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Het is onze bedoeling dat Rond ‟t Hofke rond de twintigste van elke
maand bij u op de deurmat ligt. Soms krijgt u Rond ‟t Hofke wat
vroeger en dan weer wat later. Als we deze keer wat vroeger zijn,
dan is dat nog precies op tijd om u te attenderen op het
„kerstspellencircuit‟ dat 19 december in de Wasvenboerderij plaatsvindt. Dit is maar een van de vele kerstactiviteiten die dit jaar in onze wijk zijn/worden georganiseerd.
„Zijn‟ omdat er veel activiteiten al geweest zijn zoals de kerstbomenverkoop, het optreden van Oma‟s aan de top, het kerstconcert
van Harmonie de Eendracht, de workshop kerststukjes maken,de
kerstviering met het 4B4SAX saxofoonkwartet, de kerstmarkt verzorgd door Lunet en tenslotte de kerstfilm voor kinderen.
„Worden‟ omdat er nog vele activiteiten volgen zoals de kerstviering
met het speciaal opgerichte projectkoor (20 december), de kerstviering met het 4B4SAX saxofoonkwartet (21 december), de Herdertjestocht (22 december), de kerstviering met het projectkoor (23
december), de kerstviering op de boomvlonder (24 december), de
kerstbrunch (25 en 26 december) en de Nieuwjaarsborrel (02 januari
2011). Doorlopend is er een kerstexpositie van miniatuur kerstgroepen van Joke van Geffen en schilderijen gemaakt door kinderen. In
de Schop bij de Wasvenboerderij kunt u dagelijks een kerststal bezichtigen. Dit alles heeft u ook kunnen lezen in de Kerst-inn kalender.
Had u ook zo‟n gevoel van „wat wonen we toch in een mooie wijk‟
toen u de Kerst-inn kalender zag? Zoveel vrijwilligers die al deze activiteiten mogelijk hebben gemaakt. Dat is toch geweldig!!!
Over de kerstvieringen in de Martinuskerk, in de Antoniuskerk en in
het woon- en zorgcentrum Berckelhof vindt u meer informatie op
pagina 10 van dit blad. Ook in de Martinuskerk kunt u een kerststal
bezichtigen.
Voor alle vrijwilligers die Kerstmis 2010 in Tongelre zo bijzonder maken is onderstaand gedicht:
Dank je voor de hand die je uitstak,
Dank je voor de zorg die je bood,
Dank je voor de woorden die je sprak,
Dank je voor wat je gaf: HET WAS GROOT.
Wij wensen u allen een Kerst zoals u
zich gewenst heeft en een prettige
jaarwisseling.
Rond 20 januari 2011 ligt de volgende
Rond ‟t Hofke weer bij u op de deurmat.
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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.
ik daar uren over doorvertellen, maar zal dat hier niet
doen. Belangrijker is, dat ik er levend van terugkwam, terwijl we daar 6.200 man hebben moeten
achterlaten. Het is wel eens zuur, dat zo weinig mensen daar nog iets van weten.

Mijn naam is Kees Nijsen. Ik ben geboren onder de
rook (nou ja rook, misschien een beetje phenoldamp
van de Philitefabriek) van het complex Strijp, tegenwoordig Strijp S genaamd. Van daaruit hebben wij
ook het bombardement van 6 december 1942 meegemaakt en vanuit de verte dat van 30 maart 1943
op de Emmasingel. Veel ooggetuigen daarvan zijn er
niet meer, maar wie er middenin heeft gezeten vergeet dat niet licht.
Mijn hele familie verdiende zijn brood bij Philips, te
beginnen bij de eerste gloeilampen, later de radiobuizen en tenslotte bij de montage van complete radiotoestellen. Wat waren wij er trots op. Vandaar ook
mijn interesse voor de historie van deze firma, waar
ik begon als journalist en later reclame/marketing
medewerker werd. Daar ging eind 1944 een periode
bij Radio Herrijzend Nederland in het Philips Ontspanningsgebouw aan vooraf.
Naar Indië
Maar eerst kwam er nog de vererende uitnodiging
van de regering van destijds om Indië te gaan bevrijden van de Japanners.

Foto: werkzaam in Indië

Niet ik alleen, maar nog een dikke 100.000 andere
jongelui van rond de twintig. Voor iemand die net
met zijn carrière is begonnen, werd deze dwingende
uitnodiging om een paar jaar met een schiettuig naar
de andere kant van de wereld te gaan, natuurlijk niet
met gejuich ontvangen. Bovendien hadden ook wij
net een oorlog achter de rug!
Omdat ik wonder boven wonder in mijn eigen vak terecht kwam als voorlichter/ oorlogscorrespondent kan

Via Gestel en Stratum naar Tongelre
Mijn vrouw woonde op de grens met Geldrop, waar
nu de DAF staat. Bij ons trouwen kwamen wij te wonen in Gestel (flatje in de Mauritsstraat) en daar werden in vlot tempo 2 kinderen geboren. De volgende 2
in de Van Wassenhovenstraat bij de ingang van het
Augustinianum en toen waren we ineens Stratummers. Tongelrenaren werden we pas dertig jaar geleden, toen de nieuwe wijk Koudenhoven ontstond en
wij voor het eerst een eigen huis gingen bouwen.
Toen wij het stuk grond gingen bekijken, werden we
meteen wild enthousiast over het nabije Eckartse
bos, waar we voortaan van de natuur konden genieten en onze hond uitlaten. Paardrijden wou ik er ook,
maar dat mocht niet. Om de saamhorigheid van de
buurtgenoten te vergroten (er wonen vele soorten
mensen in vele soorten huizen) hebben we toen een
wijkvereniging opgericht die nog steeds een bloeiend
leven leidt.
We troffen hier meteen waardevolle „Tongerse‟ mensen en dingen aan; het Martinusgilde en zijn gastvrije
gildehuis in het bos, Jan (v/d Voort) de melkboer, die
met paard en kar langs de deuren ging, boer Rooyakkers (ook paardenkenner) in de grote boerderij, „t
Oude Raadhuis waar we mooi konden vergaderen, de
Dahliaclub met tuin, sinds jaar en dag onder leiding
van Simon van Erp, Loek Ketelaars die als natuurgids
rondleidingen gaf in het bos en ook een grote vogelkennis bleek te hebben, de Sint Nicolaasvereniging
die jaarlijks langskwam, enzovoort.
Ik trof ook weer Frans Kortie en Jo van der Linde van
de Airbornevereniging, waar ik als voormalig (en
kortstondig) tolk bij de in Son gedropte parachutisten
ook een beetje bij hoorde. En tenslotte was er de Philips-boerderij aan het Wasven, waar wij lang geleden
al eens vergeefs geprobeerd hadden te gaan wonen
en die met grote inzet van enkele Tongelrenaren
werd omgebouwd tot een fraaie Gasterij, compleet
met bakkerij, restaurant en terras. Zo hadden wij
eindelijk ook onze “buurtkroeg” die hier ontbrak.
En lekker Oosters eten konden we bij de Chinezen
van Jian An, die ook al vele jaren op ‟t Hofke gevestigd zijn.
Bij Philips had ik het ruim 40 jaar goed naar mijn zin.
Opgevoed met een groot plichtsbesef, voelde ik me
zeer verbonden met het bedrijf, dat in Eindhoven een
eeuw lang veel goeds heeft gedaan, onder meer voor
de cultuur, waar de hele stad van profiteerde. Wij
kwamen regelmatig in de Philips Schouwburg en na
een gesubsidieerde opleiding speelde ik viool in het
Philipsorkest.
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Mijn arbeidzaam leven
Om aanvankelijk als bedrijfsjournalist verantwoord
over technische ontwerpen te kunnen schrijven, volgde ik bij het Instituut Steehouwer in Rotterdam cursussen in filmtechniek en behaalde -lang voordat dit
bij DJ‟s in de mode was- het diploma van Studio- en
Opnametechnicus. Je werd toen ook nog afgerekend
op kennis van de „moderne talen‟ Engels, Frans en
Duits. Kennis van Spaans werd dringend aanbevolen,
want volgens de grote baas lag er veel toekomst te
wachten in de Zuid-Amerikaanse landen.
In de avonduren studeerde ik economie bij het instituut voor sociale wetenschappen én psychologie bij
de paters Augustijnen in Culemborg. Als bijbaantje
schreef ik over film en muziek in kranten en tijdschriften.
Er is veel veranderd
Ik vermeld dit allemaal, omdat het tegenwoordig wel
anders is. Zonder het jagen op diploma‟s te willen
verheerlijken, zie ik als „bejaarde‟ met verwondering,
dat de kennis van Frans en Duits al vroeg op scholen
terzijde wordt geschoven en dat alle vrije tijd gevuld
moet worden met feesten, voetbalgala‟s, ellenlang
popmuziek draaien en vergezeld van een krat bier
hele avonden televisiekijken. Klassiek is voor de
meesten saaie rotmuziek.
Alvorens als oude mopperaar te worden bestempeld,
haast ik mij om aan de tegenwoordige tijd ook vooruitgang en vele goede kanten te zien en voor jongeren een aantal redenen om het anders te doen dan
wij vroeger.

Foto: Bij het Airborne-monument in Woensel met de in
Son gelande parachutist.

Van de DVD op 30cm Laservision-formaat. Als ik het
nalees, lijkt het al bij al een beetje veel- maar omdat
er bij Phillips toen al zoveel in de organisatie veranderde wijdde ik mij voortaan aan- dit in overleg met
de Raad van Bestuur- de Jonge Wetenschappers.
De pensionering
Na onze pensionering van Philips respectievelijk de
Technische Universiteit, kon ik me gaan uitleven met
een muziekinstrumentenverzameling, door het restaureren van violen, concertciters (Anton Karas!) en
vooral piano‟s en pianola‟s (automatische piano‟s met
papieren muziekrollen).

Bijzondere projecten
Als een van de mensen achter het Evoluon, had ik
voorgesteld om in een gedeelte van dat karakteristieke gebouw een actief Beeld en Geluidsmuseum te
vestigen. Door een overvloed van andere ideeën bleef
het bij een tentoonstelling „100 Jaar Geluiratie‟ (1977) op een van de ringen.
In 1968 was ik begonnen met de jaarlijkse Europese
Philips Wedstrijd voor jonge wetenschappers, die- nu
onder auspiciën van de Europese Unie- nog steeds in
alle deelnemende landen bestaat en in soortgelijke
gebouwen wordt gehouden.
Een ander groot project – dat we toen nog aandurfden- was de Philips/NASA Exhibition ten gevolge van
de eerste bemande reis naar de maan, waarvoor de
astronauten op ons verzoek zelfs naar Nederland
kwamen en die maandenlang in diverse hoofdsteden
in Europa heeft gelopen. Voor de standbouw van tentoonstellingen kwamen we weer terecht bij de Tongelrenaar Henri Beekmans, baas van de firma Van
den Oever.
Nauw betrokken bij het lanceren van de nieuwe projectiesystemen CinemaScope en Todd-AO mocht ik in
1963 in Hollywood namens de collega’s een technische Oscar in ontvangst nemen.
In hetzelfde jaar brachten wij in Berlijn de cassetterecorder uit en enkele jaren daarna op de Engelse televisie de cassette- videorecorder en de voorganger

Foto: Het pianolamuseum

Dat bracht bij „open dagen‟ veel mensen op de been,
die óf zulke instrumenten wilden aanschaffen óf belangstellend waren hoe zoiets nu werkte. Door aanbouwsels aan onze garage is men soms al gaan spreken van „pianolamuseum‟, al hebben we ook instrumenten verkocht omdat de schoorsteen tenslotte
moet blijven roken. Om leeftijdsredenen doen we het
tegenwoordig ook wat kalmer aan. Al met al wonen
we hier nog met veel plezier, hopelijk nog een hele
tijd.
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IN MEMORIAM
Ferrie Hazenberg
Twee jaar geleden kwam Ferrie bij ons werken. Tweemaal in de week fietste hij van
Boxtel naar Eindhoven om op vrijwillige basis te erken als bakker. Naar bakkerij Tussen
de Molens in de Wasvenboerderij om mensen met een beperking het bakkersvak bij te
brengen. Met geduld en grote betrokkenheid hielp hij de cliënten mee en was Ferrie op
de achtergrond onmiskenbaar aanwezig.
Na verloop van tijd liet Ferrie ook zijn andere kant zien: zijn betrokkenheid, kennis en
liefde voor het bakkersvak. Hij gaf tips over de logistiek, winkelinrichting en kwaliteit
en ontwikkelde met Ralf nieuwe, biologische producten. Met pittige pepernoten, het
snoepertje en cranberrybrood drukte Ferrie op de bakkerij ook zijn creatieve stempel.
De laatste maanden werkte Ferrie aan verbreding van de bakkerij zoals workshops en activiteiten met de gasterij en tuinderij. Maar ook het onder de aandacht brengen van zijn werk in verre landen waar zijn kennis, kunde en ervaring broodnodig en welkom was.
Helaas kunnen we deze ontwikkeling niet samen afmaken.
Maar Ferrie, we gaan op de ingeslagen weg door met jouw werk .
Ferrie, bedankt.
Collega‟s van de Wasvenboerderij

IN MEMORIAM
Op 28 november jl. ontvingen wij het bericht dat onze voorzitter Harrie van Dijk is overleden. Voor ons kwam
dit bericht, ondanks zijn ongeneeslijke ziekte, toch nog onverwacht.
Harrie wist zich als lid en later als voorzitter van onze Dahliaclub in een kort tijdsbestek de Dahliasport volledig
eigen te maken. Dit kwam voort uit zijn grote inzet en belangstelling voor onze vereniging. Ook was Harrie actief met het kweken van nieuwe Dahlia soorten. Met deze activiteiten won hij onlangs nog een 2 de prijs op de
Nederlandse kampioenschappen. Terecht en met gepaste trots heeft hij deze prijs gewonnen.
Harrie, namens het bestuur en alle leden: bedankt dat je op de juiste wijze leiding gaf aan onze vereniging.
We zullen je erg missen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe.
Namens bestuur en leden,
Daliaclub St. Martinus

Harrie van Dijk

Na een korte periode van ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van onze voorzitter.
De St. Nicolaasvereniging ‟St.Martinus‟ verliest aan Harrie van Dijk een gewaardeerd lid en voorzitter.
Harrie was al actief lid sinds mei 1980.
In 1987 nam hij het stokje over van P. Geven en werd hij de nieuwe voorzitter.
In die tijd is de vereniging ontzettend gegroeid (van 1300 naar 1700 kinderen) op het paard.
Dit was een taak die hij vanaf het begin serieus en vol overgave op zich nam.
Harrie was iemand die zijn afspraken stipt nakwam en alles van tevoren in aanloop naar het Sinterklaasgebeuren tot in de finesses controleerde.
Hij schroomde niet daar waar verbeteringen nodig waren ook door te voeren.
Zelfs zijn vrouw Jeanne werd er bij betrokken door het verzorgen van kleding tijdens die dagen die bij een
St. Nicolaasfeest noodzakelijk zijn.
Wij danken Harrie voor zijn actieve inbreng in de vereniging en wensen Jeanne en (klein)kinderen heel veel
sterkte in de komende tijd.
Het bestuur St. Nicolaasvereniging
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WINTERSE WARMTE
Voor december begon, was Koning Winter al in het
land. Tijd om de warmte op te zoeken. Hoe eng het ook
is voor sommigen, muizen zoeken de warmtestromen
op en proberen in onze huizen te komen, met alle gevolgen van dien. Ook voor de muis, die in de meeste
gevallen met of zonder muizenklem het loodje zal leggen.
Vogels zitten, lijkt wel, heel dik op een tak of op de
grond in de tuin. Zij zetten hun veren op zodat er meer
lucht tussen zit, isolatie dus en zullen op deze manier
minder warmte verliezen,dus energie besparen. Dit is
voor de vogels in deze tijden van levensbelang.
Een aantal jaren geleden, ook tijdens een koude periode, hoorde ik een gekibbel en een soort gekwetter vanaf een dak van een bouwmarkt. Al snel had ik de ontdekking gedaan, dat zich daar een groot aantal meeuwen had verzameld. Niet zonder rede. Zij brachten juist
daar de nacht door. Warmte stijgt omhoog en het slecht
geïsoleerde dak was voor deze vogels dus genieten.

Zoogdieren zoals reeën, vossen of paarden die buiten in
de weide lopen, hebben ook een dikke vacht gekregen.
Wintervacht heet dat dan en onder die vacht zit een
extra vetlaag, alles om de koude te weren. Bij extreme
wind zoeken zij de luwte op achter bomen en struiken.
Reeën gaan zelfs in droge sloten of verlagingen liggen
om enigszins de snijdende wind te mijden.
Wij mensen trekken toch ook onze winterse kleren aan
als we op pad gaan in onze heerlijke Tongelrese natuur?
En als we dan thuis komen na zo‟n fijne wandeling, is er
toch niets mooier dan heerlijk bij een knisperend haardvuurtje te zitten, met een drankje naar keuze. Als u niet
beschikt over een haardvuurtje, kan het ook heerlijk
zijn hoor, maar dan met de warmte van onze radiatoren. Gezelligheid moet je tenslotte toch zelf maken.

Tuintip voor december: leifruit
Door Jeroen Soontiëns

Van alle planten die u kunt leiden, zijn fruitgewassen
wel het meest gewaardeerd. Dit komt door de sierlijke
vorm en de uitstekende opbrengst. Al enkele eeuwen
geleden ontdekte men dat appelbomen, die tegen een
zuidmuur werden geplant, betere en meer appels opleverden. Met de huidige trend van groente en fruit van
eigen bodem, past deze toepassing helemaal in de tuin
van nu.
Een belangrijk voordeel van leifruit in een stadstuin is
de beperkte omvang van de plant. Soorten als de appel, peer of kers kunnen uitgroeien tot forse bomen
waar u misschien geen ruimte voor heeft. Dezelfde
soorten als leivorm zijn prima te houden op een kleine
ruimte. Bovendien ontwikkelen de vruchten zich beter
als gevolg van het zonlicht en de warmte die een muur
uitstraalt. En niet onbelangrijk, het leifruit is ook aantrekkelijk om te zien vanwege de vorm, de bloesem in
het voorjaar en de vruchten in de zomer.
De beste plek voor een leifruitboom is tegen een zuid
georiënteerde gevel of muur. Het liefst een stenen
muur omdat deze veel zonnewarmte opneemt, maar
een houten tuinafscheiding is ook mogelijk. Om de takken te geleiden brengt u een raamwerk van horizontale
latten aan. Deze moeten op korte afstand van de muur
worden bevestigd, zodat u de takken kunt vastbinden.
U kunt ook een gaaspaneel bevestigen. Vervolgens
plant u de fruitboom of –struik zo dicht mogelijk tegen
de muur. Zorg ervoor dat u aandacht besteedt aan de
bodemstructuur, want de grond direct naast een muur
is vaak erg schraal. De takken van de plant kunt u vervolgens horizontaal uitbuigen op verschillende hoogtes.
Bind ze vast aan de latten met behulp van bindbuis. De
top van de boom snoeit u terug. Hiermee voorkomt u
dat hier veel groei-energie naar toe gaat en stimuleert
u vertakkingen.
Geschikte fruitsoorten om op deze manier te gebruiken
zijn appel, peer, perzik, pruim, abrikoos en kers. Daarnaast kunt u ook kleinfruit leiden zoals aalbessen,
kruisbes, kiwi, framboos en braam.

Ik wens iedereen een hele fijne kersttijd en een goed
gezond en natuurlijk groen 2011.
Kees van Grevenbroek
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FAMILIEBERICHTEN

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603
www.parochietongelre.nl
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl
Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur
DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
Normale
diensten

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof

Antonius

Martinus

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Ochtendgebed
met communiedienst

09.00 uur
(in stiltecentrum)

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt gehouden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende stiltecentrum is dagelijks geopend en voor iedereen bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof. U kunt daar een
kaarsje opsteken voor Maria, de moeder Gods. Ook kunt
u de ruimte gebruiken voor een gebed.
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur een
ochtenddienst met aansluitend een communiedienst.
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering in
de zaal van het restaurant. U kunt gewoon aan tafel blijven zitten, maar er is wel het verzoek om uw stoel een
kwartslag te draaien, zodat de voorganger bij het uitreiken van de communie voldoende ruimte heeft.
EERSTE VRIJDAGVIERING
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk „s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.

Dopen:

Elisa Fernandez
Jamie Jungerius
Niels Jungerius
Noud van Gastel
Christine Waguih
Erik van Bokhoven
KERSTVIERING DOOR EN VOOR KINDEREN

Op kerstavond om 19.00 uur is in de Antoniuskerk
een kerstviering door kinderen en voor kinderen.
Enkele kinderen hebben zich al aangemeld om mee
te doen met het kerstspel, dat tijdens de viering
gespeeld zal worden. Er is ruimte voor nog meer
kinderen die mee willen spelen.
„Op zoek naar de koning‟ is het thema van het
(toneel)spel, waarin een kleine herder verzint wat
hij die nieuwe koning als geschenk wil geven.
Wat zou hij geven? Daarover
hoor en zie je meer als je naar
deze viering komt!
Wil je (klein)kind ook meedoen
met het kerstspel? Neem dan
contact op met Kaya van Heiningen.
EEN EERSTE INDRUK (van pastor Van de Laar)

In het eerste weekeinde van november ben ik in
drie vieringen voorgesteld aan de parochie Tongelre. Ik kan jullie, parochianen, zeggen dat ik deze
vieringen als zeer plezierig heb ervaren, zowel de
ontvangst in de kerken als het samen voorgaan
met Paul (in de Antonius en in Berckelhof) en met
Kaya in de gezinsviering in de Martinus. Ik heb er
een heel goed gevoel aan overgehouden en ik verheug me erop om vaker in jullie parochie te mogen

De diensten rondom Kerstmis en Nieuw Jaar
Vrijdag 24 dec

Zaterdag 25 dec

Zondag 26 dec
Vrijdag 31 dec
Zaterdag 1 en
zondag 2 jan
Zondag 9 jan

19.00 uur

Antonius

Kerstviering, door en voor kinderen

19.00 uur

Wasven

19.00 uur

Berckelhof

Kerstviering met samenzang in de open
lucht: zie toelichting hieronder
(bij slecht weer in de Martinuskerk)
Eucharistieviering

21.00 uur
23.00 uur

Antonius
Martinus

Eucharistieviering (Cantemus Domino)
Eucharistieviering (Martinuskoor)

9.30 uur

Antonius

Eucharistieviering (Schola C.)

11.00 uur

Martinus

Eucharistieviering (Martinuskoor)

13.00 uur

Martinus

Peuter- en kleuterviering

9.30 uur

Antonius

Woorddienst

11.00 uur

Martinus

Eucharistieviering

19.00 uur

Martinus

Eucharistieviering

Drie eucharistievieringen volgens het gewone rooster.
9.30 uur.

Antonius

Kindvriendelijke dienst
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voorgaan. Om roostertechnische redenen zal dat in de
eerste maanden van 2011 in
het vijfde weekeinde zijn.
Op 11 en 14 november viel mij de eer te
beurt om voor te mogen gaan in de vieringen
van het Sint Martinusgilde. Ook deze vieringen vond ik fijn om te doen en de koffietafel
na afloop van de viering op donderdag was
erg gezellig, ondanks dat ik er (nog) niemand
kende. Het spreekt vanzelf dat ik het gilde
een bloeiende toekomst toewens, zowel als
groep als voor ieder individueel. In de gildeviering van mei hoop ik er weer bij te mogen
zijn.
Ten slotte wens ik jullie allen een goede opgang
naar Kerstmis, sfeervolle kerstdagen en een gezegend jaar 2011.
Met hartelijke groet, pastor Jan van de Laar
(Woensel-Oost)
VORMSEL
Zeven kinderen uit Tongelre en elf uit de parochie
Woensel Oost, willen meedoen aan de voorbereidingen aan het vormsel. Inderdaad gaan we dat
samen doen!
Dit jaar zijn er geen catechesebijeenkomsten (dat
doen we wel via internet) maar wel leuke en leerzame uitstapjes naar plaatsen waar de kinderen
ervaringen op kunnen doen met „wat geloof en
kerk kunnen betekenen voor mensen‟.

Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en stelt u een
persoonlijk contact of bezoek aan huis van iemand van
de parochie op prijs?
Bel of mail dan naar het parochiecentrum Tongelre:
040 – 281 13 24 of
parochietongelre@onsneteindhoven.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 54
Alle diensten beginnen om 10.00 uur.
dag

datum

voorganger

Zondag

12 dec

Ds. Van Sluijs
Adventsontbijt

Zondag

19 dec

Ds. Mondt

Vrijdag

24 dec

Ds. Van Sluijs
Kerstavonddienst

Zaterdag

25 dec

Ds. Van Sluijs
Kerstviering

Zondag

26 dec

Ds. van Sluijs

Zondag

2 jan 2011

Ds. van Sluijs

Zondag

9 jan

Ds. van Sluijs

Zondag

16 jan

Ds. van Sluijs
Dienst van Schrift en tafel

Zondag

23 jan

Ds. Veltkamp

Pastores uit andere Eindhovense parochies zijn ook
aan het werk voor gezellige en zinvolle bijeenkomsten met de vormelingen. Het is zeer goed mogelijk dat een gedeelte van de bijeenkomsten met de
jongelui hiermee samen zal vallen, en wellicht ook
een gezamenlijke vormselviering in de Cathrien, op
zaterdag 11 juni.
In ieder geval zijn we in november van start gegaan met de film „Dead Poets Society‟.
EERSTE COMMUNIE
Dit jaar hebben 14 kinderen zich aangemeld voor
de eerste communie. In mei mondt dat uit in twee
communievieringen: op 8 mei in de Martinuskerk,
en op 22 of 29 mei in de Antoniuskerk.
De kinderen werken zowel thuis als tijdens de kinderbijeenkomsten aan hun communiemap.
Ook gaan de kinderen naar de gezinsvieringen,
want vieren leer je in de kerk.
Hartelijke groet, Kaya van Heiningen
tel. 2811324
E-mail:
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Jozua Gemeente Eindhoven
Voorganger: J.J. Swinkels
Telefoon: 040-2816645
E-mail: pastorswinkels@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 ‘t Oude Raadhuis.
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond.
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze wijk,
onze stad, ons land en andere zaken.
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven.
Aanvang: 20.00 uur.
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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

NOTEER AL VAST OP UW KALENDER EN IN
UW AGENDA!!

02
januari
Toasten op
het nieuwe
jaar!

30
januari
Meezingmiddag
in „t
Oude Raadhuis.

⌚

Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00—11.30

⌚

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.


Dinsdagmiddag

Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van
13.15 - 14.45 uur

⌚

Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

⌚

KOM MET ONS TOASTEN OP HET NIEUWE JAAR!
Hiervoor staat de deur van
‟t Oude Raadhuis open op
zondag 2 januari 2011 van 12.00 tot 16.00 uur.
Het bestuur van het Wijkcentrum nodigt iedere
wijkbewoner uit,om onder het genot van een
hapje en een drankje,
de beste wensen uit te wisselen aan het begin van
het nieuwe jaar.
Het jaar dat we de 100e verjaardag vieren van ons
Oude Raadhuis!
U komt toch ook?!!
MISLUKT - OF TOCH NIET ???
„t Oude Raadhuis plaatste in het juninummer een
enquête en een oproep voor vrijwilligers.
Het was een poging om te achterhalen:
1. zijn er wensen voor bepaalde activiteiten?
2. zijn er mensen die daarbij willen helpen?
3. zijn er nieuwe bestuursleden te vinden?

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.

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

Er zijn maar enkele enquêteformulieren ingestuurd. Op basis daarvan kunnen we helaas geen
nieuwe activiteiten ontwikkelen en dat roept de
vraag op: mislukt??
Het bestuur kijkt er toch even anders tegenaan;
we hebben nl. op onze oproep voor vrijwilligers
gelukkig meerdere reacties gehad.
Doordat op 3200 plaatsen in de wijk Rond 't Hofke
wordt bezorgd en dit blad goed gelezen wordt,
zijn we ervan overtuigd dat er meer mensen aan
het denken zijn gezet. En dat we dus best nog reacties kunnen krijgen.



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.


Zeker in het komende jaar, als we met extra evenementen gaan vieren dat 't Oude Raadhuis al
100 jaar het centrum van Tongelre vormt, zullen
er naar onze overtuiging nog heel veel mensen
zijn die gaan zeggen: ik wil ook meedoen om ONS
centrum als een bruisend middelpunt van de wijk
open te houden.
NIET MISLUKT DUS!!
Lees verder op pagina 15.

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.
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KOFFIE-UURTJE

SPOED SPOED SPOED!!!!!!!
Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij voor de
KERSTBRUNCH op
26 december

Gezellig met buurtgenoten even bijkletsen
over de laatste ontwikkelingen in ons
Oud Tongelre.
Natuurlijk met een bakkie leut of een kop thee.
En…… wij gaan hier tijdens de vakantieperiode gewoon mee door!
Elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur in
‟t Oude Raadhuis

Kom toch ook een keer binnen !

van 11.00 uur tot 14.00 uur
in de dependance
van ‟t Oude Raadhuis.

„STUIVERTJES KIENEN‟!

Dus…. meld u nog snel aan!

Op woensdag 19 januari in ‟t Oude Raadhuis.

Kom, doe gezellig mee!
Maak kennis met stuivertjes kienen. € 0,50
per ronde, 10 rondes, dus maar €5,00 per
maand.
Kom, doe gezellig mee!
Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.45 uur

Wij zien u graag komen.
De kiendames

SPECIALE TAARTEN

Ben je op zoek naar een mooie taart voor een speciale gelegenheid zoals een verjaardag, bruiloft of
bedankje? Dan ben je bij mij aan het goede adres!
Kijk op mijn site voor leuke betaalbare taarten of
stuur je idee op dan ga ik voor je aan de slag. Ik
verzorg ook workshops, dus lijkt het je leuk om
zelf een taart te maken? Schrijf je dan nu in voor
een van mijn workshops!

Ik leer je de basis zodat je daarna gemakkelijk zelf
thuis een taart kunt maken. De workshops zijn ook
leuk als vrijgezellenfeest, familiefeest of teamuitje.
Tot snel? Ik zie je graag!
Jacqueline Laros
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www.ilovetobake.nl

Aan het einde van het jaar pakken we flink uit bij
het Wasven: kom eens kijken bij één van de vele
kerstactiviteiten. De kerstviering op 24 december
wordt erg speciaal. En vergeet natuurlijk de oliebollen niet! In tegenstelling tot eerdere berichten
is de Gasterij op tweede kerstdag en 1 januari gesloten. In het nieuwe jaar gaan we gewoon door
met heel veel leuke activiteiten! De vrijwilligers en
medewerkers van het Wasven wensen u allen fijne
kerstdagen en een heel gelukkig Nieuwjaar!
Kerststal in de Schop

15 dec t/m 9 januari

Kerstgroepenexpositie

16 dec tm 6 januari

Kerstmarkt

18 december
15:00 uur

Kerstspellencircuit bij de Kinderspelmiddag

19 december
14:00 uur

Kerstviering

24 december
19:00 uur

Kerst op z‟n Best bij de
Gasterij

25 december
lunch en diner

Oudjaar in Zicht met oliebollen

28 t/m 31 december

Bakmiddag

12 januari
13:30 uur

Spelmiddag: Beleef een WasvenWinterVerhaal!

16 januari
14:00 uur

Knollen voor Citroenen: Proeverij bij de Gasterij

19 januari
19:00 uur

Natuurthema-avond: Vet!

28 januari
19:00 uur

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

jes, 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 pakjes die van de arreslee zijn
gevallen en een kerstquiz. Maar ook een race met
skilatten en verkleedkleren en een aantal hilarische
Hollandse spelletjes. We hopen op ècht kerstweer
zodat we de spellen buiten kunnen organiseren,
maar anders maken we het in de Schop reuze gezellig.
De spelmiddag is voor alle kinderen van 4 jaar in
de Schop van 14:00 tot 16:00 uur en de entree is
5 euro (met limonade).

Kerst bij het Wasven
In de Schop wordt voor het eerst een levensgrote
kerststal gebouwd. De kerstgroep wordt gemaakt
door diverse dagbestedingcentra van Lunet zorg
uit de regio. Iedere locatie maakt op eigen wijze
een beeld, gemaakt 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 december 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. Deze groepen komen uit de privéverzameling van Joke van Geffen.
De kerststal wordt op zaterdag 18 december geopend met een kerstmarkt op het erf van de Wasvenboerderij, verzorgd door diverse dagcentra van
Lunet zorg. Van 15.00 tot 20.00 uur worden velerlei unieke cadeauartikelen aangeboden, gemaakt
door de Lunetters zelf zoals keramiek, voederhuis-

Kerstviering
In het groene hart van het Wasven is op kerstavond een sfeervolle kerstviering gepland. Onder
leiding van pastor Willem Brok zal op 24 december
om 19.00 uur het kerstverhaal worden uitgebeeld
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op de boomvlonder en kerstliederen gezongen. De
viering is bedoeld voor iedereen die het kerstverhaal wil beleven. De paden 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 uitgeweken 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 kerstdiner vanaf 19.00 uur. Natuurlijk met biologische, eerlijke en streekgebonden producten.
Reserveren is gewenst via gasterij@wasven.nl of in
de Gasterij (040-7870707).
Bakkerij in hogere sferen
Speciaal voor de kerstdagen hebben de bakkers
van Tussen de Molens nieuwe producten gemaakt.
Wat te denken van een biologische kerststol, cranberrybroodjes, olijfbrood, chipolata kerstboomtaart, soepstengels en een heerlijke chocolade brioche. En natuurlijk ook eerlijke proefpakketten
koffie, gebrand door onze eigen vrijwilligers.
Kijk op www.wasven.nl voor het volledige assortiment 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
en met vrijdag 31 december van 10.00 tot 15.30
uur. Vooraf bestellen kan ook via molens@wasven.nl of via de winkel (040-7870708).

Bakmiddag
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan bij Tussen de Molens, de bakkerij van het Wasven. Elke
tweede woensdag van de maand kunnen kinderen
onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes of taartjes maken. En als het lekkers de oven in gaat,
wordt er een leuk spel georganiseerd en is er groene limonade. Het resultaat mag mee naar huis!
De middag is voor kinderen 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
boerderij.
Spelmiddag: beleef een Wasvenwinterverhaal!
Wat is er op een koude dag in januari leuker
dan bij de open haard een mooi verhaal
voorgelezen krijgen? Nou, dat weten wij
wel… zèlf een avontuur beleven!
Samen met een echte kinderboekenschrijver
ga je aan de slag. Eerst lezen we een spannend begin voor en jij bedenkt, tekent en
omschrijft je eigen hoofdpersoon. Daarna gaan
we op zoek naar aanwijzingen rondom de boerderij
en sporen in het bos. Heb jij een idee wat er gebeurd kan zijn? Schrijf dan het einde van jouw eigen Wasven-winterverhaal.
De spelmiddag is voor alle kinderen vanaf 6 jaar in
de Schop van 14:00 tot 16:00 uur en de entree is
5 euro (met limonade).
Proeverij: knollen voor citroenen
Bij het restaurant van het Wasven, Gasterij in ‟t
Ven, wordt Bourgondisch èn biologisch gekookt. Bij
de maandelijkse thema-avond laat het team van
de Gasterij u proeven en leggen ze uit wat biologisch koken betekent. Op 19 januari is het thema
Vergeten Wintergroenten.
Ieder seizoen heeft een rijk aanbod aan groenten.
Seizoensgroenten zijn verser, hebben meer smaak
en een grotere voedingswaarde. Bovendien heeft
zo‟n maaltijd slechts een kleine impact op het klimaat, omdat je immers eet wat het seizoen te bieden heeft. Bij het Wasven omarmen we daarom
ook wintergroenten. Maar we gaan verder: we
gaan proeven van vergeten groenten. Je hebt vast
wel eens gehoord van aardpeer, pastinaak, koolraap en schorseneer. Maar hoe je dit klaar moet
maken? Op de thema-avond leer je hier alles over
en tot slot gaan we ook proeven. De recepten krijg
je mee zodat je ook thuis met de vergeten groenten aan de slag kunt!
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50. De
proeverij duurt van 19:00 tot 21:00 uur en is in de
Gasterij.
Natuurthema-avond: de vette vogel
De eerste natuurthema-avond voor de jeugd van
2011 beginnen we met: de vette vogel vrijdagavond. Welke vogels kun je allemaal naar jullie
tuin lokken en waarmee? En weet je wel hoe vet
het is, om de vogeltjes van heel dichtbij te zien?
We gaan het hebben over wintervoeding en we
gaan heerlijke vette hapjes maken voor de vogeltjes. Komen jullie ook? Het wordt weer gezellig en
leuk!
De avond is op 28 januari van 19.00 uur tot 21.00
uur in de Schop van onze boerderij. Het is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar en de kosten zijn 1,50
euro per kind.
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11 NOVEMBER DE PATROONSVIERING VAN HET ST.
MARTINUSGILDE, TONGELRE.

De dag werd begonnen met een H. Mis om 10.00 uur in de St.Martinuskerk.
Na het vendelen en de patroonsuitbeelding ging het gilde naar hun gildehuis in de Bogten.
Het gilde had een jubilaris; Theo van den Dungen was 50 jaar gildebroeder van het gilde. Na de huldiging door kapitein Henk van de Nobelen en Kringvoorzitter Jan Schrurs kreeg iedereen de gelegenheid
om Theo te feliciteren. De middag en avond werden voortgezet met een lekker drankje en hapje waarbij
een DJ voor muziek zorgde en om 1.00 uur ging iedereen voldaan naar huis.
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hij een heel andere weg in. Eerst volgde hij de slagersvakschool in Utrecht voor het behalen van de
benodigde diploma‟s, om te worden opleiding tot
keurmeester van vee en vlees. Vervolgens heeft hij
ook de opleiding gevolgd voor vleeskeuringlaborant.
In 1961 kwam hij naar Eindhoven en ging werken
op het slachthuis aan de Insulindelaan. Jan is daar
25 jaar lang keurmeester laborant geweest. Na
een reorganisatie bij de RVV -Rijksdienst voor de
Vee- en Vleeskeuring- werd Jan opzichter voor levend vee bestemd voor de export. Dit werk heeft
hij nog 10 jaar gedaan.

Door Francis en Riet
In deze rubriek laten wij u nader kennis maken
met iemand die zich belangeloos inzet voor een
goed doel. Ditmaal zijn we in gesprek gegaan met
Jan Paulussen.

Jan woonde aanvankelijk in Woensel op een flat. In
1963 kwam hij met zijn vrouw Jo naar Tongelre.
Zij voelden zich hier gauw thuis. Hun schoolgaande
kinderen werkten daaraan mee, maar ook hun instelling: Jan en Jo waren wel te vinden voor vrijwilligers-werk.

Jan Paulussen is geboren in Dongen-vaart -een
kerkdorp van de gemeente Dongen- op 29 september 1933.
Het gezin Paulussen woonde op een boerderij
en telde vijf kinderen, drie jongens en twee
meisjes. Jan is de jongste jongen.
Jan, die aanvankelijk wel geïnteresseerd was in de
tuinbouw ging naar de Middelbare Tuinbouwschool
in Breda. Na twee jaar behaalde hij zijn diploma en
moest hij in militaire dienst. Daar voelde hij zich
allesbehalve op zijn plaats. Toen die tijd – gelukkig
voor hem - voorbij was, ging Jan tot ieders verbazing geen werk zoeken in de tuinbouw maar sloeg

Zo werd Jan lid van de Ouderraad van de basisschool en verleende hand- en spandiensten als er
een sportdag georganiseerd moest worden. Ook
heeft hij de verkeersveiligheid rond de school –in
de jaren ‟60 maakte men zich daar al zorgen over–
proberen te verbeteren door het in het leven roepen van verkeersbrigadiers.
Ook de parochie wist Jan te vinden. Hij was ongeveer 16 jaar lid van het parochiebestuur en de parochie doet nog bijna dagelijks een beroep op hem.
“Alle contacten met betrekking tot de materiële
kant en het onderhoud van kerk en pastorie lopen
via mij”, vertelt Jan. ”In deze tijd van het jaar programmeer ik wekelijks de verwarming, vindt er
onverwacht een uitvaart plaats dan moet ik de
programmering gaan wijzigen.”
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Op 1 januari 1995, bij de doorstart van ‘Rond
’t Hofke’ wordt hij ook vrijwilliger voor ons
wijkblad. Dat Jan veel betekent voor ons
blad, begrijpt u, als wij zijn taak omschrijven:
Jan is penningmeester van onze werkgroep,
contactpersoon voor de bezorgers en adverteerders én hij verzorgt de verspreiding van
de wijkbladen.
“Dat laatste is erg arbeidsintensief en kost veel
tijd”, vertelt Jan. “Voorheen moesten wij (Piet
Haans en ik) de wijkbladen zelf bij de drukker
gaan halen, maar in de loop van de jaren zijn het
er zoveel geworden dat de drukker ze zelf komt
brengen.
Zodra we ze in huis hebben, begint ons werk. We
moeten 3200 bladen verdelen en bij de bezorgers
afleveren. Deze klus vraagt wel 5 tot 6 uur.”
Hebben we nu alle vrijwilligersactiviteiten
van je onder de loep genomen?
Jan: “Doordat Jo een bevlogen lid van de Zonnebloem was, deed ze altijd een beroep op me als er
gasten vervoerd moesten worden. Zo ben ik jarenlang taxichauffeur geweest voor de Zonnebloem.
Twee jaar geleden ben ikzelf bij de Zonnebloem
gegaan. Ik doe sociaal huisbezoek en als er activiteiten gepland worden ga ik informeren welke gasten daaraan willen deelnemen.”
Zijn we nog iets vergeten?
“Ik ben nog gastheer bij het dansen in de dependance van het Oude Raadhuis en draai bardiensten
bij Tennisclub Genneperparken.”

de tijd besteden. Ik hobby graag, maar doe ook
mijn vrijwilligerswerk met veel plezier”.
Dat laatste geloven we direct want de parochie, de
Zonnebloem, de tennisvereniging, de dansclub en
„Rond ‟t Hofke‟ kloppen nooit tevergeefs aan bij
deze altijd actieve Jan.

Schildercursus
“De beweging van de atmosferische kleuren” schilderen op basis van licht, kleur en

duisternis.

Wordt u ook zo geraakt door de kleuren
van de zonsopgang en de zonsondergang?
Bent u ook zo nieuwsgierig naar het ontstaan van de kleuren in de atmosfeer?
Wilt u meebeleven wat deze kleuren innerlijk met u doen?
Komt u dan naar de schildercursus
“De beweging van de atmosferische kleuren”.
De cursus is wekelijks en start op zaterdagochtend 15 januari 2011. De kosten
zijn € 17,50 per keer inclusief materiaal
en schildersbenodigdheden.
Voor aanmelding en meer informatie kunt
u bellen of mailen met:
Karin Lamers
040 2112242 of 06 52074800
email: karinlamers@planet.nl

Een Tongerick is een Tongelrese Limerick

Op Urkhoven liep unne mollenvanger.
Die werd van ut mollevangen steeds banger
Al stak kie daor, zun schup in de grond,
dan klonken dur vanuit de Geestenberg, stemmen
in het rond.
Dus van schrik blijft die vanger daar echt nie langer.
Nelis
Je hebt dus naast al je vrijwilligerswerk toch
ook nog tijd voor hobby‟s?
“Ja, ik tennis graag, heb een volkstuintje in de
Loostraat, ik knutsel en fiets graag en ik ga regelmatig fruitbomen snoeien. Dat laatste heb ik op de
Middelbare Tuinbouwschool geleerd. Ook zwemmen is een hobby van mij; wekelijks neem ik een
duik samen met de leden van zwemclub Rond ‟t
Hofke.
Jullie begrijpen nu dat ik door mijn hobby‟s en mijn
vrijwilligerswerk best raad weet met mijn tijd. En
zolang mijn gezondheid het toelaat blijf ik aan beiWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 23

VAN EEN GEWONE SPEELDAG, WERD VANDAAG
EEN GEZELLIGE BAKDAG GEMAAKT.
De kindjes werden na het kringetje gevraagd om
aan tafel te gaan zitten.
Er werd in het midden een tafeltje en stoel geplaatst, waar juf Kim op mocht gaan zitten. Van juf
Kim werd met hulp van juf Kivayet en de kinderen
een zwarte Piet gemaakt.

Heel leuk, eerst een broek, daarna een gele trui,
pruik en handschoenen..... er werd zelfs schmink
op het gezicht van juf Kim gedaan. Een echt Pietje.
Bij zwarte Piet horen ook pepernoten, maar die
waren er niet. Het Pietje had wel een zwarte pietenzak zonder pepernoten en een papier met daarop de ingrediënten om pepernoten te maken.
De kinderen mochten dus met zwarte Piet zelf pepernoten gaan maken. Er werd een grote kom gepakt. Met behulp van zwarte Piet mochten de kinderen om de beurt de ingrediënten in de kom
doen.

Toen alles goed gekneed was, kreeg elk kind een
beetje van het bakmengsel om daar pepernoten
van te rollen. Een gezellige boel.
Juf Mary-Lou verzamelde de pepernoten, om in de
oven te plaatsen.
In de tijd dat de pepernoten werden gebakken,
mochten de kinderen eventjes naar buiten om uit
te razen.
En jawel, de pepernoten waren klaar. De kindjes
weer naar binnen en daar stond een zelfgemaakt
bakje klaar waarin de pepernoten werden verdeeld.

En dat was smullen geblazen. Ze kregen daarbij
nog wat te drinken en er werden tot slot nog wat
Sinterklaas liedjes gezongen, kortom een gezellige
middag.
Kathleen (moeder van Minouche en Roisin)
PP ‟t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven
Tel: 2813659
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20 december
Kerstviering met optreden van
het speciaal opgerichte kerst
projectkoor. Locatie: het kerstterras in de tuin van de dependance van 't Oude Raadhuis.
Aanvang 19.30 uur. Gratis entree.
Bij slecht weer wordt uitgeweken
naar de Martinuskerk.
21 december
Kerstviering met optreden van het 4B4SAX saxofoonkwartet. Locatie: het kerstterras in de tuin van de dependance van 't Oude Raadhuis.
Aanvang 19.30 uur. Gratis entree.
22 december
Herdertjestocht voor kinderen van basisschool De
Boog. De route loopt door de wijk en eindigt bij de
kerststal van de Wasvenboerderij.
Locatie: het kerstterras bij de dependance van 't Oude
Raadhuis is op deze avond open voor een hapje en
een drankje.
Aanvang 18.00 uur.
23 december
Kerstviering met optreden van het kerst projectkoor.
Locatie: het kerstterras in de tuin van de dependance
van 't Oude Raadhuis.

Aanvang 19.30 uur. Gratis entree. Bij slecht weer
wordt uitgeweken naar de Martinuskerk.
24 december
Kerstviering door pastor Brok. Op de boomvlonder
wordt het kerstverhaal uitgebeeld en er worden gezamenlijk kerstliederen gezongen.
Locatie: groene hart Wasven.
Aanvang 19.00 uur tot ongeveer 19.50 uur. Bij slecht
weer wordt uitgeweken naar de Martinuskerk.
25 december
Kerstlunch + diner.
Locatie: Gasterij in 't Ven.
De kerstlunch duurt van 11.00 uur tot 14.30 uur.
Aanvang kerstdiner 19.00 uur.
Informatie en reservering via gasterij@wasven.nl of in
de Gasterij (040-7870707).
26 december
Kerstbrunch.
Dependance van 't Oude Raadhuis.
Aanvang kerstbrunch 11.00 uur tot 14.00 uur
Inschrijving en informatie via 't Oude Raadhuis (0402811737), deelnamekosten € 5,50.
2 januari 2011
Nieuwjaarsborrel.
Locatie: 't Oude Raadhuis.
Tijd: van 12.00-16.00 uur.
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TONGELRESE VLAG
Wist u dat we in Tongelre een vlag hebben waar
het wapen op staat afgebeeld?
Een vlag die verbroedering geeft en aangeeft trots
te zijn op ons stadsdeel?
Als je op zoek bent naar een origineel cadeau met
de kerst, dan is deze vlag te bestellen bij Kees van
Grevenbroek. Hij kost € 17,50.
Het is een huis tuin en keuken model, wat het formaat betreft. De opbrengst wordt gebruikt voor
activiteiten in de Tongelrese natuur, speciaal voor
onze kinderen.
Wil je in het bezit komen van zo`n mooie vlag mail
dan naar:
natuurwerkgroep@wasven.nl
of bel 06-11178637.

Babysithoek
J ongens en meisjes, geef je bij de reda ctie op als
babysitter en wij plaa tsen je naa m in dez e rubriek!

Se ba st iaa n va n R o o n (1 99 2 ), K r o m me nb e e md 3 4.
Te l e f o on : 2 4 4 4 5 19 . Op z o ek n aar e en betr ouw b are
oppas? Da n be n i k de ge ne n aar w i e u op z o ek b ent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij
kunt u goed vertrouwen.

GEVULDE REUZENCHAMPIGNONS
4 PERSONEN
Ingrediënten:

8 reuzenchampignons

25 gr. boter

1 teentje knoflook

12 gepelde walnoten

1 ei

1/8 l slagroom

50 gr. geraspte oude kaas

versgemalen peper

2 tomaten

16 sprietjes bieslook

8 blaadjes eikenbladsla
Voorbereiding:

Veeg de champignons schoon. Snijd de
steeltjes eruit (niet weggooien).

Verhit de boter in de koekenpan en pers de
knoflook er boven uit.

Bak de champignonsteeltjes ca. 5 minuten
tot het vocht verdampt is en laat ze dan afkoelen

Hak de walnoten fijn.

Sla wassen
Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Klop in een kom het ei los en roer er doorheen de slagroom, kaas, champignonsteeltjes en peper.

Vul met het bovenstaande de champignonhoedjes en zet ze in de ingevette ovenschaal.

Bak de hoedjes in de oven van 200 graden
in ca. 20 minuten gaar.

Snij de tomaten in partjes.

Verdeel de champignons over vier bordjes.

Knip de bieslook erover en garneer met sla
en tomaat.
Eet smakelijk!

NIEUWE LEDEN GEZOCHT!
De „Dans- en Bewegingsgroep‟ voor dames 55+
in de dependance van „t Oude Raadhuis in Tongelre heeft nog plaats voor enkele dames. Wij
zijn een gezellig groepje van maximaal 12 dames
die dansen en bewegings- c.q. spieroefeningen
doen op leuke muziek.
Inlichtingen: Petra Cuppen
tel. 040-243 72 32

Zijn uw (auto)sloten bevroren ontdooi ze dan met behulp van uw haarföhn.
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krijgt iedere maand een stempel op deze kaart. Is
de kaart vol? Lever deze dan in bij de Klantenservice van je vestiging en je krijgt dan direct de gratis toegangskaart voor het Papegaaienpark in Veldhoven.

BUURTBIEBBABBEL

Kerstgroet!
Namens Els, Hélène, Aniel en mij (Ria) wens ik
iedereen het mooiste wat er bestaat. We hopen
ieder in goede gezondheid en met een „Brabants‟
humeur in ons filiaal terug te zien.
Ik weet dat jullie ook benieuwd zijn of de bibliotheek blijft in het Karregat. Het enige wat ik kan
zeggen is dat de wethouder de wens heeft uitgesproken dat er geen filialen mogen sluiten. Dus we
wachten af. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit
dat het goed zal komen. Ik mag ook wel zeggen
dat wij niet graag weg willen, zeker niet met de
veranderingen van het nieuwe Karregat.

Doe ook mee met de quiz over het Papegaaiencentrum op www.bibliotheekeindhoven.nl. Iedereen
die meedoet, wint een gratis zakje voer om de vogels zelf te voeren tijdens het bezoek aan het
park!
Nationale Voorleesdagen
Voorlezen maakt van kleintjes grote lezers! De Nationale Voorleesdagen 2011 vinden plaats van
woensdag 19 t/m zaterdag 29 januari. Centraal
staat het Prentenboek van het Jaar 2011: Fiet wil
rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle Smit.
WO 19 T/M ZA 19 JAN | ALLE VESTIGINGEN | TOEGANG GRATIS

Voorlezen in de bibliotheek!

Literair Festival: huis van de vergeten verhalen
Vertellen wij nog verhalen? Hoe dan en hoe leggen
we die vast? Worden de verhalen van nu in de toekomst nog wel gelezen en verteld, of raken ze in
de vergetelheid? Op zaterdag 29 januari bieden
Bibliotheek Eindhoven, Selexyz Van Piere en Parktheater Eindhoven een warm onderdak aan verhalen. Een eendaags literair festival waarin
(vergeten) verhalen kunnen gedijen, maar dat ook
een thuis biedt aan nieuwe verhaalvormen in nieuwe media. Verschillende bekende auteurs passeren
de revue, waaronder Joost Zwagerman, Ronald
Giphart, Herman Brusselmans, Nico Dijkshoorn.
Natuurlijk wordt er in aanloop naar het festival
flink op los getwitterd en zijn er nog meer ludieke
activiteiten georganiseerd! Kijk voor meer informatie en het bestellen van kaarten op
www.huisvandevergetenverhalen.nl.
ZA 29 JAN | PARKTHEATER (14.00-02.00 U) | TOEGANG VERSCHILT PER ACTIVITEIT

Elke eerste woensdagmiddag van de maand gaan
we weer op avontuur in de bieb! We lezen dan in
alle vestigingen een leuk, spannend, mooi, meeslepend of grappig verhaal voor. Jij komt toch ook
luisteren? Voor alle kinderen van 3 jaar en ouder.
WO 5 JAN (14.30 U) | ALLE VESTIGINGEN | TOEGANG GRATIS

Voordeel met je biebpas: met korting naar
Volendam de Musical!
Biebleden ontvangen € 7,50 korting op Volendam
de Musical in het Parktheater Eindhoven op 18 en
19 maart 2011. De musical gaat over het fenomeen Volendam. Een positief verhaal over dat bijzonder en wereldberoemd dorp, dat steeds maar
weer talentvolle musici en voetballers aflevert.
Over de visserij, de toeristen, de bijzondere en
hechte gemeenschap en overige opvallende aspecten van het dorp. Dit met een lach, een traan en
een vette knipoog. Volendam de Musical zal de bekendste songs van The Cats, BZN, Jan Smit, Nick
& Simon en Maribelle bevatten met in de hoofdrollen Maaike Widdershoven, Hilke Bierman, Jasper
Kerkhof, Metta Gramberg en Job Bovelander.

Nieuws van de bibliotheek
De eerste maanden van 2011 staat Bibliotheek
Eindhoven bol van de activiteiten voor jong en
oud! Een jaar waarin we weer ons uiterste best
gaan doen u als klant van dienst te zijn en te inspireren. Kijk voor een compleet overzicht op onze
website of vraag naar het programmaboekje bij uw
bibliotheekvestiging.

Nieuwe spaaractie met Papegaaiencentrum!
Bibliotheek Eindhoven heeft weer een leuke spaaractie voor haar jongste leden in de maanden januari, februari en maart 2011: lees lekker veel en
spaar voor gratis toegang tot het Papegaaiencentrum in Veldhoven! Leen drie aaneengesloten
maanden (januari, februari en maart) dvd‟s, boeken, tijdschriften en cd‟s bij jouw vestiging en je

Bestel nu uw kaarten bij het Parktheater (tel: 0402111122 of via de verkoopbalie) en geef het codewoord „Vissersmarkt‟ door.
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De trotse kerstboom.

Kerstverhaal door:
Ron van der Steeg
Kerst lijkt dit jaar niet te worden zoals voorgaande jaren. Maar als de zon doorbreekt lossen alle problemen zich op en wordt het de
mooiste Kerst sinds jaren.
Het was een moeilijk jaar geweest met veel financiële tegenslagen. Een jarenlange traditie in de familie zou zeer waarschijnlijk geen doorgang vinden; na het kerstontbijt gezamenlijk de kerstboom
optuigen. Geen gewone kerstboom, maar een super kerstboom moest het zijn. Dit jaar dus niet. Er
was gewoon geen geld voor een super kerstboom.
Wat moest ik vanavond, Kerstavond, tegen mijn
dochtertjes zeggen? In gedachte zag ik hun teleurgestelde gezichtjes. Het maakte mij misselijk……….
Néé, dit kon ik niet laten gebeuren. Ondanks alle
tegenslagen zouden wij hoe dan ook morgen, na
het kerstontbijt, een super kerstboom optuigen. Ik
gaf een ruk aan het stuur van de auto en zette
koers richting bos. Op zoek naar een kerstboom.
Dit was duidelijk geen bos voor kerstbomen. Kastanjebomen, populieren, wilgen, eikenbomen en
alle loofbomen die je maar kunt bedenken, ze
stonden er allemaal, maar geen kerstboom, laat
staan een super kerstboom. Ergens in dit redelijk
bemeten bos moest toch een kerstboom te vinden
zijn! De eisen werden bijgesteld. Een minder fraaie
kerstboom zou gezien de tijdsdruk ook welkom
zijn. Enigszins paniekerig versnelde ik mijn tred.
Enkele zonnestralen priemden door een gat in het
wolkendek heen en de warmrode straal van de ondergaande zon viel prachtig op een open plek. Mijn
lichaam verstarde. Was dit een geschenk uit de
hemel? Daar stond toch werkelijk de super kerstboom die ik zocht, helemaal alleen op een open
plek en prachtig belicht door de zon. Dit kon geen
toeval zijn. Dol enthousiast zakte ik door de knieën
en plaatste de zaag vlak boven de grond tegen de

stam. Ik keek omhoog naar de boom en terwijl ik
hem al in de woonkamer zag staan viel er een
druppel van de boom op mijn gezicht. En nog een,
en weer een. De super kerstboom leek wel te huilen. Alsof hij zijn einde voelde naderen. Een rilling
liep over mijn rug. Hoe kon ik deze prachtige symmetrische boom, dit juweeltje van het bos, voor
het in stand houden van een traditie omzagen? Ik
kon het niet. Ik kon het eenvoudig niet. Na enige
tijd de boom op een afstandje te hebben bekeken,
al denkend aan de volgende morgen, liep ik weer
richting auto. En weer flitsten de gezichtjes van
mijn dochtertjes door mijn hoofd.
Ik was al vroeg uit bed en had erg onrustig geslapen. Hoe moest ik de meiden uitleggen dat er vandaag na het kerstontbijt geen super kerstboom zou
worden opgetuigd? Konden we eigenlijk nog wel
van kerst spreken nu het hoogtepunt van deze dag
ontbrak? Het beeld van de huilende boom op de
open plek drong zich steeds maar weer op in mijn
denken. Ik probeerde het wel te verdringen, maar
de kracht van de boom was sterker. Wat deed die
verdomde boom toch met me? Wat wilde hij me
vertellen?
De zon stond inmiddels strak aan de onbewolkte
hemel. Wat een geweldige winterdag was het. De
meiden renden om het hardst om de prachtig opgetuigde boom heen, die wel leek te lachen van
plezier. Nee, het was trots.
Daar stond hij dan, midden op de open plek in het
bos, behangen met de mooiste ballen die we in de
loop der jaren konden krijgen. Mijn vrouw en ik
keken elkaar tevreden en gelukkig aan. Picknicken
op Eerste kerstdag! Wat een superkerst.

VOLKSTUINVERENIGING D’N BULT

In de
driehoek Tongelresestraat-Karnemelkweg-Kalverstraat
ligt een groene oase: het volkstuincomplex van de
volkstuinvereniging D'n Bult. Op de twintig percelen is het van de vroege lente tot de late herfst
heerlijk tuinieren.
Vanaf januari 2011 komt er een perceel van ongeveer 50 m2 vrij. Heb je interesse om je eigen
groente, fruit, kruiden of bloemen te kweken?
Neem dan contact op met Jos van Maarseveen.
E-mail: volkstuindenbult@onsneteindhoven.nl
Telefoon: 2815734
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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

Jicht
Een paar weken geleden waren we in gesprek met redactieleden van „Rond ‟t Hofke‟. Zij vertelden dat ze
ook dit jaar weer een supermooi kerstnummer van Rond ‟t Hofke wilden maken. Ze vroegen zich af of wij
ook een speciaal onderwerp voor het kerstnummer hadden. Meteen dacht ik aan „Jicht‟.
Waarom nou juist jicht? Jicht is een aandoening die eeuwen geleden al voor kwam bij mensen die zich
overdadig te goed deden aan vlees en alcohol. En als ik aan kerst denk, denk ik ook aan een overvloedig
kerstdiner…
Jicht (artritis urica) is een acute ontsteking van meestal het basisgewricht van de grote
teen. Dit wordt veroorzaakt doordat urinezuurkristallen uit het bloed neerslaan in dit
gewricht. Ook via voedsel kan urinezuur (purine) in het lichaam komen. Te veel urinezuur veroorzaakt een ontstekingsreactie in het gewricht. Het gewricht wordt dik en rood
en is continu zeer pijnlijk. Sommige mensen hebben ook last van een ontsteking in andere gewrichten zoals voet, enkel, knie, pols en elleboog.
Urinezuur is een product van de stofwisseling, een afbraakproduct van DNA en eiwitten, en wordt normaliter met de urine uitgescheiden. Mensen met jicht produceren teveel urinezuur of het lichaam heeft een
probleem om dit zuur te verwijderen.
Factoren die de kans op jicht vergroten zijn: eten van veel orgaanvlees of rood vlees (eiwitten), overmatig alcoholgebruik, overgewicht, te weinig drinken, een operatie, acute infectie, koorts, te snelle vermagering en blootstelling aan lood en andere zware metalen. Jicht kan ook een bijwerking van medicijnen
zijn (plaspillen).
Na de ontstekingsfase trekken de pijn en zwelling volledig weg, maar jicht komt bijna altijd (in hetzelfde
gewricht of in een ander gewricht) terug. In de loop der jaren kunnen steeds meer gewrichten betrokken
raken. Regelmatig terugkerende jicht kan tot nierbeschadiging en gewrichtsbeschadiging leiden. De
meeste jicht komt voor bij mannen boven de 40 jaar.
De huisarts schrijft bij een jichtaanval ontstekingsremmende middelen voor.
Een goed eetpatroon waarbij het urinezuurgehalte naar beneden wordt gebracht, kan jicht helpen voorkomen. Het „dieet‟ bevat een paar leefregels: zorg voor een juist gewicht, maar val niet te snel af. Alcohol kun je beter in mindere mate drinken. In bier zit behalve alcohol ook purine. Dit kun je dus beter met
mate drinken. Drink in ieder geval 2,5 tot 3 liter vocht per dag, verdeeld over de dag. Eet gezond en gevarieerd met veel groente en fruit. Eet niet meer dan 125 gram vlees of vis per dag.
Purinerijke voedingsmiddelen zijn:
Hart, hersenen, lever, nier, zwezerik, vleesextracten, ansjovis, haring, makreel, mosselen, sardines, spiering, gist en gistrijke producten.
Tot besluit wensen wij u allen een heel fijne en ook smakelijke kerst toe en een gezond
en fit 2011.
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OPENDAG MET
SPELLENCIRCUS

WELZIJN EINDHOVEN SLUIT LOCATIE
PIUSLAAN IN APRIL 2011
Bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vragen
andere aanpak
Welzijn Eindhoven, onderdeel van de Lumens
Groep, sluit de locatie aan de Piuslaan op 31 maart
2011. Vanaf april kunnen klanten Welzijn Eindhoven meer in de wijk vinden. De bezuinigingen en
de landelijke richtlijn Welzijn Nieuwe Stijl zijn een
belangrijke reden om tot sluiting over te gaan.
Besparing kosten
De sluiting van de Piuslaan bespaart kosten, in deze tijden van bezuiniging een belangrijk aspect. Er
is gekozen voor de sluiting van de Piuslaan omdat
er in vergelijking met de andere locaties weinig
gebruik wordt gemaakt van de inloop door klanten.
De invoering van de landelijke richtlijn Welzijn
Nieuwe Stijl zorgt er voor dat Welzijn Eindhoven
met haar dienstverlening meer in de wijken aanwezig is. En klanten de hulpverleners meer in de
wijk zullen treffen.
Meer in de wijk
Welzijn Nieuwe Stijl is een landelijke richtlijn die
o.a. vraagt om een vernieuwende manier van werken. Dat betekent meer er op af, de wijk in. Vanuit
de wijk blijft Welzijn Eindhoven met haar klanten
samenwerken aan het oplossen van problemen of
vragen. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van
alternatieve locaties en de overige kantoorpanden
(Beemdstraat en Dr. Cuyperslaan) van Welzijn
Eindhoven.

Op 26 september jl. heeft Scouting St. Frans een
succesvolle opendag en spellencircus georganiseerd!
Naast verschillende spellen mochten alle kinderen
ook een ballon oplaten. De 3 ballonnen die het
verste weg zijn gekomen hebben een mooie prijs
gewonnen.
De 3 prijswinnaars hebben op 7 november jl. tijdens de jaarlijkse vlooienmarkt hun prijs opgehaald.
Scouting St. Frans feliciteert de volgende prijswinnaars!
1e prijs Jasmine Cheppih, 10 jaar
gevonden in Alblasserdam
2e prijs Luc van Dongen, 7 jaar
gevonden in Biesemortel
3e prijs Sahel Nawabi, 10 jaar
gevonden in Helvoirt

CURSUS: RONDKOMEN MET INKOMEN
De cursus Rondkomen met Inkomen is bedoeld
voor inwoners van Eindhoven (met en zonder
schulden) die willen leren hoe ze beter met geld en
eventuele schulden kunnen omgaan. De cursus
bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin onder andere onderwerpen aan bod komen als:
hoe ga ik om met mijn administratie, hoe houd ik
een kasboek bij en hoe kan ik bezuinigen en besparen?
De energiebespaarbox (met daarin o.a. een spaarlamp, een douchecoach en radiatorfolie) draagt bij
aan de bewustwording van het belang en effect
van bezuinigen. Door middel van de producten uit
het pakket kunnen deelnemers besparingsmethoden direct in de praktijk brengen en er de vruchten
van plukken! Uit de energiebespaarwijzer
(milieucentraal.nl) blijkt zelfs dat er jaarlijks
€ 325,- kan worden bespaard!

Niet alleen tijdens een open dag is het mogelijk om
mee te spelen in het spel van scouting. Iedere zaterdagmiddag hebben wij voor kinderen tussen 4,5
en 16 jaar een leuk programma. Kom gerust een
kijkje nemen in onze blokhut aan de Vuurvlinderstraat!
Voor meer informatie, kijk op
www.scoutingsintfrans.nl

Voor meer informatie over of aanmelden voor de
cursus (ochtend-, middag- of avondgroep) kunt u
contact opnemen met Schuldhulpverlening van
Welzijn Eindhoven via tel. 040 219 33 00.
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GEMEENTE EINDHOVEN
Actief burgerschap
Als u actief aan de slag wilt in uw buurt zijn daarvoor verschillende mogelijkheden.
Eén van de mogelijkheden is het aanleggen vaneen geveltuintje. Tot 45 cm voor de woning mag u
een geveltuintje maken. Het trottoir moet wel goed
toegankelijk blijven. Minimaal 1,50 meter moet er
over blijven. De beplanting mag u zelf kiezen,
maar er mogen geen stekelige planten of bomen in
voorkomen. Vanwege de bereikbaarheid van eventuele kabels en leidingen mag u het niet afzetten
met een muurtje.
Wel moet u het realiseren van het tuintje melden
omdat er een overeenkomstje moet komen tussen
de bewoner en de gemeente.
U kunt dit melden bij Jannie Landa, telefoon 040
238 83 89 of per email j.landa@eindhoven.nl.
Samenspraak.
Wat vindt u van de samenspraak die de gemeente
nastreeft? U kunt uw mening geven door het invullen van een vragenlijst: www.eindhoven.nl/
burgerparticipatie.

HARMONIE
DE EENDRACHT ZOEKT
MUZIKANTEN VOOR DIVERSE
INSTRUMENTEN.
Harmonie de Eendracht is dringend op
zoek naar muzikanten. Voor een opleiding kan worden gezorgd.
Hebt u interesse?
Kom dan eens kijken op een repetitie op
dinsdagavond 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

BRANDWONDENCOLLECTE 2010
In oktober is weer de jaarlijkse collecte voor de
Brandwonden Stichting gehouden.
Met de opgehaalde € 1418,72 levert postcodewijk
5641 ook dit jaar een behoorlijke bijdrage aan het
werk van deze stichting, die het leed als gevolg
van brandwonden tot een minimum wil beperken,
door te streven naar optimale preventie, behandeling en nazorg voor mensen met brandwonden.
Collectanten en gevers, heel hartelijk dank voor
jullie bijdrage en graag tot volgend jaar.
Namens de Brandwonden Stichting:
Lineke Zandee
Voor meer informatie: zie www.brandwonden.nl.
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GROEP 1 EN 2 A
VAN BASISSCHOOL DE BOOG
In de groepen 1 en 2 zijn we na de zomervakantie
gestart met de nieuwe methode: 'Kleuterplein'.
Alle ontwikkelingsgebieden die een kleuter aangeboden moet krijgen komen in deze methode aan
bod. Taal, rekenen, motorische vaardigheden, muziek, creatieve opdrachten en gym. Voor de kinderen en voor de leerkrachten is dit een nieuwe manier van werken. En dat bevalt iedereen erg goed.
De kinderen hebben er ook meteen een nieuw
klasgenootje bij: Raai de Kraai. Hij is de rode
draad van de methode en heeft een gezellig plekje
in de klas gekregen.
In groep 1-2 A zijn we in augustus gestart met het
thema: thuis.

Daar hebben we rond gekeken, er werd een boek
voorgelezen door de biebjuf en alle kinderen
mochten boeken zoeken. Ook mochten de kinderen
boeken mee naar huis nemen want wie nog geen
pasje had kon er één krijgen. De kinderen brachten van thuis hun lievelingsboek mee naar school.
Tijdens het fruit eten las de juf iedere dag uit een
ander boek voor.
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het
thema „post‟.

We hebben een echt postkantoor bij de klas gemaakt. De kinderen kunnen er brieven schrijven,
kaarten maken, postzegels tekenen, enveloppen
verkopen en nog veel meer. Alle kinderen spelen
er natuurlijk graag.

De kinderen mochten allerlei spullen van thuis
meenemen naar school, ook hun lievelingsknuffel.
We gingen daarmee op de foto en daar is een
mooie verjaardagskalender van gemaakt.
Tijdens de Kinderboekenweek hebben we een bezoek gebracht aan de bibliotheek.

Na de kerstvakantie starten we met het thema
Sneeuw en ijs. Maar daar gaat een andere klas een
stukje over schrijven.
Groetjes van,
alle kinderen van groep 1-2 A,
juf Karlijn en juf Helene.
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Dat was leuk zeg en wat hebben we veel gezien!
Toen we klaar waren kregen we een kleurplaat en
een lekker koekje van de bakker.
Ook mochten we proeven van de slagroom!
MMM!!!!!
Nu zijn we in de klas ook aan het werk gegaan als
bakkers! We hebben koekjes gemaakt van brooddeeg en zand en we hebben taarten geknutseld.
Ook spelen we het boek „Een taart voor kleine
beer‟ zelf na met de verteltafel.
Nu Sinterklaas en zijn pieten weer in het land zijn,
mogen we hen natuurlijk niet vergeten in de klas.
We hebben een Sinterklaashoek en we zijn allemaal bakpieten geworden!
We hebben al veel pepernoten en chocoladeletters
gemaakt!
Groetjes de kleuters van ‟t Karregat!
BESTE MENSEN UIT DE WIJK,
Wij, de kleuters van basisschool ‟t Karregat, werken in de klas altijd met een thema.
Nadat we eerst een aantal weken over toveren en
heksen hebben gepraat, hebben we het nu over de
bakker.
En hoe kan dat nu leuker beginnen dan met een
bezoekje aan een echte bakker!
De bakker op ‟t Hofke was zo aardig om ons een
kijkje te laten nemen in de bakkerij.
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ARA PACIS
CIRCUS MAXIMUS
CIRCUS VARIANUS
DOMUS AUREA
ENGELENBURCHT
FONTEINEN
FORTUNATEMPEL
FORUM ROMANUM
FORUM TRAJANI
HET VATICAAN
ITALIE
MONTE MARIO
MONTE VATICANO
MONUMENTEN
MUSEA
PALATIJN
PIAZZA NAVONA

PIAZZA VENEZIA
PLEINEN
PORTA MAGGIORE
SANTA NICOLA
SAN TEODORO
SENATORENPALEIS
SINT PIETER
SIXTIJNSE KAPEL
STANDBEELDEN
THERMEN
TIBER
TREVIFONTEIN
TRIOMFBOGEN
VESTATEMPEL
VIA APPIA
ZUIL VAN TRAJANUS
De overgebleven letters vormen een wetenswwardigheid.

Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Terschelling’

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 januari 2011 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.

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

Bep Falck
Baaldepad 4
De prijs is beschikbaar gesteld door:

Wijkblad Rond ‘Hofke
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