertjes kienen”! 
Per ronde  € 0,50, tien rondes,  
dus maar € 5,00 per maand. 

 

Gezellig met mensen uit de buurt. 
Kom, doe gezellig mee! 

 

(elke 3e woensdag in de maand) 
Aanvang:  20.00 uur 
Zaal open:  19.45 uur 

 

Wij zien u graag komen. 
De kiendames 

CEES MOUS IS OVERLEDEN 
 
In Rond 't Hofke van januari 2010 memoreer-
den wij het afscheid van Cees Mous als pen-
ningmeester van 't Oude Raadhuis. Hij moest 
ermee stoppen; hij was ziek, ernstig ziek, en 
het was de vraag hoelang hij het zou kunnen 
volhouden nog. Dat is dus niet zo heel lang ge-
weest.  
 
Hij is op 19 oktober op 67 jarige leeftijd overle-
den. 
 
De rouwkaart begon met de tekst: 
 

"Steeds maar vechten, voor dat beetje meer” 
"Dapper was je, keer op keer,” 

"Met heel veel kracht sloeg jij je er doorheen.” 
 
Maar alle menselijke kracht heeft uiteindelijk 
niet mogen baten. 
 
Ja, gelukkig heeft hij nog een tijdje kunnen ge-
nieten van de kleinkinderen Bram en Vesper.  
 
Gelukkig heeft hij nog de geboorte kunnen be-
leven van kleindochter Lara. 
 
Het geluk mogen beleven van het opa zijn. Het 
geluk van het mogen verwelkomen van nieuw 
leven. Helaas is het daarbij gebleven voor hem. 
 
Wij wensen zijn vrouw Ida en dochters Erika en 
Karin met hun partners alle sterkte toe.  
 
Zij zullen dat hard nodig hebben om het verlies 
van man, vader en opa te kunnen dragen. 
 
Bestuur Wijkcentrum 't Oude Raadhuis. 
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Ingrediënten:  
2 sjalotjes fijngesneden 
1 eetlepel virgin olijfolie 
3 teentjes knoflook 
450 gram gesorteerde paddenstoelen zoals shiitake,  
oesterzwam en cremini 
2 theelepels gedroogde tijm 
Halve theelepel zout 
Kwart theelepel peper 
50 ml vetvrije kippenbouillon 
 
 
 

Bereiding: 
• Verhit de olie in een anti-aanbak pak op middel-

matig gas.  
• Voeg de sjalotjes en knoflook toe en laat dit 3 

minuten staan totdat het zacht is.  
• Voeg de paddenstoelen, tijm, zout en peper toe. 

Voeg kippenbouillon toe en zet het vuur op zijn 
hoogst.  

• De pan op laten staan tot de bouillon is opgeno-
men, ongeveer 30 seconden.  

• Onmiddellijk opdienen.  
 

Eet smakelijk! 

Tip van de maand: Het gebruik van basterdsuiker verzacht de keelpijn en werkt tegen verkoudheid. 

Recept van de maand november: gesmoorde wilde paddenstoelen 

Even voorstellen:  Kinderclub Casper 
 

Door: de vrijwilligers van Kinderclub Casper 
 

Kinderclub Casper is een activiteitenclub voor kinde-
ren in basisschoolleeftijd uit de Geestenberg en 
Muschberg gerund door moeders uit de buurt en ge-
subsidieerd door de gemeente Eindhoven. We bestaan 
inmiddels al weer zo’n 3 jaar en in die tijd hebben we 
diverse activiteiten georganiseerd; voor ieder wat 
wils, bijv. uitjes naar de speeltuin, midgetgolfen, ska-
ten bij Dukino, diverse knutselactiviteiten en enkele 
sportmiddagen. Deze activiteiten vinden zo’n 6 tot 8 
keer per jaar plaats, in de 
regel op de woensdagmidda-
gen. Deelname is op vrijwil-
lige basis; de kinderen kie-
zen zelf wat ze wel of niet 
leuk vinden. Zij hebben 
geen enkele verplichting om 
iedere keer deel te nemen. 
Het doel is de kinderen een 
leuke woensdagmiddag te 
bieden en de saamhorigheid 
in de wijk te stimuleren.  
 

Zodra er voor een activiteit is gekozen worden in-
schrijfformulieren verspreid, zowel op school als in 
de bibliotheek. Via de inschrijfstrook op dit formulier 
kunnen de kinderen kenbaar maken of ze willen deel-
nemen. De kosten liggen meestal rond 1 euro per 
kind. U kunt ook uw e-mailadres achterlaten op 

casperclub@upcmail.nl, zo-
dat u ook via de mail op de 
hoogte blijft van onze activi-
teiten.  
Eén keer per jaar springen we 
uit de band en bij genoeg ani-
mo organiseren we dan een 
wat luxer uitje voor de kinde-
ren, zoals bijv. een tripje naar 
Dierenrijk Europa.  
 

In september jl. hebben we een uitje naar de speeltuin 
georganiseerd waarbij we erg geboft hebben met het 
mooie weer. Zowel de kinderen als de vrijwilligers 
hebben zich uitstekend vermaakt zoals u op de bij-
gaande foto’s kunt zien. In november zullen we weer 
een andere activiteit organiseren waarover u binnen-
kort wordt geïnformeerd.   
 

Als u nog vra-
gen heeft kunt 
u contact opne-
men met: 
Anne-Marie 
van den Akker, 
tel. 040-
2815320. 
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Afgelopen september heeft gedurende enkele da-
gen een verkennend archeologisch onderzoek 
plaatsgevonden op de Loovelden te Tongelre. De 
veldnaam ‘Loovelden’ heeft letterlijk de betekenis 
van ‘moerassige woeste grond waar het vee graas-
de.’ Deze Loovelden liggen aan de rand en in het 
dal van de Dommel tussen de Wolvendijk en de 
Dommel. In dit gebied zal een aantal bomen wor-
den geplant; de kuilen daarvoor kunnen de even-
tueel aanwezige archeologische ondergrond be-
schadigen. 
 
Het onderzoek bestond uit een aantal grondborin-
gen, gevolgd door het graven van in totaal zes 
sleuven, elk met een breedte van 6 meter en een 
lengte van 15 tot 25 meter. In totaal werd ruim 
570 vierkante meter opgegraven. 
 
In bijna alle sleuven zijn langwerpige banen met 
donkere spitsporen gevonden. Deze zijn ontstaan 
tijdens de ontginning van het terrein, waarbij met 
een schop plaggen werden omgespit om op het 
terrein akkers aan te leggen. Aan de gevonden 
potscherven te zien gebeurde dit waarschijnlijk pas 
in de zeventiende of achttiende eeuw. Uit dezelfde 
tijd, mogelijk uit nog een eeuw eerder, dateren 
enkele met de metaaldetector gevonden ronde lo-
den kogels. 

De meest opmerkelijke vondsten bestaan uit een 
tweetal dicht bij elkaar gevonden reepjes steen 
(zogenaamde klingen). Eén is van vuursteen, de 
andere van een steensoort die van nature uitslui-
tend voorkomt te Wommersom, zo’n 80 kilometer 

ten zuiden van Eindhoven. Beide klingen dateren 
uit de laatste helft van de midden steentijd 
(ongeveer 9000 tot 5000 jaar geleden), een perio-
de waarin jagers en voedselverzamelaars leefden. 
Aan de slijtagesporen te zien, zijn de klingen ge-
bruikt om mee te snijden, maar van wat staat niet 
vast. Mogelijk gaat het bij deze vindplaats om de 
resten van een kortdurige speciale activiteit zoals 
het in stukken snijden van een tijdens de jacht ge-
dood dier. 
 
De jongste ‘archeologische’ vondst van dit onder-
zoek is een tot diep onder het grondwater reikende 
kuil, met daarin de resten van een paard. De vorm 
van de hoefijzers, de aanwezigheid van nog niet 
vergane haren en de stank van ontbindend orga-
nisch materiaal wijzen erop dat dit paard niet zo 
heel lang geleden begraven is. Toen enkele brok-
ken kalk in de grafkuil werden gevonden is het on-
derzoek onmiddellijk gestaakt, want mogelijk is 
het dier gestorven aan een nu nog steeds besmet-
telijke ziekte. 
 
De belangrijkste vondsten van dit kortdurige ar-
cheologisch onderzoek zijn de vondsten uit de 
steentijd. Omdat er verder alleen maar ontgin-
ningssporen zijn gevonden, zal er in dit gedeelte 
van de Loovelden geen verder onderzoek nodig 
zijn. 
 
Voor meer informatie:  
Nico Arts, afdeling Archeologie gemeente Eindho-
ven email n.arts@eindhoven.nl 
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42ste Prinsenbal in residentie  
“de Merckthoeve” 

 
Wij van KV de Tongelreepers hopen u allen op  
21 november 2010 te mogen ontmoeten in onze 
residentie “de Merckthoeve” gelegen op de oude 

Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven. 
Op deze datum houden we n.l. ons 42ste Prinsenbal. 
U bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. De toe-
gang is gratis en parkeergelegenheid is er volop. 

Tot ziens op 21 november in de Merckthoeve. 
 

Tevens hebben we op: 
18 december 2010 Boerenbal  

en 
13 februari 2011 verkiezing Menneke/Vrouwke  

 
Voor  informatie neem dan contact op met: 

Marion en Berry Smulders 
Secretariaat KV de Tongelreepers 

Elsbroekpad 5 
5662 TS  Geldrop 

email: info@tongelreepers.nl 
Web: www.tongelreepers.nl 
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Door Francis en Riet 
 
In deze rubriek laten wij u nader kennis ma-
ken met iemand die zich belangeloos inzet 
voor een goed doel. Ditmaal zijn we in ge-
sprek gegaan met Hans Willems. 

 
Hans Willems (1935) is een trouwe, niet te ver-
smaden jarenlange bezorger van ons wijkblad. 
Hans is geboren in het centrum van Eindhoven in 
de Kerkstraat en is de oudste van 8 kinderen.  
Het gezin Willems heeft niet lang in de Kerkstraat 
gewoond, via de Grote Berg kwamen zij uiteinde-
lijk in de Hoogstraat terecht. Daar heeft Hans het 
grootste gedeelte van zijn jeugd en jonge jaren 
doorgebracht. 
Hans is blind geboren. Dankzij 6 oogoperaties in 
Utrecht kon hij uiteindelijk met een oog voor 20% 
zien. Met dit gezichtsvermogen kon Hans zich op 
de kleuterschool wel redden, maar toen hij naar de 
basisschool ging, kwamen de problemen. Men 
vond dat Hans op het blindeninstituut St. Henricus 
in Grave thuis hoorde.  
Hij heeft daar 9 jaar gewoond. “Ik heb heel goede 
herinneringen aan St Henricus”, zo vertelt Hans 
ons. ”Ik heb daar de basisschool gevolgd en voor 
zover het met mijn handicap mogelijk was, ook de 
Mavo. In Grave heb ik ook muzikale vorming ge-
kregen. Ik kreeg daar pianoles en speelde als slag-
werker in het orkestje: De Zonnepitters. Blinden 
en slechtzienden zijn over het algemeen heel mu-
zikaal en hebben een goed gehoor.  
Toen ik 15 jaar was, moest ik daar weg, ik moest 
plaats maken voor andere slechtzienden. Dat was 
wel jammer omdat ik toen net van plan was een 
opleiding voor tolk en vertaler – een opleiding 
waarvoor ik wel feeling had - te gaan volgen.” 

En wat toen? 
“Met 16 jaar woonde ik dus weer thuis bij mijn ou-
ders aan de Hoogstraat en ben ik gaan werken. 
Mijn visuele handicap heeft een zware stempel op 
mijn leven gedrukt. In mijn arbeidzaam leven heb 
ik licht kantoor- en magazijnwerk gedaan. Onge-
veer een jaar heb ik nog bij ‘Musica’, een gitaarfa-
briek in de Frankrijkstraat, gewerkt. Ik had het 
daar heel erg naar mijn zin en was er graag geble-
ven, maar mijn ouders vonden het, in verband met 
mijn handicap, niet verantwoord, te ver van huis.  
 
Wanneer ben je naar Tongelre gekomen? 
“In 1963 ben ik naar de Hofstraat gekomen en in 
1965 ben ik met Josephine Claas getrouwd. We 
hebben het altijd goed gehad in de Hofstraat. Mijn 
vrouw is in 1979 overleden.”  
 
Toen je naar Tongelre kwam, was je al bij de 
Brabantzangers? 
“Ja, ik ben vanaf 1959 bij de Brabantzangers.  
Ik zing graag. Ik heb een heel goed gehoor en de 
muziek ken ik van buiten, dus mijn visuele handi-
cap is wat dat betreft geen probleem.  
Met de teksten is het moeilijker. Ik kan moeilijk 
mijn map tegen mijn ogen houden, want dan zie ik 
de dirigent niet meer. Ik zet nu de teksten op de 
computer, print ze groot uit en stop ze in mijn 
zangmap. We hebben sinds kort een nieuwe diri-
gent en dus ook een nieuw repertoire met veel 
nieuwe liederen en nieuwe teksten. Als er veel 
tekst is kan die map wel eens heel dik worden.” 
 
Hoe ben je lid geworden van dit koor? 
“Ik was al bij het Eindhovens gemengd koor toen 
een kaartvriend van mijn ouders, lid van de Bra-
bantzangers, mij tijdens een kaartavondje hoorde 
zingen en vroeg of ik geen lid van zijn koor wilde 
worden. De Brabantzangers konden nog wel een 
bariton gebruiken. Dat was in ’59. Nu 51 jaar later 
ben ik er nog steeds bij. Toen ik in september 
2009 -50 jaar lid was, ben ik verkozen tot Eindho-
vens Trots.” 
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Hoeveel tijd vraagt het? 
“Iedere dinsdagavond repeteren wij 2 uur in het 
Stadspaviljoen. Vanwege mijn handicap ga ik altijd 
met een taxibus naar de repetities.  
 
Je bent ook lid van het St. Martinuskoor? 
Ik ben al 40 jaar lid van het St. Martinuskoor. Ik 
laat nooit verstek gaan. Ze kunnen altijd op mij 
rekenen. Zingen is mijn grootste hobby. Ik hoop 
dat nog lang te kunnen doen.”  
 
Heb je nog meer hobby’s? 
“Tuinieren, een paar keer per jaar heb ik voor bij-
zondere karweitjes, b.v. voor het snoeiwerk, een 
hulpje, maar voor de rest houd ik mijn tuin zelf 
bij.”  
Die tuin van Hans mag gezien worden, bij aan-
komst zagen  
wij al dat er 
zorg aan be-
steed wordt. 
“Binnenkort 
gaat het zo-
mergoed eruit 
en ga ik de 
winterviolen 
zetten”, vertelt 
Hans. “Vroeger 
kweekte ik al 
die plantjes 
zelf, maar dat 
doe ik de laats-
te jaren niet 
meer.” 
 
Naast al je hobby’s en al je huishoudelijke 
bezigheden  -  Hans woont zelfstandig en 
kookt voor zichzelf – ben je ook nog een 
trouwe bezorger van ons wijkblad. Jij neemt 
al jarenlang de grootste wijk voor je reke-
ning! 
“Ja, ik doe dat vrijwilligerswerk al 31 jaar. De 
laatste jaren bezorgde ik maandelijks 180 wijkbla-
den. Ik doe het met veel plezier, ik ben graag bui-
ten en werk het altijd meteen af. Als ik in mijn 
tuin aan het werk ben en Jan Paulussen komt de 
‘Hofke’s’ brengen, dan leg ik acuut mijn hark en 
schoffel neer en ga meteen aan de slag.  
Voorheen deed ik dat werk altijd op de fiets, de 
wijkbladen gingen dan in mijn fietstas, maar met 
ingang van dit jaar is mijn wijk gehalveerd. Ik be-
zorg nu nog 90 wijkbladen, nu kunnen de bladen 
in een tas en ga ik lopend van deur tot deur. 
 
Voor ons wijkblad zijn mensen zoals Hans van on-
schatbare waarde. Maandelijks moeten er 3200 
wijkbladen worden bezorgd, zonder bezorgers 
kunnen wij wijkblad ’Rond ’t Hofke’ wel vergeten. 
Dus Hans, wij hopen dat je gezond mag blijven 
zodat je nog vele jaren niet alleen ons wijkblad 
kunt blijven bezorgen, maar ook gezellig zelfstan-
dig in de Hofstraat kunt blijven wonen. En dat 
laatste lukt nog prima: je zet lekkere koffie! 
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Wandelen met kabouter Plop 
 
Op 14 en 15 oktober werden de peuters van PeuterPlaza 
’t hofke door kabouter Plop meegenomen naar het groen-
domein Wasven. 
Hij liet hen ons herfstbos 
zien en de kinderen heb-
ben bladeren, beuken-
nootjes, eikels en takjes 
verzameld.  
Kabouter Plop speelde 
een spelletje ‘wat is er 
weg?’ Er was een pinda-
nootje, een kastanje een 
eikel en een beuken-
nootje. Met zijn rode zak-
doek toverde kabouter 
Plop steeds iets weg. 
Toen we bij de kastanje-
bomen aankwamen, la-
gen er overal kastanjes 
op de grond. We hebben ze allemaal opgeraapt. 
Er lag een grote boom op de grond daar konden we goed 
overheen lopen en kabouter Plop hielp ons een handje. 
We hebben geprobeerd een boom om te duwen, maar 
bomen zijn wel erg sterk dus dat lukte echt niet. Alleen 
Owen was het bijna gelukt. 
In het bos leven heel veel beestjes zoals pissebedden, 
spinnen en duizendpoten. Die hebben we in de insecten-
potjes goed kunnen bekijken. 
We hebben ook schors getekend, onder paddenstoelen 
gekeken (met spiegeltjes)en in bomen gekeken. 
Het was een leuke ochtend in het bos. In de peuterspeel-
zaal maken we nu ook zo’n mooi bos met bomen en ge-
kleurde blaadjes. Er is een kabouter Plop en we maken 
een grote paddenstoel. 
In de zandtafel maken we van alle mooie takken, blade-
ren en andere spulletjes die we in het bos verzameld heb-
ben een mooi herfstbos waar ook kabouters wonen. Het 
is herfst in de peuterspeelzaal en dat kun je zien.  
 

PP ’t Hofke 
Avondroodstraat 40 
5641HB Eindhoven 
040-2813659 
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Door Francis en Riet 
 
Godelieve Laarakker die, vanuit de organisa-
tie ‘Lunet Zorg’, mede verantwoordelijk was 
voor het managen van de medewerkers van 
de bakkerij, de winkel, het koffieatelier en de 
koffiebranderij van de Wasvenboerderij, 
heeft afscheid genomen van ‘haar 
medewerkers’. 
Wat bij de opening van de Wasvenboerderij, 
november 2007, begon, is nu, precies drie 
jaar later, op 1 november 2010, beëindigd. 
 

Van oorsprong gymnastieklerares, maakte Gode-
lieve in 1993 de overstap naar de zorgsector. Ze 
ging werken op Eckartdal, het latere ‘Meare’ dat 
nu door een fusie met ‘De Plaatse’ bekend staat 
als ‘Lunet Zorg’. 
Deze stap was een grote, vooral ook positieve ver-
andering voor haar.  
“Het werken met mensen met een verstandelijke 
beperking gaf een bijzondere dimensie aan mijn 
werk”, vertelt Godelieve ons, “het heeft mijn leven 
verrijkt.  
 
De laatste jaren op Eckartdal had ik een leidingge-
vende functie. Ik ben niet het type dat achter een 
bureau of computer plannen zit te maken met alle 
administratie die dat met zich meebrengt.  
Toen mij dan ook drie jaar geleden gevraagd werd 
of ik er iets voor voelde om op de boerderij aan de 
Celebeslaan de medewerkers die ‘Lunet Zorg’ daar 
een taak wilde geven, of ik die medewerkers wilde 
begeleiden en managen, hoefde ik niet lang na te 
denken.  
 
In dit werk sta je heel dicht bij de mensen waar 
het om gaat, je werkt in een kleine setting, je kent 
iedereen, je hebt direct contact en dat is wat ik 
wil! Ik heb er dan ook nooit spijt van gehad.” 

Drie jaar heb je daar nu gewerkt. Hoe heb je 
deze jaren ervaren? 
“Het waren fantastische jaren. Ik heb bewondering 
gekregen voor mensen met een beperking en ge-
zien hoe ze zich kunnen ontwikkelen als wij ze de 
kans maar geven. Dat laatste is óh zo belangrijk! 
Ze maken hier meer vorderingen dan op een regu-
liere, meer beschermde dagbestedingsplek. 
 
De boerderij heeft dus duidelijk een meer-
waarde voor deze medewerkers? 
“Ongetwijfeld, ze zijn hier helemaal geïntegreerd 
bezig. Ze werken met mensen met een beroepsge-
richte opleiding die natuurlijk affiniteit met deze 
medewerkers moeten hebben en de sociale vaar-
digheid om met hen samen te werken. Wat dat 
betreft hebben we niet te klagen. De boerderij 
heeft begripvolle en betrokken vakmensen in 
dienst die uitstekend met onze medewerkers we-
ten om te gaan en ze ook de mogelijkheid bieden 
om zich te ontwikkelen door hun werk te variëren 
en eisen aan hen stellen, want ze krijgen ook een 
stukje verantwoordelijkheid.  
Na 3 jaar zo samen te hebben gewerkt, zie je dui-
delijk dat er vorderingen gemaakt worden.” 
 
Lunet Zorg heeft toch meer dagbestedings-
plaatsen? 
Ja velen. Binnen Lunetzorg zijn minstens 15 plaat-
sen waar op diverse manieren dagbesteding wordt 
aangeboden. Maar die kun je eigenlijk niet verge-
lijken met de Wasvenboerderij. Het werken met 
vakmensen, die geen agogische opleiding hebben, 
maakt het verschil en dat geeft de meerwaarde. 
De boerderij is niet een afspiegeling van de maat-
schappij, nee, het is gewoon de maatschappij 
maar wel met een bijzonder sociaal tintje/aspect.” 
 
Hoe reageerden de medewerkers toen je je 
vertrek aankondigde? 
“Het werd stil ……………..” 
 
Die drie woorden zeggen genoeg en behoeven 
geen verdere verklaring! 
 
Op 1 november heb je afscheid genomen van 
‘Tussen de Molens’. Drie jaar lang heb je je 
met hart en ziel ingezet, je was betrokken en 
begaan met de medewerkers. Je leefde er-
voor, dat valt nu allemaal weg!  Wat nu? 
“Het wordt geen thuis zitten.  
Ik wil een tijdje, misschien ’n jaar, naar Afrika.  
In juni ben ik enkele weken naar Liberia geweest, 
naar een kostschool voor dove kinderen. Maar dat 
wordt het toch niet. Ze konden me daar geen dui-
delijk omschreven taak geven en ik wil, als ik naar 
Afrika ga, wel zinnig bezig zijn. 
Nu ben ik me aan het oriënteren op een particulier 
project in Zambia. Dit project bekommert zich om 
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BEGIJNHOFGESPREKKEN 
 
In de lezing van de 'Begijnenhofgesprekken' 
spreekt: Ruud Bartlema over 'Het kwaad in 
beeld'’ op zondag 12 december van: 10:30 tot 
12:30 uur in 'De Herberg' op het terrein van 
Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5631 KB  Eindhoven. 
 
Onze werkelijkheid laat zich niet zomaar alleen in 
woorden vangen. Dat geldt zeker ook voor het 
kwaad. Zo kunnen beeldende kunstenaars ons 
door hun werk uitdagen door met andere ogen 
naar die werkelijkheid van het kwaad te kijken.  
 

 

Ruud Bartlema laat ons meekijken naar een aantal 
schilders die het kwaad dat ze waarnamen op hun 
eigen wijze hebben uitgebeeld. Deze morgen zijn 
dat: Jaap Schreurs (schilderijen), Aad de Haas 
(passieprenten), Marc Chagall (de gekruisigde in 
zijn werk) en Ruud Bartlema (moderne kruisweg).  
Op een intrigerende wijze stellen hun verbeeldin-
gen het kwaad aan de orde. In de spiegel van hun 
schilderijen kijken we naar onze eigen omgang 
met het lijden en het kwaad. 
Ruud Bartlema is beeldend kunstenaar en leraar 
Joodse mystiek.  
 
Na de inleiding is er koffie of thee en daarna is er 
gelegenheid tot een gesprek met de inleider. 
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte 
voor de onkosten. 
 
Begijnenhofgesprekken gaan over levensbeschou-
welijke thema's vanuit een christelijke achter-
grond.  
 
Iedere belangstellende is welkom.  
Zie ook: www.begijnenhofgesprekken.nl  
of bel mevr. Spiertz: 040 242 12 63 

weeskinderen tot 18 jaar. Deze kinderen wonen in 
verschillende huizen, tien kinderen in een huis. 
De regering van Zambia keurt het bestaan van 
dergelijke ‘weeshuizen’ eigenlijk niet goed en wil 
dat de familie deze kinderen opvangt. Dat is na-
tuurlijk ook beter, maar als dat niet gebeurt, dan 
hebben deze kinderen geen onderdak en worden 
het straatkinderen.” 
 
Wat zou je daar willen doen? 
“Een dame die dit project kent, is in oktober twee 
weken naar Zambia geweest.  
Zij kan mij er meer over vertellen en misschien 
weet zij wat mijn werk daar zou kunnen worden. 
Wie weet kan ik met mijn sport en gymnastiek 
opleiding iets voor deze jeugd betekenen. Alles 
wat ik doe moet wel een meerwaarde hebben.  
Deze weeskinderen mogen maar tot 18 jaar blij-
ven. Daarna moeten ze zichzelf kunnen redden, 
moeten onderdak en een baan zoeken en houdt 
ook de begeleiding op met alle gevolgen van dien. 
Op dat punt zit voor deze jonge volwassenen een 
grote leegte. Misschien kan ik die leegte opvullen 
en in die levensfase iets voor hen betekenen. Het 
is nog even afwachten.”  
 
Tot slot 
Het afscheid van “haar medewerkers” in de Was-
venboerderij is niet gemakkelijk voor Godelieve, 
maar het is goed geweest!  
Ze richt zich nu op haar droom, haar nieuwe uit-
daging, Afrika, waar ze al zo vaak is geweest. 
Wij hopen van harte dat Godelieve een project 
vindt waarin ze invulling kan geven aan haar am-
bitieuze plannen om –in dit stukje Afrika- iets te 
mogen betekenen voor jongeren en iets bij te  
dragen aan het creëren van een iets betere wereld 
voor de mensen in Zambia.            

      Kaart van Zambia 
 
Als alles volgens plan verloopt, is Godelieve in 
2011 in Zambia. Zij heeft beloofd ons op de hoog-
te te houden van haar belevenissen. En vervol-
gens zullen wij er voor zorgen dat u kunt meege-
nieten van haar ervaringen in dat verre land. 
 
Godelieve, het ga je goed! 

23 

'De Herberg' op het terrein van Eckartdal, Nuenenseweg 1, 
5631 KB  Eindhoven 
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In het vorige nummer van Rond 
’t Hofke heeft u al kunnen lezen 
dat er dit jaar een speciale 
kerstviering in Tongelre plaats 
zal vinden; de Kerst-Inn Tongel-
re. De diverse werkgroepen zijn 
op dit moment vol enthousiasme 
bezig met de voorbereidingen en 
het samenstellen van een geva-
rieerd programma. 

Om te voorkomen dat er in uw agenda straks geen 
ruimte meer is om onze leuke activiteiten te be-
zoeken, willen we u nu alvast op de hoogte bren-
gen van het voorlopige programma. Dit ziet er als 
volgt uit: 
 
Woensdag 8, zaterdag 11 en zaterdag 18 de-
cember 2010: kerstbomen verkoop. 
Dit jaar hoeft u niet ver van huis voor uw kerst-
boom. Vanuit de tuin van de dependance van       
’t Oude Raadhuis (blauwe gebouwtje) zullen de 
kinderen van de dartclub Bulldog Buddies, met 
hulp van hun ouders, de bomen gaan verkopen. 
De opbrengst van deze verkoop komt ten goede 
aan het jeugdwerk in Tongelre. Er zijn bomen in 
verschillende maten (1,2m – 2,25m), met of zon-
der kluit. De kleinere bomen zitten in een pot.  
 
Dinsdagavond 14 december 2010:  
optreden van de “Oma’s aan de top” in ’t Oude 
Raadhuis. 
 
Woensdagavond 15 december 2010: 
Harmonie de Eendracht speelt in de Martinuskerk, 
aanvang 19.30 uur. 
 
Donderdagmiddag 16 december 2010:  
kerststukjes maken in ’t Oude Raadhuis. 
 
Donderdagavond 16 december 2010: 
optreden saxofoon kwartet 4B4SAX in de tuin van 
het dependance van ´t Oude Raadhuis (blauw ge-
bouwtje). 
 
Zaterdag 18 december (15.00-20.00 uur): 
kerstmarkt op het erf van de Wasvenboerderij ver-
zorgd door diverse dagcentra van Lunet zorg. De 
kerstmarkt wordt opgeluisterd door het blokfluiten-
semble Amatio en tijdens de kerstmarkt vindt de 
officiële opening van de kerststal plaats. 
 
Zaterdagmiddag 18 december:  
kerstfilm voor de kleintjes in de dependance van   
’t Oude Raadhuis. 
 

Zondagmiddag 19 december:  
kerstspellen circuit bij de Wasvenboerderij. 
 
Maandagavond 20 december 2010:  
optreden van het speciaal gevormde kerst project-
koor in de tuin van de dependance van ’t Oude 
Raadhuis. 
 
Dinsdagavond 21 december 2010: 
optreden saxofoon kwartet 4B4SAX in de tuin van 
het dependance van ´t Oude Raadhuis. 
 
Woensdagavond 22 december 2010:  
herdertjestocht in de wijk georganiseerd door Ba-
sisschool de Boog. 
 
Donderdagavond 23 december 2010:  
optreden van het speciaal gevormde kerst project-
koor in de tuin van de dependance van ’t Oude 
Raadhuis. 
 
Vrijdagavond 24 december 2010:  
kerstviering in het groene hart van het Wasven. 
Onder leiding van Pastor Willem Brok zal het kerst-
verhaal worden uitgebeeld op de boomvlonder en 
zullen kerstliederen worden gezongen. Aanvang 
19.00 uur tot + 19.50 uur. 
 
Zaterdag 25 december 2010:  
kerstlunch en diner in Gasterij in ’t Ven.  De lunch 
vindt plaats van 11.00 tot 14.30 uur en het diner 
vanaf 19.00 uur. 
 
Zondag 26 december 2010:  
Kerstbrunch in de dependance van ’t Oude Raad-
huis. 
 
Tijdens alle activiteiten zal het kerstterras bij 
de dependance van ’t Oude Raadhuis geopend 
zijn. Onder het genot van een drankje en hap-
je kunt u kennismaken en bijpraten met an-
dere buurtbewoners. 
 
Het definitieve program- 
ma met aanvangstijden en 
alle andere informatie zal 
eind november bekend 
worden gemaakt. 
 
Wij hopen u te mogen 
begroeten tijdens  
onze activiteiten. 

KERSTKERSTKERST---INN TONGELREINN TONGELREINN TONGELRE   
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GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT GEBABBEL UIT 
DE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEKDE BIBLIOTHEEK   
 
Bij Bibliotheek Eindhoven staat no-
vember in het teken van… Onze-
kerheid,  Mediawijsheid – leer 
alles over web 2.0, Google en meer 
en natuurlijk Sinterklaas! 
 
Onzekerheid of zekerheid! 
Op het moment dat jullie dit lezen weten wij mis-
schien of we wel of niet in ’t Karregat blijven. Tot 
een paar maanden geleden was alles duidelijk 
maar Eindhoven moet bezuinigen dus de biblio-
theek moet bezuinigen. Zolang we niets weten 
gaan we voor 100% of meer ons richten op het 
nieuwe Karregat. 17 november heeft de gemeente 
en de architecten de plannen laten zien aan de 
buurtbewoners. Misschien zijn jullie erbij geweest! 
 
Voorlezen in de bibliotheek! 
Elke eerste woensdagmiddag van de maand gaan 
we weer op avontuur in de bieb! We lezen dan in 
alle vestigingen een leuk, spannend, mooi, meesle-
pend of grappig verhaal voor. Jij komt toch ook 
luisteren? Voor alle kinderen van 3 jaar en ouder! 
WO 1 december (14.30 U) 
ALLE VESTIGINGEN TOEGANG GRATIS. 
 
Doe jij al mee met onze spaaractie ‘Sponsor-
lezen’? 
In oktober ging de jeugdspaaractie ‘Sponsorlezen’ 
van Bibliotheek Eindhoven in samenwerking met 
de Rabobank van start. Heb je je spaarkaart en 
Glazen Huis nog niet opgehaald bij Bibliotheek 
Eindhoven? Doe dit dan nog deze maand! 
I.s.m. Rabobank Eindhoven/Veldhoven en Eindho-
vense basisscholen. Rabobank Eindhoven/
Veldhoven ondersteunt deze actie: ieder kind dat 
meedoet krijgt van de Rabobank 50 eurocent als 
startkapitaal en een echte Glazen Huis Spaarpot! 
WO 6 OKT T/M VR 24 DEC 
ALLE VESTIGINGEN. 
 
Week van de mediawijsheid 
Zijn twitteren, bloggen, social media en bijvoor-
beeld Web 2.0 termen waarvan u graag meer wilt 
weten? De digitale mediawereld verandert in rap 
tempo. Een beetje bijblijven? Kom dan van 24 no-
vember tot en met 1 december naar de week van 
de mediawijsheid. In alle vestigingen van Biblio-
theek Eindhoven zijn deze week workshops en le-
zingen te volgen op het gebied van nieuwe media. 
Zodat u straks volop mee kunt bloggen, gamen, 
twitteren, googlen... 
www.bibliotheekeindhoven.nl 
WO 24 NOV T/M WO 1 DEC 
 
Centrum, deWitteDame 
Crossmediale ontdekkingsreis  
Wo 24 nov (20.00 - 22.00 uur) 
Gratis. 

De do’s en don’ts van sociale media  
Wo 24 nov (20.00 - 22.00 uur) 
€ 3,50. Bibliotheekleden € 2,50 
Alexander Klöpping: 24/7 ingeplugd  
Do 25 nov  (20.00 - 22.00 uur) 
€ 9,50. Bibliotheekleden € 7,50 
iPad demonstratie Vr 26 nov (20.00 - 22.00 uur) 
€ 6,50. Bibliotheekleden € 4,50. 
 
Herzenbroeken 
Omgaan met E-mail  
Di 30 nov (13.15 - 14.45 uur) 
Wat is Web 2.0 en wat kan ik ermee?  
Ma 29 nov (20.00 - 21.30 uur)  
€ 3,50. Bibliotheekleden € 2,00. 
 
Eindhoven in Dialoog 
2 november was de dag van de dialoog in Neder-
land. In elk filiaal was ook de mogelijkheid om in 
dialoog te gaan met andere Eindhovenaren. Animo 
daarvoor was nog ietwat voorzichtig maar het kan 
uitgroeien naar iets moois jaarlijks. 
 
Sinterklaasvoorstelling R en T events: Paniek 
in de tent! 
De Sint is jarig en als je jarig bent, krijg je... ka-
doooootjes! Maar wacht eens. Sint geeft juist altijd 
cadeautjes weg op zijn verjaardag. Dat kan toch 
niet? Pieten Guus, Pimp en Tino willen daar veran-
dering in brengen. Samen met de kinderen gaan 
ze een goed cadeau bedenken om Sint te verras-
sen of... gaat dat toch allemaal niet helemaal luk-
ken? ZO 21 NOV (14.00 U) CENTRUM, DEWITTE-
DAME 
€ 7,50 / BIBLIOTHEEKLEDEN € 6,00. 
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Een tongerick is een Tongelrese limerick 

Een kerel uit de Hagenheld, 
Die ha z`n werk afgebeld. 
Hij war zonder klere aon,  
de Kleine Dommel in gegaon. 
Ge snapt wel, nou is ie, door de griep geveld. 
 
Nelis 
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HEEFT BEWEGEN ZIN? 
 

“Leven is bewegen”. Dit motto van de fysiotherapeut geeft het al aan: beweeg! 
 

2400 jaar geleden stelde “de vader van de geneeskunde” Hippocrates al dat een goede gezondheid niet alleen voortkwam 
uit goede voeding, maar dat lichaamsbeweging en kennis over de effecten daarvan noodzakelijk was. Bij gebrek aan be-
weging zou het lichaam ziek worden. De groeiende trend is tegenwoordig echter dat we allemaal te veel zitten. Een inac-
tieve levensstijl verhoogt het risico op veel ziektes. Voldoende inspanning levert de gezondheid dan ook veel voordelen 
op. 
 

Zo bestaat er een verband tussen afname van hart- en vaatziekten (zoals een hartaandoening of een beroerte) en een actie-
ve levensstijl. Voldoende beweging voorkomt of verlaagt een hoge bloeddruk (hypertensie).Weinig activiteit vergroot het 
risico op een hoge bloeddruk, wat op termijn de kans op hartfalen verdubbelt tot verdrievoudigt en kan leiden tot andere 
hart- en vaatziekten. 
 

Hartproblemen leiden vaak tot verlies van kwaliteit van leven. Vermoeidheid en moeite met ademen zorgen  er vaak voor 
dat mensen huisgebonden worden. Hierdoor wordt uitgaan lastig en verminderen sociale contacten. Training onder bege-
leiding helpt om dit effect van kwaliteitsverlies tegen te gaan. 
 

Beweging bestrijdt arteriosclerose (slagaderverharding). Het gezonde cholesterol HDL neemt door 
bewegen toe en daarnaast wordt klontvorming voorkomen doordat bloedplaatjes minder plakkerig 
worden. Door beweging wordt de uitscheiding van enzymen bevorderd die de klonten oplossen.    
 

Eén op de 19 Nederlanders lijdt momenteel al aan diabetes mellitus (letterlijk:zoete doorstroming, vandaar de naam sui-
kerziekte), meestal type 2. Diabetes type 2 wordt verergerd door overgewicht, leeftijd en een inactieve levensstijl. Door 
voldoende te bewegen blijf je op gewicht en de bloedsuikerspiegel daalt. Diabetes kan tot veel klachten leiden, onder 
andere tot beperking van gewrichtsbewegingen door bindweefselproblemen, neuropathie (zenuwpijn), of doorbloedings-
problemen in de voet (de zgn. diabetische voet). Bij bestaande diabetes helpt inspanning om de gevoeligheid voor insuli-
ne te prikkelen, wat kan helpen bij het onder controle houden van de diabetes. 
 

Een duidelijk effect van bewegen op jonge leeftijd is de verhoogde botdichtheid op latere leeftijd. De maximale botsterk-
te neemt sterk toe. Als je ouder bent kan bewegen helpen bij het vertragen van botverlies. Daarnaast stimuleert inspan-
ning, door druk op de gewrichten, de aanmaak van nieuw botweefsel. Worden gewrichten niet gebruikt, dan wordt het 
kraakbeen dunner en zachter. Daardoor ontstaan sneller gewrichtsontstekingen (artritis). Middelmatige inspanning ver-
licht pijn, beperkt vermoeidheid en helpt om gewrichtszwellingen te laten afnemen. 
 

Voldoende lichaamsbeweging lijkt uit divers onderzoek bij te kunnen dragen aan verlaging van het risico op borstkanker. 
Mogelijk geldt dit ook voor verlaging van het risico op darmkanker en baarmoederhalskanker. Ex-kankerpatiënten geven 
aan door training hun conditie en daarmee hun leven kwalitatief te verbeteren. 
 

Sinds 2009 bestaat de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (30-60 minuten 5x per week matig intensief bewegen) en de 
Fitnorm (3x per week minimaal 20 minuten intensief bewegen). Deze normen vormen de kern van een overheidscampag-
ne ter bevordering van een gezonde levensstijl. Op onze nieuwe locatie aan de Tongelresestraat 483 zullen wij u vanaf 
2011 graag begeleiden bij uw training en gezondheid. 
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Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb  
 
Centrum voor Fysio- en Manuele Therapie 
“Tongelre” 
Ceramlaan 10,  
5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@online.nl 
website: www.fysiotherapietongelre.nl 
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Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

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.  

 
Beste buurtbewoners, 
 

Het is weer zover! St. Nicolaas heeft ons te kennen 
gegeven dat Hij, samen met zijn gevolg, een paar 
dagen er op uit zal trekken om onze wijk te bezoe-
ken. 
 

De data voor de rondgangen zijn: 
• zaterdag 27 november "de Karpendonk" en 

"Koudenhoven" en de wijk “Beauregard” aan de 
Tongelresestraat. 

• zaterdag 4 december het oude gedeelte van 
Tongelre rond de St.Martinuskerk. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens het bestuur,  
H. van Dijk, voorzitter. 

 SINT-NICOLAASVERENIGING 
            ''STMARTINUS'' 

              opgericht in1951 
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Groendomein Wasven 
 
In de donkere maanden is er genoeg te doen bij het 
Wasven! Kom de kerst beleven bij één van de vele acti-
viteiten. En al die activiteiten maken hongerig: daarom 
heeft Tussen de Molens speciale Sinterklaasbaksels, is 
de Gasterij met Kerst open en traditioneel pakken wij 
aan het einde van het jaar uit met een oliebollenkraam! 
Kinderspelmiddag: Surprise 
Voor alle kinderen vanaf 8 jaar die aan de slag willen 

gaan met surprises en met gedichtjes schrijven, organi-
seren we op 21 november een spelthema middag in de 
Schop. 
Er staat volop knutselmateriaal met voorbeeldjes en er 
zitten begeleiders om samen met jou een te gekke sur-
prise te fabriceren. Daarnaast kun je ook samen met ons 
je Sinterklaasgedichtjes schrijven.  
Natuurlijk blijft het daar niet bij want we hebben ook 
een aantal leuke Sintgames met snoepgoed in petto (wie 
zegt dat je niet met je eten mag spelen?). 
Dus, schrijf meteen thuis op de kalender: Surprise Spel-
middag op 21 november. De middag is van 14.00 uur tot 
16.00 uur en het kost 5 euro per kind. 
 
Sinterklaasworkshop 
Speciaal voor volwassenen organiseren de bakkers van 
Tussen de Molens een workshop rondom de Sinterklaas-
specialiteiten. De deelnemers maken kennis met de bio-
logische grondstoffen, het zelf bereiden en natuurlijk het 

proeven van anijskrollen, (gevulde) speculaas, pittige 
pepernoten en Sinterklaasbrood.  
De kosten bedragen € 20,- per persoon. De workshop 
wordt gegeven op woensdag 24 en donderdag 25 no-
vember van 20.00 – 22.00 uur in de bakkerij. Inschrij-
ven is noodzakelijk en kan via molens@wasven.nl of via 
de winkel (040-7870708). 
 
Natuurthema-avond: het nut van zaden 
Zaden zijn heel belangrijk, want: zonder zaden geen 
nieuwe planten! Op de natuurthema-avond van novem-
ber gaan we het hebben over het nut van zaden en we 
gaan ze bekijken. 
Zaden zitten aan elke plant. Soms kun je ze makkelijk 
zien zitten, soms zijn ze ook niet te vinden omdat ze 
zich verstoppen. Wist je bijvoorbeeld dat sommige zaden 
zijn verpakt in een doosje of zijn omgeven met vrucht-
vlees? 
Na deze avond weet je alles over het nut van zaden en 
kun je ze ook vinden. Ook gaan we iets moois maken 
met zaden. 
De avond is voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar in de 
Schop van de Wasvenboerderij en de entree bedraagt 
1,50 euro per kind. 
In december is er geen natuurthema-avond: volgend 
jaar gaan we natuurlijk weer door! 
 
Pietbakmiddag 
Op zaterdag 27 november bezetten de bakpieten de 
Wasvenboerderij. Tussen 14.00  tot 16.00 uur kunnen 
alle kinderen samen met de pieten heerlijke pepernoten 
en anders lekkers bakken in de Schop. De vertelpiet 
leest in de multimediaruimte het verhaal voor van de 
kapotte pepernotenbakmachine en de speelpiet jongleert 
met krentenbollen.  
De kosten bedragen € 4,- per kind, dat daarvoor veel 
lekkers mee naar huis krijgt. Een kop koffie met iets lek-
kers voor de begeleider/ouder is hierbij inbegrepen. Ui-
teraard zal de Sint zelf ook een kijkje komen nemen hoe 
zijn biologische bakpieten het er van af brengen. 
Het bakken is doorlopend, dus het kan zijn dat je even 
moet wachten. Om zeker te zijn van een plekje kun je 
van te voren kaartjes kopen in de winkel van Tussen de 
Molens. De voorverkoop start op zaterdag 13 november. 
Samen met buurtcomité Buitensporig Tongelre wordt de 
pietbakmiddag georganiseerd.  
 
Biologisch brood behoeft geen krans 
Weten jullie waarom er met kerst kransen worden ge-
bakken? Het schijnt iets met zon en met wiel te maken 
te hebben….. Bij de bakmiddag van Tussen de Molens 
hoor je er alles over! 
Ook krijg je de kans om er zelf één te maken! 
De bakmiddag is op 8 december voor iedereen van 6 tot 
10 jaar. We beginnen om 13:30 uur en om 15:00 uur 
zijn we klaar. De kosten bedragen 5 euro per kind en je 
kunt je melden in de Schop van de Wasvenboerderij. 
 
Proeverij: Een Wilde Kerst! 
Hebt u zich ook altijd afgevraagd hoe wild wild nu echt 
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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 

Surprise bij de Kinderspelmiddag 21 november 
14:00 uur 

Sinterklaasworkshop 24 & 25 novem-
ber 20:00 uur 

Natuurthema-avond jeugd: het 
nut van zaden 

26 november 
19:00 uur 

Pietbakmiddag 27 november 
14:00 uur 

Biologisch brood behoeft geen 
krans bij de Bakmiddag 

  8 december 
13:30 uur 

Proeverij bij de Gasterij: Een Wil-
de Kerst! 

15 december 
19:00 uur 

Kerststal in de Schop 15 december 
 t/m 9 januari 

Expositie: Kerststallen op de 
Overloop 

16 december t/m 
6 januari 

Kerstmarkt 18 december 
15:00 uur 

Kerstspellencircuit bij de Kinder-
spelmiddag 

19 december 
14:00 uur 

Kerstviering 24 december 
19:00 uur 

Kerst op z’n Best bij de Gasterij 24 & 25 decem-
ber 

Oudjaar in zicht 28 t/m 31 decem-
ber 
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is? En wat verantwoorder is om op tafel te zetten: ge-
kweekt of echt wild? Op deze proefavond van de Gasterij 
krijgt u hierop antwoord. Onze wildspecialist geeft een 
uitgebreide toelichting over de wildvragen. Ook vertellen 
we wat je zoal kunt doen met wild. Maar ook waar je het 
kunt krijgen en hoe je het moet schoonmaken.  
Aansluitend is er een heerlijke proeverij van: haas, ree, 
hert, eend en natuurlijk het zwijn!! 
Voor de liefhebbers geserveerd met een heerlijke wijn 
van Domaine de Marotte voor € 3,- per glas. De kosten 
voor deze avond bedragen €7,50 per persoon en de 
avond is van 19:00 tot ongeveer 21:00 uur. 

Kerst bij het Wasven 
In de Schop wordt voor het eerst een levensgrote kerst-
stal gebouwd. De kerstgroep wordt gemaakt door diver-
se dagbestedingcentra van Lunetzorg uit de regio. Iede-
re locatie maakt op eigen wijze een beeld, uitgevoerd in 
cobrastijl, met veel kleur en accenten. De kerststal zelf 
wordt gemaakt door de vrijwilligers van het Wasven en 
is opgebouwd met traditionele en natuurlijke materialen. 
De kerststal is te bezichtigen van woensdag 15 decem-
ber t/m zondag 9 januari, iedere dag van 10.00 tot 
18.00 uur en vrijdag t/m zondag tot 21.00 uur. In de 
Wasvenboerderij is eveneens een expositie van zo’n 
honderd miniatuur kerstgroepen uit de hele wereld te 
bezichtigen, uit de privéverzameling van Joke van Gef-
fen. 
 
De kerststal wordt op zaterdag 18 december geopend 
met een kerstmarkt op het erf van de Wasvenboerderij, 
verzorgd door diverse dagcentra van Lunetzorg. Van 
15.00 tot 20.00 uur worden velerlei unieke cadeauarti-
kelen aangeboden, gemaakt door de Lunetters zelf zoals 
keramiek, voederhuisjes, glasgraveerwerk, schilderijen 
en ... kerststallen. De kerstmarkt wordt opgeluisterd 
door het blokfluitensemble Amatio. 
 
Kerstspellencircuit 
Bij het Wasven kiezen we voor een actieve kerst: bij de 
spelthemamiddag gaan we allerlei leuke korte spellen 
doen die met kerstmis te maken hebben. Bijvoorbeeld 
jongleren met kerstballen, een speurtocht naar alle pak-
jes die van de arrenslee zijn gevallen en een kerstquiz. 
Maar ook een race met skilatten en verkleedkleren en 
een aantal hilarische Hollandse spelletjes. We hopen op 
écht kerstweer zodat we de spellen buiten kunnen orga-
niseren, maar anders maken we het in de Wasvenboer-
derij reuze gezellig. 
De spelmiddag is op 19 december voor alle kinderen van 
4 jaar. Het is van 14:00 tot 16:00 uur en de entree is 5 
euro (met limonade). 

Kerstviering 
In het groene hart van het Wasven staat op Kerstavond 
een sfeervolle kerstviering gepland. Onder leiding van 
Pastor Willem Brok zal op 24 december om 19.00 uur 
het kerstverhaal worden uitgebeeld op de boomvlonder 
en kerstliederen gezongen. De viering is bedoeld voor 
iedereen die samen het kerstverhaal wil beleven. De pa-
den naar het groene hart zullen voor het eerst groen 
verlicht worden. Na afloop (omstreeks 19.50 uur) is er 
koffie en thee bij de kerststal. Bij slecht weer wordt uit-
geweken naar de kerk op ‘t Hofke. 
 
Kerst op z’n best 
Op eerste kerstdag verzorgt het team van de Gasterij 
een kerstlunch tussen 11.00 en 14.30 uur en een kerst-
diner vanaf 19.00 uur. Natuurlijk met biologische, eerlij-
ke en streekgebonden producten. Reserveren is gewenst 
via gasterij@wasven.nl of in de Gasterij (040-7870707). 
Op tweede kerstdag heeft de Gasterij een verrassend 
stamppottenbuffet in petto. 
 
Bakkerij in hogere sferen 
Ook voor de kerstdagen hebben de bakkers van Tussen 
de Molens speciale producten gemaakt. Wat te denken 
van een biologische kerststol, cranberrybroodjes, olijf-
brood, chipolata kerstboomtaart, soepstengels en een 
heerlijke chocolade brioche. En natuurlijk ook eerlijke 
proefpakketten koffie, gebrand door onze eigen vrijwilli-
gers. Kijk op www.wasven.nl voor het volledige assorti-
ment en bestelmogelijkheden. 
 
Oudjaar in zicht 
Op het erf van de Wasvenboerderij bakken de bakkers, 
samen met vrijwilligers en “lunetters”,  wederom verse 
oliebollen, appelbeignets en appelflappen. De kramen 
zijn bemand van dinsdag 28 tot vrijdag 31 december 
van 10.00 tot 15.30 uur. Vooraf bestellen kan ook via 
molens@wasven.nl of via de winkel (040-7870708). 
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Daar gingen we dan naar Eersel op kamp. Toen iedereen 
klaar stond met zijn fiets zwaaiden de ouders ons nog 
even uit! Het was niet zo snel gefietst want het was wel 
30 kilometer. Onderweg hadden we een paar keer pech 
maar voor de rest hadden we goed gefietst en ja hoor we 
waren er. Toen we er waren gingen we eerst onze koffers 
uit de auto ha-
len. Toen dat 
voorbij was gin-
gen we naar 
onze kamer en 
de bedden goed 
doen en de ka-
mer versieren☺ 
Toen dat ge-
beurt was gin-
gen we naar het 
bos en gingen het smokkelspel spelen en dat vond iedereen 
kei leuk! Toen we klaar waren met het spel en terug liepen 
naar het huisje had iedereen het al over de spooktocht! 
Toen we bij het huisje kwamen was de frietkar er al, dat 
was super gezellig! 
Toen iedereen zat te eten kwamen er al juffen en mees-
ters binnen want we gingen voetval doen tegen de leera-
ren en weetje wie er hat gewonnen de kinderen☺ 
Toen het donker was ging het eerste groepje weg het was 
een kei leuke maar enge spooktocht! 
Toen de spooktocht was afgelopen kwamen al de ouders 
die hadden mee geholpen nog even wat drinken. De volgen-
de ochtend gingen we ochtend gymnastiek doen☺ 
Die middag zijn we met de fiets naar het zwembad ge-
weest Het Vennenbos! Toen we om 6 uur weer bij het 
huisje waren  gingen we bbq eten dat was super lekker! 

We zijn ook nog in het bos een spelle-
tje wezen spelen 
De volgende dag moesten we helaas 
weer naar huis! Onderweg hadden we 
weer een paar kleine ongelukjes. Ge-
lukkig zijn we goed aangekomen en iedereen was best wel 
blij toen we weer terug waren op school! 
Dit was echt het beste kamp ooit☺ 
 
Groetjes: luka 
 

 
 
 

 
Wij Gingen Naar Eersel. En dat was wel 30 km fietsen Om 
bij de hazelaar te komen. Onderweg hadden we wel veel 
stops ! Het fietsen zelf was wel gezellig . Maar wel heel 
vermoeiend. Na een hele lang tijd fietsen waren we einde-
lijk in Eersel 
Daar hebben we wat gegeten en gedronken. Toen mochten 
we naar onze kamer onze spullen uit pakken en de kamer 
versieren ! Toen gingen we het bos spel doen dat was su-
per gezellig , We moesten  Smokkelwaar over de grens 
brengen maar we mochten niet gepakt worden door de 
douane !  

Die avond/Nacht Gingen we het nacht spel doen ! 
Het gingen over de geschiedenis van Nederland ! 
Het was super leuk en eng! 
Toen we terug kwamen  Bleven we even kletsen en Spelle-
tjes doen. Sommige gingen al slapen  
En om half 2 moest de rest ook gaan slapen.  
De volgende ochtend Moesten we Ochtend Gymnastiek 
doen  
Die middag gingen we Zwemmen dat was heel leuk ! Er was 
een buiten glijbaan waar we met z’n alle vanaf gingen! 
Toen gingen we ook een gevecht In het water doen dat je 
elkaar van de nekken af moest duwen ! Was heel leuk . 
Na het zwemmen hebben we weer een spel in het bos ge-
daan ! 
 
door Julia 

36 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Beste mensen uit de wijk, 
 
Wij, van groep 4 van basisschool ’t Karregat, hebben in 
oktober tijdens de Kinderboekenweek van alles gedaan. 
Het thema was ‘de tekententoonstelling’ 
  
De juf heeft een gedichtje voorgelezen en dat ging zo: 
 
Lijmen 
 
Ik had drie beestjes, 
drie beestjes van steen. 
Een vogeltje, 
Een veulentje 
Een varkentje. 
 
Ze zijn gevallen. 
Ze braken stuk. 
Ik heb ze gelijmd. 
‘t is bijna gelukt. 
 
Ik heb drie beestjes, 
drie beestjes van steen. 
Een volentje, 
Een veukentje, 
Een vargeltje. 
 
Bij dit gedichtje mochten we tekeningen maken van een 
diertje dat uit verschillende dieren bestaat. 
 
Verder hebben we samen met groep 7 een eigen verhaal 
gemaakt. Daarbij mochten we zelf de tekeningen maken. 
Een paar kinderen mochten dit verhaal voorlezen tijdens 
de viering. 

 

Ook hebben we een voorleeswedstrijd gehouden in de 
klas. De winnaar was Daniël en hij mocht tijdens de grote 
voorleeswedstrijd strijden met de winnaars uit andere 
klassen. Helaas heeft hij bij de grote wedstrijd niet ge-
wonnen. 
 
We vonden de Kinderboekenweek heel erg leuk dit jaar. 
 
Groetjes, Groep 4, De zebra’s 
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Saltoschool ‘t Karregat 
Urkhovenseweg 6 
5641 KE Eindhoven 
Tel: 040-2810326 
info@bs-karregat.nl 
 www.bs-karregat.nl 

Het traject nieuwbouw ’t Karregat loopt gesmeerd!!! 
 

Architecten EN&EN en Diederendirix kwamen donderdag 30 september met het Definitieve Ontwerp. Tot nu toe lopen 
alle gesprekken en afspraken precies volgens tijdsschema. Een mooi stukje werk van de architecten, ambtenaren en 
gebruikers. 
 

De aanvang van de 
nieuwbouw zal nog even 
op zich laten wachten. De 
bedoeling is dat we op 1 
februari 2011 met de wer-
kelijke bouw zullen gaan 
starten. Vooraf moet er 
nog worden gezocht naar 
een aannemer. Na het 
Definitieve Ontwerp kun-
nen we de bouwfases be-
palen en de vergunningen 
worden aangevraagd. 
 

Mark van der Bruggen, 
Directeur saltoschool ‘t Karregat 
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AFKEER 
BANDSTOOT 
DECIMAAL 
DIEPZEECAMERA 
DONOR 
EINDEN 
GLADIOOL 
HEINDE 
INACHTNEMING 
INLAATKLEP 
KAMMETJE 
KLETSVERHAAL 
KORENSCHIPPER 
KORFBALSPELER 
LOODSAUTO 
LOODVORM 

LOTION 
LUIZENEI 
MARINE 
NEUSWARMER 
NORMEREN 
OMKOOP 
OMZETSNELHEID 
ONTNUCHTERING 
OPMAAKSTER 
PACER 
PARODIE 
PREMIESTELSEL 
SCHOOLBERICHT 
SPELDENKUSSEN 
SPIERTREKKING 
SPONSEN 

STRAATVOLK 
SYRIE 
TOUROPERATOR 
TRAANKLIER 
TREKKINGSDAG 
UITOEFENEN 
WAGENMEESTER 

 

Oplossing van vorige maand is:  
Mission Impossible,The Firm, Cocktail en Rainman  
     
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

J.N. Teijken 
Ambonplein 25 
     

De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 
 
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs   
te overhandigen. 

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

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

of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 december 
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. 
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S P I E R T R E K K I N G S D A G M T T 

P L E O R E J L L L H N R L G S C R O K 

E O N O T T T O U R E E L N A N H O T O 

L O O P E R V S E I P T I A E D T V O R 

D D R M O T A E E P Z M S N A S I D U F 

E S M A A O K A I E E E E V D T N O R B 

N A E A E F K H N N M F N N E E K O O A 

K U R K A L C M T K E N A E C R N L P L 

U T E S O S C H O O L B E R I C H T E S 

S O N T N U C H T E R I N G M L L A R P 

S Y I E I A D I E P Z E E C A M E R A E 

E O R R N E U S W A R M E R A W N C T L 

N O A I G P R E M I E S T E L S E L O E 

K O M Z E T S N E L H E I D O R A P R R 

De overgebleven letters vormen een NEDERLANDS WADDENEILAND 


