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Als u dit leest, geeft de kalender eind januari 2011 aan. Een kleine
maand van het nieuwe jaar is al versnoept. De jaarwisseling zijn we
alweer lang vergeten.
Hoewel, wij kunnen ons wel voorstellen dat voor sommige wijkbewoners de vuurwerkknallen nog steeds naklinken en wie weet, ruiken zij, met een beetje fantasie, ook de kruitdamp nog. Wij denken
dan aan die lezers, die aan het begin van het nieuwe jaar een goed
voornemen hebben gemaakt. Als zij er toen ook nog een glas champagne op gedronken hebben, ja, dan is dat goede voornemen met zoveel zinnenprikkels omgeven dat het spektakel van de jaarwisseling
blijft nadreunen en nawerken. Voor deze mensen komt nu, ‘n 4
weekjes later, de tijd om de eerste balans op te maken.
Hoe is het gegaan? Bent u
wat kilootjes kwijt? Bent u
wat vaker op bezoek geweest in het bejaardenhuis?
Blijft de asbak leeg? Bent u
wat meer gaan bewegen?
Hebt u minder rommel laten
rondslingeren? Zit u wat
minder achter de computer?
Met andere woorden, kunt u trots zijn op uzelf, of moet u toegeven
dat het niet is meegevallen en dat u uw voornemen niet heeft kunnen
waarmaken. In dat laatste geval niet moedeloos worden, u maakt gewoon een nieuwe start en……………. vergeet niet er een beloning
aan vast te koppelen, dat wil nog wel eens helpen!
Wij hebben ons voornemen om in het nieuwe jaar nog alerter te zijn,
zodat we u nog beter op de hoogte kunnen houden van hetgeen er in
onze wijk leeft en speelt, ook proberen waar te maken. Het resultaat
ziet u in dit januarinummer.
In dit wijkblad leest u ook hoe de activiteiten die rond de kerst door
veel vrijwilligers uit onze wijk werden georganiseerd, zijn verlopen.
Veel leesplezier!

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

Foto voorpagina:
Jonge ree vlucht garage binnen,
zie artikel op pagina 25.
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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.

Nicole van Stekelenborg
De Wisselpen….. Leuk, als je gevraagd wordt om
daarvoor een stukje te schrijven. Maar waar moet
ik beginnen? Laten we beginnen bij het begin.
Ik, Nicole van Stekelenborg, ben geboren op de
Wolvendijk, als jongste telg van Lambert en Els
van Stekelenborg. Ik heb een oudere broer, Stefan.

Nicole van Stekelenborg met de kinderen Luc en Sven.

Mijn jeugd
Bij ons thuis heeft het ondernemingsbloed er altijd
al in gezeten. Mijn vader heeft in zijn jonge jaren al
het transportbedrijf van zijn vader overgenomen.
Voor de echte Tongelrese is deze plek wel bekend
als ‘de Bult’. Dit was op het terrein waar nu de
busremise staat aan de Berenkuil. Ook had mijn
oma hier een café.
Aan de overkant van de weg werkte mijn moeder
als hulp in de huishouding bij de directeur van het
slachthuis.
Maar dit is allemaal al ver terug. Iets minder ver is
dat mijn vader uiteindelijk het transportbedrijf
heeft verkocht en met zijn zwager LAGEJA opstartte, om hier na enkele jaren alleen mee verder te
gaan. Dat is nu zo’n 37 jaar geleden.

Toendertijd zijn ze begonnen met de handel in BMX
fietsen. Maar steeds werd dit uitgebreid met o.a.
rollerskates, skateboards, kleding en uiteindelijk
inlineskates. En natuurlijk alle hypes die hier omheen hingen.
Nu nog steeds is LAGEJA een begrip in Tongelre en
eigenlijk ook ver daarbuiten. Ik ben dan ook trots
op wat mijn ouders bereikt hebben na zoveel jaren
keihard werken. Niks kwam voor niks.
Uiteindelijk heb ik daar bij mijn ouders een heerlijke jeugd gehad. Mijn moeder was altijd thuis als
wij uit school kwamen en stond dan klaar met drinken en iets lekkers. Om vervolgens weer naar buiten te snellen om te spelen. Vaak in en rondom de
wei van boer Faassen. Hahaha, die riek van hem
hebben we regelmatig van dichtbij gezien.
Mijn lagere schooljaren heb ik doorgebracht op de
witte school aan de Koudenhovenseweg. Daar heb
ik een heerlijke tijd gehad, zover ik me kan herinneren. Ik ging altijd met een vast clubje meiden
om, maar Ingrid Bierens was mijn beste vriendin.
Al vanaf de kleuterschool. Nu, al die jaren later,
zijn wij nog steeds de beste vriendinnen. Een heel
ander leven, maar er gaat geen week voorbij dat
we elkaar niet een paar keer zien of spreken.
Mijn schooltijd en vervolgopleidingen
Na de lagere school ben ik naar het Eckart College
gegaan, om vervolgens naar Kempenpoort te gaan,
waar ik de opleiding tot verplegende heb gevolgd.
Ondertussen was ik al groot en wijs en ben ik na
mijn opleiding op mijn 19de gaan werken op Kempenhaeghe in Heeze. Dit is een epilepsiecentrum,
waar ik werkte op een opnameafdeling voor kinderen van 0-6 jaar die een ernstige vorm van epilepsie hebben. Hier heb ik bijna 12 jaar met heel veel
plezier gewerkt. Maar helaas, doordat ik last kreeg
van een hernia, moest ik de zorg verlaten. Een
operatie en een opleiding later, heb ik na bijna 12
jaar afscheid genomen in Heeze en ben ik naar
Helmond verhuisd. Daar heb ik enkele jaren op een
poli gewerkt als polikliniekassistente.
En uiteindelijk werk ik sinds november 2009 als
doktersassistente op het gezondheidscentrum Tongelre.
Qua wonen ben ik nooit Tongelre uitgegaan. Op
mijn 21ste heb ik een appartement gekocht aan de
Jeroen Boschlaan. Dat was een periode van veel
feesten, hard werken en weinig verdienen, haha.
Zonder gekheid. Vanaf toen ben ik snel gegroeid in
mijn doen en laten. In die periode ben ik geworden
wie ik nu ben. Heerlijk was het daar.
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Na enkele jaren kwam Hans bij mij wonen. En toen
we op zoek gingen naar een huis, kwamen we terecht op de Wapendragerstraat, weer in Tongelre
dus. En weer heerlijk dicht bij mijn ouders. Terug
naar mijn roots dus.
Na enkele jaren van onze vrijheid te hebben genoten, hebben we de stap genomen om onze genen
over te geven. Op 1 april 2009 kregen wij onze
eerste zoon Luc. Een heerlijk manneke waar we
zoveel van genieten!!! En afgelopen november, op
12-11-2010, kregen wij onze tweede zoon Sven.
Nog zo’n heerlijk ventje!
Het AED-project
Met twee zulke jonge kinderen heb ik het hartstikke druk, maar ik heb het afgelopen jaar wel veel
tijd vrij gemaakt voor een geweldig project.
Samen met Erik en Ingrid van Roon en Erwin Kilsdonk zijn wij een projectgroep begonnen om een
AED in de wijk te krijgen.

daan en daardoor hebben we veel cursusgeld en
donaties opgehaald. Hiermee hebben we recent
een AED aan kunnen schaffen. Deze AED hangt op
een veilige plek waar iedereen bij kan die een sms
krijgt via AED-Alert (zie www.aed-alert.nl).
Uiteraard moet je wel opgeleid zijn tot reanimator
voordat je je hier kunt aanmelden.
In het nieuwe jaar gaan we weer beginnen met het
oproepen van de deelnemers. Zij kunnen zich dan
opgeven voor een herhalingscursus, zodat hun
kennis up-to-date blijft. Hiervoor vragen wij een
kleine vergoeding die we weer investeren in een
tweede AED. Want dit is ons doel, nog een AED in
de wijk.
Hopelijk zijn er mensen die dit initiatief over willen
nemen voor hun eigen straten. Het zou goed zijn
dat er meerdere AED’s komen te plaatsen, zodat er
mensenlevens gered kunnen worden als het nodig
is. We hopen nog steeds op een donatie zodat we
al snel een tweede kunnen hangen. Maar dat valt
niet mee. Tegenwoordig zijn bedrijven zuiniger en
geven niet meer zo snel geld aan een doel als deze. Maar we blijven proberen. En anders duurt het
iets langer, en verdienen we er nog eentje bij door
de opbrengsten van de cursussen hieraan te spenderen. Maar een tweede komt er, dat is zeker!!!!!

Opbrengst collecte Multiple Sclerose
Het Nationaal MS Fonds heeft met maar 15 collectanten het mooie bedrag van €1264 in Eindhoven
opgehaald tijdens de collecteweek in november.
Dankzij deze opbrengst kunnen we nuttige dingen
doen én regelen voor mensen met Multiple Sclerose
(MS). Maar ook voor de mensen in hun naaste omgeving. Met uw hulp krijgen meer mensen met MS
uitzicht op een toekomst.

de AED

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
Hiermee kun je mensen met een circulatiestilstand
door ventrikel fibrilleren een elektrische schok geven met als doel een gestoord hartritme te stoppen, om zo de sinusknoop weer de kans te geven
de controle over het hartritme terug te krijgen,
waardoor het hart weer in een normaal ritme gaat
kloppen.
We hebben als groep de mensen van de Wolvendijk, Brabis en Krommenbeemd opgeroepen om
mee te doen aan de cursus reanimatie met AED
bediening. Veel mensen hebben dit gelukkig ge-

Multiple Sclerose is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS Fonds helpt mensen die Multiple
Sclerose hebben met coaching, voorlichting en financiering van wetenschappelijk onderzoek.
We bedanken de gevers, maar uiteraard ook de collectanten die door weer en wind op pad zijn gegaan.
Hebt u de collectant gemist, dan kunt u een bijdrage
overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met het
Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via
www.msfonds.nl
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Het is 2 januari. Iedereen natuurlijk nog een gezond 2011
toegewenst.
Op deze zondag, waarop de sneeuw weer heel langzaam
ruimte maakt voor de groene wereld eronder, ben ik weer
eens even gaan kijken naar de gedane zaagwerkzaamheden bij de Collse Watermolen en omgeving.
Men is vanaf begin december behoorlijk wat aan het zagen
en niet zonder reden. Een gespecialiseerd bedrijf is naast
verschillende grasland-percelen, de elzen aan het afzetten
(afzagen tot net boven de grond).

Als je zo door het landschap struint, kom je ogen en oren
tekort. Volop sijzen die in de elzen hangen, een torenvalk
vliegt op van een uitgebloeid bloemenveldje. Ook een fazant is blij, omdat er weer zwarte aarde en bladeren van
onder de sneeuw tevoorschijn komen, het zoeken naar
voedsel wordt weer iets gemakkelijker. Een buizerd, sporen van een ree en vlakbij me springt een haas weg, die
natuurlijk het bekende ‘pad’ kiest.
Een grote bonte specht zit aan de zonkant van een dode
populier. Wel slim, de bast warmt daar op door de zon en
de insecten eronder worden actief. Mazzel voor de specht.
Dan hoor ik ook nog een goudvink en nog één. Prachtig
toch!
In het voorjaar gaat men in dit gebied ook een nieuwe afrastering maken. In plaats van schapen komen er, als het
goed is, grote grazers (runderen) te lopen. Het is een hele
verandering, maar vooral een verbetering.

afgezaagde elzenbomen

In vroegere tijden werd dit in de winter door de boeren
gedaan, die hadden om hun landjes elzenhakhoutsingels
staan. Daar werd om de paar jaarhet hakhout voor de kachel uitgezaagd en van de takken werden de mutserds gebonden om de bakovens van te stoken.
Nu hebben we geen boeren meer die dit doen. En om dit
cultuurlandschap in stand te houden moet je hier toch de
bosrand openzagen anders groeit alles dicht en zal de onderbeplanting door gebrek aan licht verdwijnen. Door te
dunnen komt er weer zonlicht tussen de houtsingels en dit
zal de biodiversiteit zeker ten goede komen. De stobben
die blijven staan schieten vanzelf weer uit.

houtdunning Karpendonkse Plas

Rond de Karpendonkse plas heeft men ook flink wat bomen gezaagd; het betreft hier een echte dunning. Gekeken
werd naar bomen die behouden moeten worden voor de
toekomst, die dus verder uit kunnen groeien tot volle wasdom. Uiteraard geldt hier ook, dat het wegzagen bevorderlijk is voor de onderbeplanting; deze krijgt meer licht. Ook
wordt hier in dit gebied de Amerikaanse vogelkers
(bospest) bestreden. Hier zal het er even heel anders uit
komen te zien. Maar een ding is zeker: de natuur zal zich
onherroepelijk herstellen.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
sporen van een ree in de sneeuw
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BROOD EN SPELEN
Het Groendomein Wasven organiseert in de maand
februari een serie spelmiddagen onder de noemer
“Brood en Spelen”. Iedere zondagmiddag tussen
13.00 en 17.00 uur staan door de hele Wasvenboerderij vele gezelschapspelen opgesteld voor
beginnelingen, ervaren spelers en gezelschapsdieren. Er is deskundige leiding aanwezig om uitleg te
geven. Ook zullen compleet nieuwe spellen worden
geïntroduceerd. Jong en oud, iedereen is welkom,
de entree is gratis. Iedere zondagmiddag is er een
ander thema, de opbrengst is bestemd voor de
goede doelen actie ‘Broodnodig’.
Op zondag 6 februari staan kaart- en kwartetspellen centraal zoals Guillotine (zorg dat je je hoofd
niet verliest), en Sla je slag(room), een spel om
van te smullen. Maar ook een spiksplinternieuw
kwartetspel, ontwikkeld door het Wasven zelf:
Groen Tongelre. Met dit kwartet maak je spelenderwijs kennis met het Tongelres landschap. Ook
is het kwartet te gebruiken als gids voor een boeiende natuurwandeling. Het kwartet zal die middag
voor het eerst te koop zijn en er zijn toepasselijke
prijzen te winnen met een natuurkwis. In de bakkerij vindt de aftrap plaats van het Zambiabrood,
ter ondersteuning van de actie ‘Broodnodig’.
Zondag 13 februari ligt het accent op dobbel- en
bordspelen. Maak kennis met Regenwormen, het
populairste spel van 2010 waarbij je als vogel te
gast bent in een wormenrestaurant, bouw je eigen
territorium met de Kolonisten van Catan of Alhambra, of kom gewoon een potje dammen. In plaats
van damstenen gebruik je overheerlijke koekjes
(die je op mag eten natuurlijk). Ook kun je voor
het eerst een uniek nieuw bordspel spelen: het
Tongelres Monopoly, waarmee je de vastgoedmagnaat van je eigen buurt kunt worden. Ook het
team van de gasterij houdt een ‘bord’-presentatie.

Zondag 20 februari wordt het ouderwets gezellig
met bekende en onbekende Oud-Hollandse spelen
zoals vogeltje pik, ezeltje prik, muizen meppen en
koekhappen in de bakkerij. Je kunt je ook inschrijven voor de sjoelbakcompetitie waarmee toepasselijke prijzen te winnen zijn. Wie wint de ouderkind award 2011? In de bakkerij zal Oud-Hollands
brood en gebak te proeven zijn.
Op zondag 27 februari gaat de ‘Game over’. Er is
een veelheid aan spelcomputers als de beweeglijke
Wii (wie?) en X-box met diverse spelprogramma’s
of neem zelf je eigen DSi mee en sluit je aan op
het spel van de andere spelers. Natuurlijk zijn ook
onervaren gebruikers (ouders dus) welkom om het
op te nemen tegen de jeugd. De gasterij zal zorgen voor verantwoorde, maar coole tienerhapjes.
Tussen al het spelen door kun je tijdens “Brood en
Spelen” genieten van heerlijke hapjes gemaakt
door de koks van Gasterij In ’t Ven en de bakkers
van Tussen de Molens. Wat te denken van kwartetbrood met tapenade? Basis voor alle tussendoortjes zijn verschillende soorten biologisch
brood zoals de Collse molenbol en het Zambiabrood, gebakken in eigen bakkerij. Ook de bakkerij zelf is tijdens de spelmiddagen geopend.
De opbrengst van al het verkochte brood en de
hapjes komt ten goede aan de goede doel actie
“Broodnodig”. Met deze actie wil het Wasven geld
ophalen voor bakkerijen in ontwikkelingslanden.
Eén van onze bakkers, de onlangs overleden Ferrie
Hazenberg, reisde regelmatig naar landen als Haïti, Burkina Faso en Zambia om te helpen bij het
opzetten en ondersteunen van lokale bakkerijen.
Het speciaal door Ferrie ontwikkelde Zambiabrood
is de hele maand februari in de winkel Tussen de
Molens te koop, waarvan ook de opbrengst ten
goede komt aan de actie.
Ook gasterij In ’t Ven heeft voor de
actie ‘Broodnodig’ een speciaal menu samengesteld. Aansluitend op
de spelmiddagen in februari kan
‘op speelse wijze’ een verrassingsmenu worden samengesteld, waarvan de opbrengst naar het goede
doel gaat. Het driegangenmenu
kost € 25,- per persoon, kinderen
tot 12 jaar halve prijs. Reserveren
is gewenst.
De Wasvenboerderij is te vinden in
het Groendomein Wasven, Celebeslaan 30 te Eindhoven.
Kijk voor meer
www.wasven.nl.
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informatie

op

Vaak waren mensen in het verleden heel kerkbetrokken
en betalen nog steeds hun parochiebijdrage. Vooral om
het lijntje met hun eigen geloof vast te houden. Wanneer
de wekelijkse gang naar de kerk er uit is, voel je je gauw
schuldig om een beroep te doen op de parochie. Maar als
de overledene gelovig was, gaan we ook dan graag met u
mee.

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

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof
(restaurant)
Zaterdag
19.00 uur

Eucharistie-viering
of woord- en communiedienst
Ochtendgebed met Dinsdag 9.00
communiedienst
uur (in stiltecentrum)

Antonius

Martinus

Zondag
Zondag
9.30 uur 11.00 uur

Op de Bres (Speeltuingebouw St. Josephlaan) maandag
15.00-17.00 uur, vrijdag 10.00-12.00 uur.

U bent al van ons gewend, dat we een viering gelovig,
maar ook heel persoonlijk invullen. Er is veel ruimte voor
de persoon van de overledene. Wanneer we echt geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, kun je in ieder
mensenleven iets van God terug vinden. Het is echt niet
zo, dat we God vergeten door een persoonlijke en betrokken viering te verzorgen. Maar goed, dat hoeven we u niet
te vertellen, wanneer u uitvaarten in onze kerken hebt
meegemaakt.
Vaak kiezen de kinderen voor een viering buiten de kerk,
omdat ze er zelf niet zoveel meer mee hebben. Om er
toch een gelovig tintje aan te geven, wordt een pastor van
buiten gezocht. Maar wat is er mooier dan met de eigen
en vertrouwde pastores zoiets voor te bereiden. Daar
komt nog bij dat we de nabestaanden goed proberen op te
vangen. Waar het voor andere voorgangers ophoudt bij de
koffietafel, zullen wij altijd met zorg naar de toekomst kijken. Moeder die achterblijft nog een keer opzoeken, de
overledene nog een keer vernoemen in onze vieringen.
Vaak geeft dat veel troost, want rouwen is een eenzaam
proces.

Tarieven kerkelijke dienstverlening 2011
Stipendia € 10,Als u deelneemt aan de kerkbijdrage, zijn onderstaande
diensten voor u gratis.

Huwelijksviering, met of zonder koor

€ 350

Jubileumviering, met of zonder koor

€ 260

Uitvaartdienst, met of zonder koor, met of
zonder avondwake

€ 430

Bovenstaande bedragen zijn volgens de richtlijnen van het
Bisdom en dekenaat.
Crematiedienst, verzorgd door de pastor
(inclusief reiskosten)

€ 275

Avondwake (zonder uitvaartdienst)

€ 100

Doop, Eerste Communie, Vormsel

€ 84 (= kerkbijdrage)

Uitvaart in crematorium of kerk?
Misschien is het goed om nog eens duidelijk te zeggen dat
we als pastores graag mee gaan voor een viering in het
crematorium of in de aula van een begraafplaats. We merken dat mensen vaker kiezen voor een viering alleen in
het crematorium en dan op aanwijzing van de uitvaartondernemer een voor hen vreemde voorganger krijgen toegewezen. Wij vinden dat jammer.

Tot slot, het minst belangrijk in zulke dagen maar toch
goed om te noemen: het is vaak nog goedkoper ook. De
parochie rekent een aanmerkelijk goedkoper tarief dan
woorddienstbegeleiders waar de Dela mee werkt. Betaalde u aan de parochiebijdrage, dan hebt u ook gewoon
recht op dezelfde betalingsregeling die u hebt wanneer u
kiest voor een kerkelijke uitvaart.
Wilt u hier nog graag een keer over doorpraten met ons,
maakt u dan gerust een afspraak, we komen graag op
bezoek. En ook wanneer je ziek bent en niet beter zult
worden, schroom dan niet om een beroep op ons te doen.
Juist het contact vooraf, maakt het afscheid zoveel waardevoller achteraf.
Pastor Willem Brok
Gezinsviering
Deze eerste maand in het nieuwe jaar is de gezinsviering
op zondag 23 januari om 11.00 uur in de Martinuskerk.
Ouderavond
Kinderen raken in de knel door gebeurtenissen in hun leefwereld, waarbij ze hulp nodig hebben om ermee te leren
omgaan. Maar ouders kunnen zelf natuurlijk ook in de knel
zitten…
… bij een ongeneeslijke ziekte en/of het overlijden van
een partner, moeder of vader, van een kind, broertje of
zusje
… bij een scheiding tussen twee partners, die daarna wel
“gewoon” vader of moeder blijven
Het is niet zo makkelijk om met verdriet om te gaan. Hoe
is dat voor jezelf, en hoe kun je je kind(eren) ermee helpen? Heeft de bijbel hierin nog iets te zeggen?
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Voor alle ouders die belangstelling hebben om hierover
met elkaar te praten, is er op woensdag 26 januari om
20.00 uur een ouderavond in de zijzaal van de Matteüskerk (Suikerpeerstraat 1, tegenover winkelcentrum Vaartbroek).
Bijbelgroep
De vorige ouderavond in november had als thema “Veilig
en geliefd bij God”, over het opvoeden met geloof. De
deelnemende ouders wilden
graag doorgaan met zulke bijeenkomsten, om met elkaar te
praten over verhalen in de bijbel
en wat ze voor ons vandaag de
dag nog kunnen betekenen.
Daarom hebben we in december een begin gemaakt met
de oude verhalen van Noach, de toren van Babel en het
grote verhaal van Abraham en Sara. Daarmee gaan we
door op woensdag 2 februari, om 20.00 uur in de zijzaal
van de Antoniuskerk. Degenen die zich hierbij aan willen
sluiten, zijn van harte welkom!
Ouderavond vormsel
Meerdere parochies in Eindhoven slaan de handen ineen
om de vormelingen een leuke en zinvolle voorbereiding
op het vormsel te geven. Op 13 januari komen de pastores bij elkaar om het gezamenlijke traject te bespreken.

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds 1 augustus 2008 maakt de OudKatholieke Parochie Eindhoven voor
haar liturgische en pastorale diensten
gebruik van de RK parochiekerk H.
Antonius van Padua, Fazantlaan 17 te
Eindhoven.
Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift
en Gebed;
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.
Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen
geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 024-6221470 of 06-49630170.

Daarna is er overleg met de ouders, om te kiezen welke
uitstapjes de kinderen gaan maken en af te spreken –
lekker vaag - wanneer, waar en met wie.
Dit overleg is voor de ouders van vormelingen uit Tongelre en Woensel Oost, op dinsdagavond 25 januari om
20.00 uur in de Matteüskerk (Suikerpeerstraat 1, tegenover winkelcentrum Vaartbroek).

Nieuw in Tongelre?
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

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!

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
Berckelhof en andere tehuizen

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Finy van Hees, 80 jr., Drosserstraat
Toon van Ekelen, 75 jr., Baaldepad
Berta van Deursen, 92 jr., Gen. Cronjéstraat
Carel Hendriks, 78 jr., Botenlaan
Jan Keijzers, 80 jr., Urkhovenseweg
Dopen:
Indy Janssen
Jay Rovers
Aaron Faassen

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen
om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of een
briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15, 5641 AH
Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop
van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand email- of postadres voldoende om de bezorging voor
wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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Doe ook mee!

PROJECTKOOR ‘WERK IN UITVOERING’
IS EEN FEIT!
We zoeken nog zangers (en eventueel nog enkele
muzikanten) voor het nieuwe zomerproject! Het kan
u niet ontgaan zijn dat er afgelopen Kerst in Tongelre
een bijzonder evenement heeft plaatsgevonden.
Voor deze gelegenheid hadden we eenmalig een
projectkoor opgericht.
Dit bleek een gat in de markt, want een 40-tal enthousiaste zangers en muzikanten hadden zich aangemeld om in 13 weken met elkaar dit project tot een
succes te gaan maken. Het was in alle opzichten een
bonte verzameling van mensen: qua zangervaring,
qua leeftijd, qua podiumervaring, maar ook qua instrumenten.

Uiteraard zal er een aantal mensen vanuit het Kerstproject instromen. Daarnaast heeft een aantal nieuwe leden zich al spontaan aangemeld. Maar we kunnen nog mensen gebruiken (het is niet noodzakelijk om in Tongelre te wonen!). Je wordt geen lid
van het koor, maar wel onderdeel van een project.
Het leuke kenmerk van een projectkoor is dat je je
slechts vastlegt voor één project: langer blijven mag,
maar moet niet. Voordeel? Zonder langdurige verplichtingen, samen naar een muzikaal resultaat!!!
Wanneer, waar en hoe vaak?
Vanaf maandag 7 februari 2011 repeteren we iedere
maandagavond van 20:00 u – 22:00 u in het blauwe
gebouwtje naast Basisschool de Boog op ’t Hofke in
Eindhoven (vroegere Peuterhofke). We zullen afhankelijk van de uitvoeringsdata (eind juni, begin juli) 15
of 17 keer repeteren. Die eerste maandag zullen we
starten met het uitdelen van muziek, waarna we direct aan de slag gaan.

Eén ding hadden we echter hoe dan ook gemeen:
we wilden heel graag een leuk optreden neerzetten!
En dat is gelukt! We hebben drie uitvoeringen gehad.
Ons optreden tijdens de herdertjestocht sprong er
echt uit. Dit kwam behalve door de prachtige entourage ook door het speciaal voor deze gelegenheid
opgerichte kinderkoor van De Boog.

Kosten
Om de kosten van dit project te dekken, vragen we
aan iedere deelnemer een bijdrage van € 1 per week
(in één keer te voldoen tijdens project). Hiervan betalen we o.a. de muziek, de huur van het blauwe gebouwtje etc..
Tot slot
Heb je vragen of reacties, schroom niet om te bellen
of te mailen! Of…..doe eens gek en kom gewoon kijken op maandagavond 7 februari om 20:00 uur (laat
het bij voorkeur wel even weten….)!

Nieuw project!
Nu gaan we beginnen aan een nieuw project. Hoe
het er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar
wel dat het programma over de zomer zal gaan.
Van Summertime (Cliff Richard) naar ‘Our last
Summer’ (ABBA) en ‘Zomer in je bol’ (André Hazes).
Kortom voor jong en oud en voor ieder wat wils.

E: projectkoortongelre@gmail.com
T: 06- 57 34 76 37
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur
Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 1x per 2 weken
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen
begint om 14.00 uur.
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames,
met koffie en een gezellig praatje.
Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.
Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.
Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.

WIE WIL DAT NOU NIET ???
GEZOND LEVEN.
Gezond leven begint bij gezonde voeding. Wij willen u helpen om gezond te leven, gezond te eten.
Op donderdag 27 januari komt de GGD in 't Oude Raadhuis hierover vertellen. 's Middags om
twee uur begint het.
Naast informatie is er volop gelegenheid om met elkaar af te tasten hoe het met het eten in het dagelijkse leven goed kan gaan, beter kan gaan.
WAARDOOR U BETER LEEFT EN DUS MET
MEER PLEZIER LEEFT.
Kom en laat u overtuigen, overtuig uzelf!

Rectificatie van ’t Oude Raadhuis!!!!
De datum voor de liederentafel is in het vorige
nummer foutief vermeld.
Deze wordt gehouden op: zondag 6 februari.
Liederentafel
Op zondagmiddag 6 februari zal er een gezellige
meezingmiddag plaatsvinden in de dependance van
’t Oude Raadhuis. De liederentafelgroep “Santé” uit
Oirschot zal hier aan medewerken. Deze groep bestaat uit ongeveer 20 personen en treedt regelmatig
op in de regio. In het kader van de 100-e verjaardag
van ‘t Oude Raadhuis is de toegang gratis, maar
VOL = VOL

Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken,
darten en …. Buurten.
Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van
13.15-14.45 uur.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Kienen Kienen Kienen
Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 uur.
Entree € 1,00
Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.
Elke dag voor- en namiddag
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.

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

Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur!
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Wij zien u graag komen.
De kiendames

Babysithoek

Harmonie de Eendracht zoekt
muzikanten
voor diverse instrumenten
Harmonie de Eendracht is dringend op zoek
naar muzikanten. Voor een opleiding kan
worden gezorgd.

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519.
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene
waarnaar u op zoek bent!

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

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.

Maak trottoirs, toegang ’t Karregat en
parkeerplaatsen bij winkels sneeuwvrij

OPEN DAG OP HET LORENTZ
CASIMIR LYCEUM IN EINDHOVEN
OP 29 JANUARI 2011

Dit is mijn oproep voor alle bewoners in onze wijk.
Zeker voor de ’jeugdige’-werkende bewoners. Maak
het trottoir schoon. Als de buren bejaard zijn of als zij
het niet meer zelf kunnen. Help uw buren. Dit kan veel
leed voorkomen, zoals botbreuken, hoofdletsel en
heupfractuur.

Het Lorentz Casimir Lyceum is een
school voor havo, atheneum en
gymnasium. In een prettige
leeromgeving wordt door een
team van enthousiaste docenten
onderwijs op niveau aangeboden.
De school stimuleert de leerlingen zo goed mogelijk om hun individuele talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Meehelpen!
Strooi de stoepen voor huizen en winkels. Dit kan met
keuken- of wegenzout dat bijvoorbeeld bij supermarkten of bouwmarkten te verkrijgen is. De gemeente stelt
geen wegenzout beschikbaar aan bewoners. Omdat de
uitgifte ervan veel tijd en geld kost. Nog een paar tips:
haal op tijd zout in huis, op momenten dat het sneeuwt
is dit vaak moeilijker verkrijgbaar. Veeg eerst de meeste sneeuw weg naar een plek waar er niemand last van
heeft en niet in goten of voor rioolputten. Denk aan het
milieu en strooi niet meer dan nodig is, een handje zout
per m2 is voldoende. Zout werkt direct, maar na ongeveer tien minuten wordt dit pas zichtbaar. Strooi niet te
veel zout in de buurt van planten en bomen. Ook gestrooide wegen kunnen
na het strooien nog glad zijn, pas dus
altijd op. Als bevroren ijs gaat
dooien, en dan weer gaat opvriezen
dan wordt het vaak overal
spiegelglad.
Jan Herps,
buurtbewoner

In de brugklas is er Latijn voor de gymnasiasten
en zijn er projecten voor de leerlingen die in de
Jenastroom zitten. In het schooljaar 2010-2011 is
Cambridge Certificate in Advanced English
(versterkt Engels) vanaf de brugklas ingevoerd. Dit
schooljaar zijn maar liefst drie brugklassen gestart
met het versterkt Engels.
Naast de ontwikkeling van de leerlingen herkent
het Lorentz Casimir Lyceum zich in de volgende
aspecten: innovatief, uitdagend, veilig, artistiek
en sportief.
Kortom…………………een school met ambitie!
Het Lorentz Casimir Lyceum organiseert op zaterdag 29 januari 2011 een open dag voor leerlingen
van groep 7 en 8 van de basisschool en hun ouders. U bent dan van 10.00 tot 15.00 uur van harte welkom in het Casimirgebouw, Celebeslaan 10
te Eindhoven.
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Recept van de maand januari: boerenkoolstamp kroketjes
Ingrediënten:
-500 gr aardappelen
-300 gr boerenkool
-boter
-peper en zout
-2,5 l water

-azijn
-bloem
-ei
-paneermeel

Materialen:
-kookpan
-stamper
-snijplank
-keukenmes
-3 lange bakjes
-frituurpan

Bereiding:
• Aardappels schillen, wassen en in stukken snijden.
Boerenkool in grote pan doen en aardappels erop leggen. Ca. 2 1/2 dl water en 1 theelepel zout toevoegen.
• Op matig hoog vuur boerenkool en aardappels afgedekt aan de kook brengen. Boerenkool en aardappelen
in ca. 30 minuten zachtjes gaar koken.
• Boerenkool en aardappels afgieten en kookvocht opvangen in kom. Met aardappelstamper boerenkool en
aardappels fijnstampen.
• Boter en azijn toevoegen. Alles goed door elkaar roeren en al roerend steeds scheutje kookvocht toevoegen
tot hij mooi glad en stevig is.
• De boerenkoolstamp af laten koelen in de koeling

Voorbereidingen om de kroketjes te maken
• 1 langwerpig bakje met bloem
• 1 langwerpig bakje met ei mengsel (heel ei)
• 1 langwerpig bakje met paneermeel
• Haal de boerenkool uit de koeling als hij helemaal is
afgekoeld. Pak een lepel en schep ongeveer 50 gram
stamp uit de pan en leg het op een bord en ga zo verder tot je alles hebt opgedeeld.
• Maak van de stamp hoopjes, mooi glad en rond en
rol ze daarna uit op je snijplank in kroketvorm, vervolgens door de bloem halen daarna door het eimengsel halen en afrollen met paneermeel.
• Ondertussen de frituurpan aan zetten op 180°c. Klaar
om de kroketjes te frituren.
Zorg ervoor dat je ze per 4
stuks frituurt, mooi goudbruin. Af laten druipen
op een stukje keukenrol.
Klaar om te eten.
SMAKELIJK!!!

Tip van de maand: Bladluis binnenshuis kan bestreden worden door een teentje knoflook tussen de planten op de vensterbank te leggen. u kunt ook lucifers met de kop naar beneden in de aarde van de bloempot steken. Via het gietwater
neemt de plant de zwavel op.

Vrouwke van het jaar: Astrid Thomasse
Ik ben op 16 maart 1965 op de Kleine Berg in Eindhoven geboren en woon al sinds 1990 samen met Leon Kerkhofs, alias oud-Stadsprins “De Gruune”.
Sinds 9 jaar heb ik mijn eigen theater Kostuum Atelier www.tka-astrid.nl en maak ik, in opdracht, unieke
theatrale kostuums voor particulieren, themaorganisaties en natuurlijk de carnaval.

Carnaval blijft voor mij een belangrijk deel in mijn
leven, zowel qua werk als carnavalsvierder. ’s Maandags voor de carnaval vindt de jaarlijkse modeshow
van mijn atelier plaats waarbij zowel de cursisten als
de door mijzelf in opdracht gemaakte pakken geshowd worden. Deze modeshow is dit jaar op 28 februari in het Pullman Eindhoven Cocagne hotel aan de
Vestdijk.

Ik heb de afgelopen 3 jaar de pakken voor de Stadsprins van het Lampegat en z’n gevolg
ontworpen en gemaakt.
Natuurlijk
worden in mijn atelier ook voor verenigingsprinsen pakken gemaakt.
Naast het realiseren van opdrachten
verzorg ik ieder
jaar
cur su ssen
waarbij de cursisten samen met mij
unieke
kostuums

creëren. Het nieuwe cursusjaar start 1 mei 2011, opgeven kan vanaf 14 februari a.s. In 2002 ben ik gestart met mijn atelier aan de Aalsterweg en sinds 2
jaar woon en werk ik aan het Rijsven in Eindhoven.
Carnaval vier ik van jongs af aan. In eerste instantie
samen met mijn ouders en mijn zus bij de Volders.
Tot voor enkele jaren heb ik muziek gemaakt bij
Blaosband De Dommelaers en later bij Blazerij De
Smarteez.

Ik vind het fantastisch dat CV de Tongelreepers mij
dit jaar uitroept tot Vrouwke van het jaar, ik vind het
een hele eer deze titel te mogen dragen. Hopelijk zie
ik jullie allen op 13 februari bij carnavalsvereniging de
Tongelreepers in de Merckthoeve te Eindhoven
(Tongelre). De uitreiking begint om 15.00 uur en de
zaal is open vanaf 13.30 uur.
Met draad, knoop, naald èn carnavaleske groet,
Astrid Thomasse

Astrid Thomasse
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HERDERTJESTOCHT 2010

Basisschool De Boog en de herdertjestocht.
De tocht begon op ‘t plein bij de Avondroodstraat
waar het projectkoor Tongelre enkele liederen zong.
Hierna gingen groepjes kinderen en ouders langs de
volgende posten zoals de kinderen van 8a/b hebben
beschreven.

Op de posten stonden ouders, kinderen van groep 8
en vrijwilligers van ‘t Oude Raadhuis. Aangekomen
op ‘t Wasven was er drinken en beschuit met muisjes
bij de bakkerij van lunetzorg voor het kindje Jezus
dat geboren was en ook hier stond het projectkoor
weer klaar om te zingen.
Op woensdag avond 22 december hadden we herdertjestocht. Tussen door werden er kinderen geïnterviewd door www.studio040.nl

Post 5: Maria en jozef zoeken een plek om te slapen.
Post 6: De mensen zeggen tegen elkaar dat er een
kindje is geboren. (Elias bedelde en heeft €65, opgehaald voor Kenia.)
Post 7: De mensen schrijven zich in.
Post 8: De drie wijzen volgen de ster en nemen dingen mee voor Jezus.
Post 9: De soldaten jagen de bedelaars weg.
Post 10: De engel zegt dat Jezus is geboren.
Dit was onze herdertjestocht. En we vonden het heel
leuk en de mensen die keken ook.
Groetjes van groep 8 A/B

We hadden uitgebeeld
met 10 posten hoe Jezus Christus is geboren.
Post 1: Werd verteld
dat de mensen geteld
werden.
Post 2: De herauten
vertellen de mensen
dat ze naar hun eigen
geboorteplek moeten
van de keizer.
Post 3: De werkers
vertellen dat Maria en
jozef op pad moeten.
Post 4: De engelen
vertellen de herders
dat ze naar de nieuwe
koning moeten.
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HERDERTJESTOCHT 2010
Woensdag om 18.00 uur was het zover; de aftrap
van de herdertjestocht 2010. In het donker, met
een lampion of zaklamp, werden we dik ingepakt
met sjaals en mutsen op en met de snowboots
aan, ontvangen door een gezellige fanfare.

De wijk werd verlicht door honderden kleine lampjes die de route naar de kerststal wezen. We voelden ons dan ook echte herdertjes….. die van de
ene naar de volgende plek werden verwezen, door
heuse toneelspelers en de prachtig verlichte wegen. Alleen dat was al magisch voor de jongsten
onder ons.
Wie had het volgende lichtje alweer gevonden en
welke kant moesten we dan nu op??? De peuters
hadden dus al aardig wat meters gelopen (soms op
en neer om de mama’s en papa’s te vertellen dat
ze het volgende lichtje al gevonden hadden). Was
ook niet echt gek dus, dat halverwege de route het
tempo wat omlaag ging, en dat terwijl juffrouw
Mary-Lou de uitdrukkelijke opdracht had gekregen
om de pas erin te houden aangezien wij de eerste
groep waren….
De kinderen van basisschool de Boog hadden zich
goed voorbereid. Iedereen wist zijn tekst, zat geheel in zijn rol en was mooi verkleed. Tussen het
voordragen van de stukjes door, was er tijd om

zich op te warmen bij de vele vuurkorven die opgestookt werden door enthousiaste vaders. Onderweg kregen we de gelegenheid om een kopje warme chocomel te drinken.
Voor onze peutergroep was het een en al avontuur. Was het lopen in het donker nog niet spannend genoeg, dan was het wel de gladde stoep vol
met sneeuw en de sneeuwballen die gegooid werden. Hierdoor was de gehele route een feest! En
dat er dan nog tussendoor een toneelstuk werd
gespeeld was ook indrukwekkend, ook al snapte ze
dan niet geheel waar het over ging.
Na tal van toneelstukjes gezien te hebben, konden
we de lichtjes volgen naar het Wasven. Daar was
de kerststal met een prachtige engel, die een paar
meter boven de grond op balen hooi de boel stond
te verlichten en de weg wees naar de kribbe. Als
klap op de vuurpijl was het voor de peuters geweldig te zien dat kindje Jezus, een echte baby was,
gewikkeld in doeken liggend in een bedje met stro.
Daarnaast zaten de kersverse (wel hele jonge) ouders. De baby kon niet altijd van alle aandacht genieten, maar zal ongetwijfeld later horen dat hij als
kindje Jezus mocht optreden, en dit uitstekend had
gedaan. De peuters die als eerste club gelopen
hadden, waren in ieder geval erg onder de indruk.

Na even gestaard te hebben naar die wonderschone, kleine baby moesten we alweer ruimte maken
voor de volgende groep. Wat een prachtig einde.
Buiten konden we nog wat warms drinken en toen
was het voor de allerkleinsten klaar. De energie
was op, het was tijd om naar bed te gaan en bijna
tijdom van de kerstvakantie te gaan genieten.
Geschreven door: Mijke van der Bijl, moeder van
een van de peuters.
PP ’t Hofke
Avondroodstrat 40
5641HB Eindhoven
2813659
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‘T OUDE RAADHUIS: 100 JAAR EN IN DE STEIGERS
't Oude Raadhuis staat in de steigers. En 't Oude
Raadhuis staat er 100 jaar. Een volle eeuw dus al!

OOK DIT IS WINTER IN TONGELRE
Ook dit was het gevolg van de sneeuw: door het winterse weer konden de vuilniswagens de binnenstraten
niet bereiken en moesten de vuilnisbakken aan de
hoofdwegen worden geplaatst.

Dit bouwwerk van de bekende architect Stuyt was
hard aan een stevige opknapbeurt toe. De gevel
moest hersteld worden, de dakgoten en raamlijsten rotten weg, het torentje lekte als een zeef.
Kortom, er moest van alles aan gebeuren en daar
is men nu mee bezig. Uiteindelijk zeggen wij: het
heeft (maar dat geldt voor alles wat van de gemeente af moet komen) lang genoeg geduurd
voordat het eens serieus zou worden aangepakt.
Maar nu is het zover.
Het Raadhuis "pronkt" nu zonder torentje want dat
moet helemaal vernieuwd worden. We hopen het
terug te zien compleet met een mooie klok er in;
de klok die voorheen in de St. Jozefkerk hing en
die we van de Parochie Tongelre hebben gekregen.

DIEREN

Dat wordt een mooi begin om het 100-jarig bestaan van het gebouw te vieren. En als alles goed
gaat, gaan we ook het binnenste van ons wijkcentrum een opknapbeurt geven die er zijn mag.
Wie weet kunnen we volgende maand al de plannen bekend gaan maken! Wetend dat we nu ook al
een kwart van die eeuw als vrijwilligers bezig zijn
om de zaak gaande te houden, is er meer dan één
reden om feest te vieren. En dat gaan we dit jaar
doen. Let maar op!

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er
voor de opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, en bieden ze
weer te koop aan. Ook voor tweedehands
kooien, voor advies en info, kunt u bij ons
terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671
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TWEE REEBRUINE OGEN
Woensdag 29 december van het afgelopen jaar was
voor Henny Goossens, eigenaar van het gelijknamige
autobedrijf aan de Urkhovenseweg, en z’n personeelsleden een wel zeer gedenkwaardige dag.
Op die woensdagochtend stond er nu eens niet iemand die de hulp van het garagebedrijf wilde inroepen vanwege malheur aan zijn auto, nee tot stomme
verbazing van het personeel zagen zij op de oprit
naar de garage een ree op en neer rennen!
De ree zocht tevergeefs naar een opening in de houten schutting, bij deze zoektocht kwam hij regelmatig
hard in aanraking met de schutting.
Dat de ree de weg -letterlijk- was kwijtgeraakt was
het gevolg van de grote hoeveelheid sneeuw die in de
maand december was gevallen. Na een avondje stappen was hij iets te ver van huis gegaan en kon hij
zich door die maagdelijk witte deken niet meer oriënteren en werd ongewild voor heel even deelgenoot
van het openbare leven.

Dat het vangen
van zo’n dier een
ander specialisme
is dan het repareren van auto’s,
was voor Henny
en z’n mannen al
heel snel duidelijk: het dier liet
zich gewoon niet
vangen.
Om hem uit z’n benarde positie te bevrijden werd
dan ook de hulp van personeel van de dierenambulance ingeroepen. Op hun beurt hebben zij weer contact opgenomen met een jachtopziener.
Na anderhalf uur was deze man ter plaatse. Om de
rust niet te verstoren heeft het personeel deze tijd al
kaartend en krantenlezend doorgebracht; je zou het
“service van de zaak” kunnen noemen!
De jachtopziener probeerde de ree te vangen door
met een grote, geopende jutezak voetje voor voetje
op de ree af te lopen. Eenmaal bij het dier aangekomen pakte hij hem om z’n middel en trok de jutezak
zodanig over hem heen, dat z’n mooie kop er net bovenuitstak. De actie was geslaagd!
Op de vraag wat er verder met de ree zou gaan gebeuren vertelde de jachtopziener dat het dier naar een
speciale opvang in Zundert zou worden gebracht,
waar de wonden zouden worden verzorgd.
Na een “gezondheidsverklaring” van een dierenarts
zou de ree dan weer worden teruggezet in de natuur.

Maar waarom dat mooie dier juist de oprit van een
garagebedrijf heeft gekozen, zal altijd wel een raadsel blijven (zal hij gedacht hebben dat de Jumbo ook
daar z’n deuren had geopend?).
Om te voorkomen dat de ree weer terug de straat op
zou rennen, werd de grote roldeur naar de garage geopend in de hoop dat hij naar binnen zou gaan. Het
was geen ijdele hoop: eenmaal in de garage zocht hij
angstig om zich heen kijkend een goed heenkomen
en vond al lopend en glijdend een rustig hoekje.
Het was de mensen in de garage opgevallen dat het
dier vol zat met schaafwonden en bloedvlekken, stille
getuigen daarvan zijn nu nog goed zichtbaar op de
houten schutting.

Al met al voor
alle betrokkenen
een hachelijk
avontuur met
een happy end.

Foto’s: na zijn
“gevangenneming”
wordt de ree door
de aanwezigen flink
vertroeteld
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GLORIEUXPARK

“ Het gaat er niet om hoe oud u bent, maar om hoe oud u zich voelt !”
Op de hoek van de Geldropseweg en de rondweg /
Piuslaan ligt een groot omheind terrein, met een
heel mooi statig gebouw: Glorieuxpark. Daar wonen de zusters van Barmhartigheid (en sinds 2009
ook broeders uit Dongen).

Hoe komt 't park aan zijn naam? Stefan Modest Glorieux, is de
stichter van de Broeders van Onze Lieve Vrouwe van Lourdes
en de zusters van Barmhartigheid (in 1845 in Ronse). Hij leefde
van 1802 tot 1872.
De zusters zorgden traditioneel voor de meest
kwetsbare groepen in de samenleving. Zij gaven
bijvoorbeeld de nazorg aan psychiatrische patiënten. Het is een officieel verzorgingstehuis, een erkende AWBZ-instelling en omdat het aantal zusters
en broeders langzaam maar zeker kleiner wordt en
er op dit moment een groepswoning voor dementerende senioren wordt gebouwd, is er vanaf halverwege volgend jaar ruimte voor mensen "van
buitenaf".
Omdat de stichting van Glorieuxpark het gedachtengoed en cultuur van de zusters levend wil houden, willen zij zich richten op alleenstaanden zonder partner en zonder kinderen. Immers zij zijn
een groep die makkelijk kan vereenzamen, die niet
meer het huis uitkomt en dus langzaam in een isolement kan raken. De nieuwe bewoner moet een
zogenaamde CIZ-indicatie hebben.

partementen, zo'n 50 m2 groot. Dat ze samen met
elkaar in de "refter" eten, zowel het ontbijt als de
warme maaltijd.
We gaan er vanuit dat de nieuwe bewoners ook de
huisregels respecteren: elkaar helpen als dat kan,
er voor zorgen dat de ander zich thuis voelt, dat je
respect hebt voor elkaars godsdienst. De stichting
heeft niet alleen het respect voor elkaar in het
vaandel staan, ook het respect voor de natuur is
belangrijk. Hoe kun je dat zien? Er wordt aan afvalscheiding gedaan, er wordt in de nieuwbouw
zonne-energie gebruikt, in de eigen keuken wordt
traditioneel gekookt met verse, biologische groenten. Als bewoners dieren hebben kan dat onder
bepaalde voorwaarden: de een heeft een poes of
een kanarie, een andere bewoner heeft een bijenvolk in de tuin.
Glorieuxpark heeft voorzieningen die er voor zorgen dat je, als dat nodig zou zijn, meteen extra
verzorging en verpleging kunt krijgen. Dat wil dus
zeggen dat u niet meer naar een aparte zorginstelling hoeft te gaan, u krijgt alle noodzakelijke zorg
in het park. Er is een doktersspreekuur en de fysiotherapeut heeft een eigen werkruimte die ook
voor fitness wordt gebruikt. De kapper en de pedicure zijn in huis.

Even een feestje: 100 jaar geworden!

Foto's van pastor Loonen
De bedoeling is dat de nieuwe bewoners in het
kloosterverzorgingstehuis komen wonen, tussen de
broeders en zusters die er al wonen, in ruime ap-

Denkt u dat dit iets voor u is? Of wilt u misschien
meer informatie over deze mogelijkheid? Ouderenadviseur van het Glorieuxpark Leon Sleutjens staat
u graag te woord. Maak een afspraak met hem via
tel. nr. 294 75 00 of 2947444.
Hij zal u alle belangrijke informatie geven, niet om
u te overtuigen, maar om samen te kijken of u zou
passen in het Glorieuxpark en hoe u zo lang mogelijk verantwoord, zelfstandig thuis kunt blijven. U
bent uiteindelijk degene die kiest. "Want uiteindelijk: het gaat er niet om hoe oud u bent, maar om
hoe oud u zich voelt!"
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK

kinderen van 10-12 jaar. Meld je razendsnel aan,
want we hebben maar 16 plaatsen beschikbaar.
DI 8 EN 15 FEB (15.30-17.30) U | MEERHOVEN |
€ 17,50 / BIBLIOTHEEKLEDEN € 15,00

In februari beginnen de vakantiekriebels bij velen alweer op
te spelen en bent u wellicht alweer aan het uitkijken naar uw
vakantiebestemming. Of dit nu
nog de wintersport voor dit jaar is of een bestemming voor deze zomer. Laat u inspireren
tijdens onze reisbeurs op 20 februari en laat
u meevoeren naar exotische oorden. Ook gaat
de Nederlandse Kinderjury van start en is er
nog veel meer te beleven bij uw bibliotheek.
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, meeslepend of grappig verhaal voor. Jij komt toch ook
luisteren? Voor alle kinderen van 3 jaar en ouder.
WO 2 FEB (14.30 U) | ALLE VESTIGINGEN |
TOEGANG GRATIS

In het kader van de boekenweek: Leeskring
Kader Abdolah
Het Boekenweekgeschenk is dit jaar geschreven
door Kader Abdolah. Leest u graag boeken van deze bijzondere schrijver en wilt u wel eens iets meer
weten over hem? Of vindt u het leuk om te weten
welke literaire technieken hij in zijn boeken verwerkt? Wat doet hij bijvoorbeeld met structuur,
lagen, thema, motieven en eventuele vooruitwijzingen? Ontdek het in onze leeskringbijeenkomst
in vestiging Mensfort. Gaby Wertenbroek, onze
leeskringspecialist, bespreekt drie boeken van Kader Abdolah, namelijk Het huis van de moskee, het
Boekenweekgeschenk en zijn nieuwe boek De koning (verschijnt in april 2011).
15 FEB / 22 MRT / 19 APR (10.00-12.00 U) |
MENSFORT | € 37,50 VOOR DRIE BIJEENKOMSTEN, INCLUSIEF KOFFIE EN THEE

De Nederlandse Kinderjury
Stem op je favoriete boek! Wat
vind jij het leukste, mooiste,
spannendste of grappigste
boek? Van dinsdag 1 februari
t/m vrijdag 13 mei 2011 kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar op hun favoriete boeken stemmen. Op woensdag 22 juni
wordt de Prijs van De Nederlandse Kinderjury 2011
uitgereikt. Via Hyves vind je info over de Kinderjury. Meld je aan via de http://biebeindhoven.hyves.nl/ en stem mee voor de Kinderjury.
DI 1 FEB T/M VR 13 MEI | ALLE VESTIGINGEN
Taal: Geronimo Stilton in jouw bibliotheek!
Geronimo Stilton, bekend van de prachtige kinderboeken en momenteel de bekendste muizenavonturenschrijver, is deze middag onze gast. Geronimo komt langs met een kadootje en iedereen mag
met hem op de foto! Neem je eigen Stiltonboek
mee en laat het signeren door de enige echte wakkere muis Geronimo Stilton. Laat deze kans niet
aan je voorbij gaan en meld je snel aan, want er is
maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar!
ZA 5 FEB (13.30-14.30) |
STRIJP | TOEGANG GRATIS
VOOR BIBLIOTHEEKLEDEN
Techniek: Maak je eigen website
Surf je veel op internet en wil je nou eens eindelijk
leren hoe je zelf een website maakt? Dan is deze
workshop zeker iets voor jou! Met behulp van de
Websitemaker van Kennisnet maak je in twee bijeenkomsten je eigen website. Thuis kun je met de
uitleg die je hebt gehad je website aanpassen of
natuurlijk nog een andere website bouwen. Voor

Op `t Hofke klonk in de nieuwjaarsnacht,
de Martinusklok die un nieuwjaarsgroet bracht.
Tijdens het gelui heurde men van wijdt,
het geluid van un gillende keukenmeid.
En doar had die klokkeluier nou un jaor op
gewacht.
Nelis
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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
De Jumper's knee
De "Jumper's knee", ook wel "Springersknie" of
"Apexitis patellae" genoemd, behoort tot de
overbelastingsaandoeningen van de knie en
komt regelmatig voor bij takken van sport waar
springen en explosieve acties op de voorgrond
staan. Voorbeelden hiervan zijn sprinten, veren hoogspringen bij atletiek, basketbal, volleybal
en handbal. Sporters die last hebben van een
jumper's knee hebben meestal pijn aan de onderkant van de knieschijf (patella). In sommige
gevallen kan er sprake zijn van pijn aan de bovenkant van de knieschijf of voor aan het onderbeen (tuberositas tibiae). Deze blessure kan
verschillende oorzaken hebben, die vaak met
elkaar samenhangen. Allereerst is natuurlijk de
soort sport die wordt beoefend van invloed op
de aard van de blessure.
Verder is het belangrijk goede schoenen te hebben die voor die tak van sport geschikt zijn, met
een goede schokdempende werking. Sporters
die de knieën en de voeten verkeerd belasten en
sporters die de knieën vaak overstrekken, hebben een verhoogde kans deze blessure op te lopen. Vaak speelt ook mee of iemand een knieschijf heeft die erg "mobiel" is, met andere
woorden: een knieschijf heeft die gemakkelijk
heen en weer te bewegen is. De klacht ontstaat
geleidelijk en verergert in een zeurende pijn, die
wordt gevoeld tijdens de afzetfase, dit kan zowel
voor een sprint als voor een sprong zijn. Na de
training heeft de sporter vaak last van een stijf
gevoel in de knie.
Deze klacht kent diverse stadia:
Stadium 1: Pijn na inspanning
Stadium 2: Pijn aan het begin en einde van de
inspanning

Stadium 3: Pijn tijdens en
na de inspanning
Stadium 4: Trainen is niet
meer mogelijk vanwege de
pijn
Stadium 5: Ruptuur van de
patellapees
Sporters met een Jumper's
knee zullen eerst hun trainingsbelasting moeten verminderen, vooral de
springvormen met daarbij
de overstrekking van de
knie. Ook in het dagelijks leven moet kniestrekking zoveel mogelijk worden vermeden. Trainingen als zwemmen, fietsen kunnen als alternatief
dienen. Het versterken van de bovenbeenspieren (quadriceps) is noodzakelijk om deze klacht
in de toekomst te voorkomen, hiermee wordt
bereikt dat de knieschijf beter beweegt binnen
zijn grenzen en de belastbaarheid van spier en
pees wordt vergroot. Een goede warming-up is
uiteraard heel belangrijk, waarbij extra aandacht
besteed moet worden aan sportspecifieke bewegingen, met name springvormen. Het rekken
van de quadriceps hoort hier ook bij. Voor een
aangepast trainingsschema en het langzaam
weer opbouwen van de training speelt de fysiotherapeut een belangrijke rol.
Tenslotte moet ook worden gekeken naar hoe de
sporter zijn knieën en voeten belast tijdens de
trainingsactiviteit. Bij verkeerde belasting moet
dit worden gecorrigeerd, ook hierbij kan de fysiotherapeut adviezen geven.
Verder wensen wij u een mooi, fantastisch, positief, sportief en gezond jaar voor 2011 !!!!!!!!!!!!
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Oproep van Basisschool
De Boog
Gezocht voor het overblijven tussen de middag op
basisschool de Boog een kandidaat die bereid is
om op een vast dagdeel het overblijven van kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 jaar zo plezierig mogelijk te maken.
We verwachten van de kandidaat het volgende:
• In overleg op een vast dagdeel inzetbaar gedurende het gehele schooljaar rond etenstijd (+/11.45- 13.00 uur)
• Vindt het leuk om met kinderen om te gaan
• Is consequent in de omgang naar kinderen
• Kan zich conformeren aan de regels die gelden
tijdens het overblijven.
• Is bereid om een aantal keren per jaar een
overleg bij te wonen.
• Kan zich goed redden met de Nederlandse
taal.
Wij bieden:
• Een leuke jonge dynamische werkomgeving
• Collega’s om op terug te vallen
• Ruimte voor overleg
• Scholing
• Een vergoeding per dagdeel dat er ingevallen
wordt
• Een meeloop- en inwerkperiode.
Ook is inval bespreekbaar (dus bij ziekte dezelfde
dag invallen).
Uw reactie graag naar de hulpouder coördinatrice
via b.hobbelen@onsneteindhoven.nl of
m.debruijn@onsneteindhoven.nl onder vermelding
van uw telefoonnummer zodat er contact met u
opgenomen kan worden.
U mag ook een briefje in de bus doen van de
school t.a.v. het Toverblijvertje, zodat wij u kunnen benaderen.
Namens Toverblijvertje,
Ylona Ganzeboer (voorzitter)

Tuintip van januari: Winter in de tuin
Door Jeroen Soontiëns
Dit winterseizoen is al vroeg van start gegaan. In de tuin
was u er misschien niet helemaal op voorbereid. Hieronder vindt u enkele tips om uw tuin zo goed mogelijk de
winter door te helpen. De border kunt u het beste zoveel
mogelijk met rust laten. De afgevallen bladeren zorgen
voor een natuurlijke bescherming tegen vorst. U kunt de
stengels van vaste planten hier en daar wel wat fatsoeneren. Het snoeien van bomen en struiken kunt u doen
wanneer het niet vriest. Let er wel op dat sommige planten het beste pas aan het einde van de winter worden
gesnoeid zoals rozenstruiken.
In de vijver neemt u maatregelen tegen het helemaal
dicht vriezen van het wateroppervlak. U kunt dit doen
met een isolerende ijsvrijhouder of een beluchtingspompje. Wanneer het water al bevroren is kunt u een wak maken met heet water. Het hakken van een wak is uit den
boze omdat u hiermee de vissen ernstig verstoord.
Het gazon laat u in de winter ongemoeid. U kunt wanneer het niet vriest wel nog kalk strooien wanneer u dit
nog niet heeft gedaan. Als het gras bevroren is moet u
het zoveel mogelijk ontzien. Lopen over bevroren gras
geeft vaak lelijke bruine plekken. Denk eraan dat groenblijvende planten in potten en bakken in de winter soms
ook extra water nodig hebben. Bij open en winderig weer
verdampen deze planten veel water. U dient ze dus af en
toe te controleren en water te geven.
Hebt u het afgelopen seizoen vraat door insecten gezien
in uw fruitbomen dan kunt u nu preventieve maatregelen
nemen. De overwinteringsstadia van bijvoorbeeld luizen
en andere zuigende insecten kunnen in de winter uitstekend bestreden worden met VBC Ultra. Dit middel bestrijdt de overwinterende insecten zodat uw fruitbomen in
het voorjaar ongestoord kunnen uitlopen.
Het bijvoeren van vogels is geen overbodige luxe. Deze
dieren vinden in een stedelijke omgeving steeds minder
plekken om op een natuurlijke manier aan hun voedsel te
komen. Zeker met strenge vorst of een sneeuwdek is extra voedsel welkom.
U kunt allerlei vogelvoer gebruiken. Zorg
ervoor dat u de vogels op een overzichtelijke plek voert zodat ze zelf geen prooi
worden voor huiskatten.
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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

Bij het Wasven hebben we weer een druk en succesvol jaar achter de rug. Een jaar met hoogtepunten en helaas ook dieptepunten. Eind november is
plotseling onze vrijwillige bakker Ferrie Hazenberg
overleden. Ferrie is zo’n twee jaar bij ons actief
geweest en we zijn hem dankbaar voor alle raad
en daad. In februari organiseren we ‘Brood en
Spelen’ waarvan de opbrengst geheel naar de actie
‘Broodnodig’ gaat om geld in te zamelen voor bakkerijen in ontwikkelingslanden. Ferrie reisde regelmatig naar landen als Haïti, Burkina Faso en Zambia om te helpen bij het opzetten en ondersteunen
van lokale bakkerijen. Elders in dit blad leest u
hierover meer.
In het nieuwe jaar gaan we door met heel veel leuke activiteiten. Welke? Dat leest u in deze nieuwsbrief!
Fotoexpositie Toon Mouws

8 januari tot 28
februari

Tuinvogeltelling

22 en 23 januari

Natuurthema-avond: Vet!

28 januari 19:00
uur
Februari: iedere
zondag

Brood en Spelen
Bakmiddag
Natuurthema-avond:
gekraai!

9 februari 13:30
uur
25 februari
19:00 uur

Expositie: winterse foto’s van Toon Mouws
Tot 28 februari exposeert Toon Mouws uit Wintelre
winterse foto's van IJsland en Spitsbergen. Bent u
geïnteresseerd in deze landen of houdt u van
prachtige foto’s dan moet u deze expositie zeker
zien. De foto’s van IJsland zijn gemaakt rond
Reykjavik maar ook in minder bezochte gebieden
zoals de westfjorden en het vulkanisch (deels actieve) binnenland. De foto’s van Spitsbergen zijn
uniek vanwege de onherbergzaamheid van dit
land, versterkt door het ontbreken van een uitgebreid wegennet. Reizen gaat dan ook per boot en
vanaf de boot vinden er met Zodiacs uitstapjes
plaats naar het vasteland. Bijvoorbeeld om een
walruskolonie te bezichtigen, rond te lopen in de
omgeving van een voormalige Russische kolenmijn, een vogelkolonie te bestuderen of ijsberen te
spotten. Van dit alles heeft Toon prachtige foto’s
gemaakt.
De expositie is te bezichtigen in het restaurant en
op de Overloop van de Wasvenboerderij tijdens
openingstijden van het restaurant.

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.
Tuinvogeltelling: elke vogel telt!
Bij het Wasven hebben we aandacht voor alle dieren, maar vogels hebben onze speciale aandacht.
Daarom vragen we aandacht voor de Nationale
Tuinvogeltelling. Help Vogelbescherming Nederland
mee om gegevens te verzamelen voor onderzoek
naar vogels! Wat vragen wij van u: download het
telformulier van de website en noteer een half uur
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lang alle vogels die u in uw tuin of op het balkon
ziet. Meer informatie over deze telling en het formulier kunt u vinden op www.tuinvogeltelling.nl.
Natuurthema-avond: de vette vogel
Het eerste natuurthema 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 dat 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.
Brood en Spelen
Het Wasven organiseert in de maand februari een
serie spelmiddagen onder de noemer ‘Brood en
Spelen’. Iedere zondagmiddag tussen 13.00 en
17.00 uur staan door de hele Wasvenboerderij vele
gezelschapsspelen opgesteld voor beginnelingen,
ervaren spelers en gezelschapsdieren. Er is deskundige leiding aanwezig om uitleg te geven. Ook
zullen compleet nieuwe spellen worden geïntroduceerd. Jong en oud, iedereen is welkom, de entree
is gratis. Iedere zondagmiddag heeft een ander
thema en er worden bijpassende hapjes en brood
verkocht. De opbrengst is bestemd voor de goede
doelen actie ‘Broodnodig’.
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.
Natuurthema-avond: Gekraai!
Bij het Wasven weten we alles van kraaien. En we
vinden ze lastig. Niet voor niets hebben we immers
ons eigen ‘kraaienafschriksysteem’ geïnstalleerd!
Toch zijn het enorm interessante beesten. Ze zijn
rumoerig, brutaal maar ook intelligent en ze heb-

ben zich heel goed aangepast aan de mensen. Ze
herkennen zelfs gezichten! Op deze natuurthemaavond gaan we dieper in op de kraai. En zul je ontdekken dat er heel veel kraaiachtigen zijn: wist je
dat er wel 100 soorten zijn? En dat de kauw, de
ekster en de gaai allemaal familie zijn? Na deze
avond weet je er alles van en kun je ze ook goed
uit elkaar houden!
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.

Werelddansen in Tongelre
(dépendance Het Oude Raadhuis)
Elke vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur is het dansen in de
dépendance van Het Oude Raadhuis in Tongelre. De deelneemsters zijn allemaal 60+. De dansen zijn heel afwisselend, bijvoorbeeld uit Roemenie, Rusland, Duitsland, Amerika, enz. Tussen alle dansen door doen we ook nog aan
lyne dance. Het is heerlijk om op muziek te bewegen. Dat
is DE manier om tot op hoge leeftijd nog redelijk soepel te
blijven. Onze oudste deelneemster is 92 jaar!!! En danst
nog vlot mee!

dansgroep

Je wordt makkelijk opgenomen in de groep en bij het dansen gebeurt hetzelfde. Je wordt als het ware meegesleept
door de muziek en de bijbehorende passen gaan als vanzelf. EN ... heel belangrijk, het is helemaal niet erg als je
een pas verkeerd zet. Het gaat echt om het plezier in het
bewegen! We hebben een enthousiaste lerares, die van
een grapje houdt en aandacht heeft voor iedereen. Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld niet snel draaien, nou
dan past ze de dans gewoon aan. Geweldig is dat!!
Echt iedereen die van muziek en dans houdt kan meedoen. Uiteraard hebben we rond half twaalf, ook pauze en
drinken dan een lekker kopje koffie of thee.
Gewoon een keertje komen kijken mag ook! Als er mensen zijn die zich op willen geven, dan kan dat via telefoonnummer 040-2812158.
Namens de groep:
Rikie Hoek
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Een kijkje in de klas bij de kinderen van groep 3 op basisschool de Boog
De eerste week van december, zijn we druk bezig geweest met het Sinterklaasfeest. De kinderen van de
Boog hebben een Sintcrea achter de rug. Ze zijn daar weer creatief bezig geweest met het maken van een
stoomboot, het bakken van pepernoten, het schilderen van pieten en andere leuke activiteiten.

In de klas zijn ze ook aan de slag gegaan met het thema Sinterklaas. Tijdens hoekenwerk, werden er verschillende activiteiten
aangeboden waaronder het maken van taal-, reken-, teken-, stempel- en leeswerkboekjes. De kinderen hebben al veel woordjes geleerd en konden zo ook een verlanglijstje en brief schrijven aan
Sinterklaas. En wat een geluk, ze kregen ook nog een brief terug.
De kinderen hebben ook hun schoen mogen zetten. Na het zingen
van liedjes, troffen de kinderen de volgende dag hun klas in puinhoop aan. De pieten hadden ook geoefend met de letterdoos, de
leesboekjes en het rekenrekje.
Bij de ontvangst op locatie A, landde Sinterklaas met de luchtballon. Helaas stond de wind verkeerd en moesten ze eerder de
luchtballon verlaten. Met de parachute in hun hand kwamen de
pieten en Sinterklaas het schoolplein op. Er werd hard gezongen
en gesprongen en als dank kregen alle kinderen een cadeautje.
Gelukkig was iedereen lief geweest en kon de Sint met een lege
zak terug.
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

Op dinsdag 23 november 2010 zijn er in de giraffenklas mensen van UNICEF geweest.
We leerden er wat UNICEF allemaal doet, als 1e hadden we een klein filmpje over UNICEF gekeken.
Ze hadden allerlei dingen meegenomen als voorbeeld.
Een van de voorbeelden was: in een zakje zat iets
wat een beetje naar pindakaas smaakte en alle vitaminen zitten daar in. Die delen ze aan kinderen uit
die erg veel honger hebben.
Aan het einde moesten we in groepjes van vier een
opdracht maken. Je moest uit boekjes plaatjes knippen wat ze in die landen vaak zullen eten.
Als je ze uitgeknipt had dan plakte je ze op een
blaadje. Er was ook nog iemand uit Somalië bij. Hij
vertelde hoe het daar was, hij was uit zijn eigen land
gevlucht voor de oorlog naar een ander land. Zijn
vader was daar nog steeds militair. Toen de mensen
van UNICEF bijna weggingen kregen we nog een
soort van tijdschriftje over UNICEF en de kinderen uit
groep 7 kregen nog iets om te verloten als bedankje
voor de inzamelingsactie.
Jeske uit groep 7

Beste lezers,
Dinsdag 23 november zijn mensen van Unicef gekomen om ons iets
te leren.
We hebben over een meisje geleerd dat arm was en niets te eten had
maar er was een groente tuin achter haar huis. Daarvan eten ze
tortilla’s en er is een spel genaamd ELECTUCADE, wat ze daar spelen.
En er was een jongentje dat voor zijn mede bewoners opkwam en
iedereen kreeg een spuit maar er was ook een soort pindakaas dat
kinderen moesten eten om weer gezond te worden en er was een
man uit Somalië die ook daar bij de oorlog was. Toen zijn ze naar
Kenia verhuisd en toen was het daar niet goed. Toen waren ze naar
Nederland verhuisd. Dat was het!
Esmee uit groep 5

Op dinsdag 23 november 2010 zijn er mensen van UNICEF in de giraffen klas
geweest.
Van die mensen hebben we veel geleerd over UNICEF,als eerste keken we een filmpje,dat was een leuk
filmpje.
De mensen van UNICEF hadden een paar spullen bij
zoals een zakje spul dat naar pindakaas ruikt, dat geven
ze aan kinderen die niks te eten hebben.
Die mensen van UNICEF vertelden ook een verhaal over
een meisje die in de oorlog heeft geleefd. Als laatste kregen we nog een tijdschrift.
Doei!
Jasper P. uit groep 6
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BIJWAGEN
BREUK
DERVEN
DOKTEREN
DORSTSTILLEND
EETSERVIES
ELKEEN
EMOTIE
ENGERD
ERFOPVOLGING
ERVANDAAN
EVENEENS
GALMUG
GEHAKTMACHINE
GERECHTSZAAK
GROEPAGE

IDOLAAT
IJZERBOOR
INDIAANS
INEENS
KEUKENTAFEL
KOEMELK
KRUIDKOEK
LIBIDO
LITERATUUR
MOZAIEKVLOER
NADEREN
NETREINIGER
NOEMBAAR
ONKRUID
ONMACHT
SAMENZWEERDER

SPOEDVEILING
STOORDER
VERKEERSREGEL
VOLGEN
VOLKSLEGER
VOORBIJSNELLEN
VUURDOOD
WAGENKLEED
WANORDELIJK
WERELDS
WERKPLAATS
WOONKERN

De overgebleven letters vormen een BROODSOORT
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl)

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 februari 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.

Oplossing van
maand is:
Rome is de hoofdstad van de Rooms
katholieke wereld

vorige

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Tjittie Oegema, Hageheldlaan 60
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
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