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De nazomer was fantastisch en terwijl we nog even genieten van
de zon en wellicht van de laatste barbecue, is de redactie van uw
wijkblad al weer bezig met de voorbereidingen van het wijkblad
van oktober 2011. Het is een superdik wijkblad geworden want er
gebeurde en gebeurt van alles in onze wijk. Aan leesvoer zult u
dus, wat ons betreft, deze maand zeker geen gebrek hebben!
Een kleine greep uit het geheel:
•
Basisschool de Boog heeft zijn deuren gesloten en veel mensen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog
eens een kijkje te nemen in de school van toen. Voor velen
een nostalgisch moment.
•
Het Catherinagilde heeft een nieuwe Burgerkermiskoning en
ook mochten zij een nieuwe kermiskoning verwelkomen.
•
Wij hadden een boeiend gesprek met Ans Acda die een leuk
kinderboek heeft geschreven dat voor velen ongetwijfeld in
de decembermaand een heel welkom geschenk kan zijn.
•
Ook gingen we op bezoek bij het sympathieke echtpaar van
Tilborg dat sinds 1 jaar de trotse eigenaar is van bakkerij
van Woensel op het Hofke.
•
Natuurlijk kunt u ook alles lezen over de opening van het
nieuwe fitnesscentrum; een welkome uitbreiding van de faciliteiten in onze wijk.
Er staat de komende maand nog veel meer op stapel in Tongelre.
De Wasvenboerderij heeft een programma samengesteld voor
jong en oud, het Oude Raadhuis is alweer bezig met de voorbereidingen van de Kerstmarkt en alhoewel hiervoor op dit moment
nog weinig mensen in stemming zijn, ook de Sint Nicolaasvereniging is alweer druk bezig.
Kortom, wij hopen dat u weer
van dit wijkblad geniet en
wensen u veel leesplezier!

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek ‘t Karregat
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:
Braderie Rond ‘t Hofke, 18 september 2011,
gemaakt door Karel Pesch.
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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.

Door Véra Tielemans
Geboren op 4 mei 1993, zoals eigenlijk gepland. In
verband met de bijsmaak van dodenherdenking
had de verloskundige de geplande datum aangepast, maar ik kwam dus toch op 4 mei, in het Catherina ziekenhuis ter wereld. Na een paar dagen
ging ik naar de Monarchstraat, waar ik nu nog
steeds woon.

Véra als kleuter met haar broertje Tim

Wat ik vooral hoor is dat ik een hele mooie, maar
wel lastige huilbaby was en een peuter met een
eigen wil. Op de wijk wisten ze er geen raad mee.
Toen er na 2 jaar ook nog een broertje bij kwam,
(Tim 30-06-´95) was ik helemaal niet meer te
houden. Ik was zo jaloers dat mijn ouders hem
van onze gezamenlijke slaapkamer vandaan haalden.
Als peuter op het Peuterhofke heb ik een keer met
een millimeter kapsel rondgelopen, omdat ik zelf
mijn haar geknipt had. Ook heb ik als peuter een
wandeling met onze Berner Sennen hond, Senna
gemaakt aan de andere kant van het spoor. Niets
bijzonders, maar wel voor een peuter alleen. Iedereen zoeken, zelfs in de vaatwasser, want ik kon
altijd overal zitten. Geen opening was veilig voor
mij. Gelukkig liep het meestal goed af. Op een
paar hechtingen na, heb ik nooit iets gehad.
Als kleuter ging ik naar basisschool de Boog. Daar
heb ik veel leuke jaren meegemaakt. Bijgebleven
zijn me natuurlijk de schoolreisjes, de playbackshows waar ik een paar keer aan mee heb gedaan,
het circus wat ik mocht presenteren, de juffen en
meesters, de crea-middagen en de vele ouders die

met van alles en nog wat hielpen. En last but not
least het laatste jaar, met het kamp met de spooktocht, de Cito toets en de musical. Dat jaar begon
trouwens heel erg droevig met de dood van Lensy.
Ik en Amy hadden samen met haar op dansles gezeten bij Splendid. Zij is in de zomervakantie door
een auto ongeluk om het leven gekomen, samen
met haar oom en 2 nichtjes. De crematie was bijzonder en indrukwekkend, maar voor iedereen was
het onbevatbaar en droevig. In de hal hing een
foto waar altijd een bloemetje bijstond en in de
klas was een gedenkhoekje waar wij iets in konden
schrijven of bij neerleggen. Nog onbegrijpelijker
werd het voor ons toen later Tiquia, waar ik ook bij
in de klas had gezeten, ook een dodelijk ongeluk
kreeg. Weer kwamen de oude klasgenoten samen
voor een droevige herdenking, waarbij haar moeder heel mooi sprak. Nog steeds vind ik het
vreemd en erg dat leeftijdsgenootjes er opeens
niet meer zijn.
Na de lagere school ben ik op het Eckart naar het
VWO gegaan. Halverwege ben ik overgestapt naar
de Havo, omdat ik dat gezelliger vond. Ik wilde
uiteindelijk toch naar het HBO en dat kon met Havo ook. Op het Eckart heb ik veel leuke meiden
leren kennen waarmee ik veel lol getrapt heb. We
zijn naar Londen geweest waar we bij gewone
mensen thuis moesten slapen. Zij kregen een vergoeding en moesten daarvoor kost, inwoning en
vervoer voor ons regelen. Ik had de pech bij een
gezin te zitten dat puur geld wilde opstrijken. Honger dat we hadden! En met het openbaar vervoer
zijn we zelf steeds naar de verzamelpunten gegaan. Onze docent heeft nadien wel een klacht ingediend. Het afsluitende gala voor de zomer vond
ik gaaf, iedereen zo mooi en al die auto’s! De
school zelf vond ik saai, maar dat hoort erbij denk
ik.
Nu zit ik sinds een paar weken op Avans Hogeschool in Den Bosch, en doe ik (niet schrikken)
Small Business en Retail Management. Het is nog
even wennen allemaal, maar het zal vast wel leuk
worden. Zeker als we met echte opdrachten vanuit
het bedrijfsleven gaan werken.
In de avonduren werk ik als het kan bij Jumbo
achter de kassa, eerst deed ik dat bij AH. Ook oppassen heb ik veel gedaan en doe ik nog af en toe.
Vroeger heb ik bij Spendid gedanst (zelfs in het
PSV stadion) en muziekles van Emmy gehad. Later
heb ik getennist bij ELTV. Maar nu zijn mode, uit
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eten gaan, op
een terrasje zitten
en
mijn
vriend Menno uit
Lopik mijn hobby’s. We zijn al 2
jaar samen en
gaan
het
ene
weekend
naar
hem, het andere
Véra en haar vriend Menno
komt hij naar ons.
Hij vindt het hartstikke leuk in Eindhoven. En met
name dat je in Tongelre overal zo dichtbij bent, de
stad, het uitgaansleven, de scholen, winkels etc.
Ikzelf vind dat ook een groot voordeel van wonen
in Tongelre, alles is op de fiets te doen en binnen
handbereik, ook als je nog niet zo oud bent. Ik
mocht al jong alleen naar de stad om te winkelen
en dat vinden de meeste meiden toch wel leuk.
Buiten dat wonen in Tongelre handig is, is wonen
in de Monarchstraat extra leuk. Er wonen leuke
mensen die we allemaal al heel lang kennen. Dat
het een doodlopende straat is, was vroeger met
buitenspelen wel fijn. Zeker de stoep bij ons voor
de deur was het favoriete speelplekje van ons en
van een heleboel andere kinderen. We mochten
veel vriendjes en vriendinnetjes meenemen, maar
ook zonder waren er altijd volop kinderen. Ook
hadden we vroeger elk jaar een straatfeest, overdag voor de kinderen en ’s avonds voor de ouders. Jammer dat er nu minder animo voor is en
iedereen zo’n volle agenda heeft. Een kerstborrel
hebben we nu al wel een paar keer gehouden, ook
gezellig. Leuk om te vertellen is misschien ook
nog dat ik zelf mijn buren heb uitgezocht.
Het huis naast ons stond jaren geleden te koop. Ik
en mijn vriendin Amy waren aan het dagdromen
over een grote zolder boven “onze” huizen waar
wij dan sliepen. Amy heeft net zo lang gezeurd bij
haar ouders om het huis te kopen, totdat ze het
deden (ze waren helemaal niet van plan te verhuizen!).
We hebben ook nog een “tweede Monarchstraat”
en dat is op camping Ter Spegelt in Eersel. Al 10
jaar hebben we daar een stacaravan. Vroeger ging
ik er heel vaak heen, nu iets minder omdat ik ook
naar Lopik ga en in de vakantie naar Griekenland
ben geweest. Als we op de camping zijn, gaan we
lekker zwemmen, op een terrasje zitten, tijdschriften lezen, films kijken, kaarten, stappen en bijkletsen met de jeugd. We kennen elkaar al lang,
want we zijn op de camping met elkaar opgegroeid (ook met Menno). Ook twee zussen van
mijn moeder staan er met hun gezinnen. Als neven en nichten kennen we elkaar daardoor extra
goed en hebben we het super naar ons zin!
Ik draag de Wisselpen over aan Franka van
Lent, mijn buurvrouw. Ik wens haar veel plezier,
en creativiteit toe bij het schrijven van haar verhaal. Dat laatste zal geen probleem zijn, want creatief is ze wel.

VRIJWILLIGERSWERK IN
VERPLEEGHUIS DOMMELHOEF
Werk van betekenis voor u en voor ons.
DOMMELHOEF, gelegen nabij het centrum van
Eindhoven in de wijk Tongelre, is een gespecialiseerd verpleeghuis en behandelingscentrum waar
ongeveer 165 cliënten verblijven in verschillende
leeftijdsgroepen.
Naast chronisch zieken en ouderen zijn er ook veel
jongere cliënten die komen om te revalideren, opgenomen zijn of dagbehandeling ondergaan.
Momenteel zijn er een 100 tal enthousiaste vrijwilligers werkzaam op Dommelhoef, waar we erg blij
mee zijn. De ontmoeting tussen de cliënten van
Dommelhoef enerzijds en vrijwilligers die nog volop in het leven staan anderzijds, kan voor beide
partijen verrijkend zijn. De helpende hand en extra
aandacht van vrijwilligers kan veel kwaliteit toevoegen aan de intensieve verzorging en verpleging
die onze cliënten nodig hebben.
Toch zijn er door de grote vraag naar vrijwilligers
nog vacatures die we graag zouden willen invullen
zoals:
• een bezoekje brengen aan een individuele cliënt
• gastheer of gastvrouw op een afdeling
• vrijwilliger bij een handwerkgroep
• ondersteuner bij de paramedische dienst
• vrijwilliger bij een creatieve groep
Dit is zomaar een greep want er zijn nog vele andere activiteiten voor vrijwilligers die het leven van
de cliënten kunnen veraangenamen.
Heeft u één of meerdere uurtjes tijd, en spreekt
het bovenstaande u aan, dan nodigen we u graag
uit voor een oriënterend gesprek. U kunt daarvoor
contact opnemen met Marti Hölscher of Marianne
Vermeulen (vrijwilligerscoördinatoren).
Telefoonnummer Dommelhoef: 040-2610111
Mail: Marti.holscher@archipelzorggroep.nl

DIEREN

OPVANG

AUL

( . . .)

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
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SINT-NICOLAASVERENIGIN
''STMARTINUS''
Geachte buurtbewoners,
Het is weer zover. St. Nicolaas heeft ons te kennen
te geven dat Hij, met zijn gevolg, een paar dagen
er op uit zal trekken om onze wijk met een bezoek
te komen vereren. De rondgangen zijn op:

•
•

zaterdag 26 november "de Karpendonk"en "Koudenhoven" en de wijk
“Beauregard” aan de Tongelresestraat
zaterdag 3 december het oude gedeelte
van Tongelre rond de St.Martinus kerk.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
G.Tournoy, voorzitter.

Inzamelen kleding-speelgoed-huisraad
Wist je dat we in Tongelre onze spullen die we over
hebben, ook aan een ander goed doel kunnen schenken? Nee? Maar het is wel zo! Agnes van Kleef verzamelt goederen voor Roemeense kindertehuizen
en weeshuizen, maar ook voor ouderentehuizen en
opvanghuizen voor daklozen.
Heeft U bruikbare kleding en speelgoed over? Dan
kunt U het bij haar afgeven. De vrijwilligers van
stichting De helpende hand, brengen deze goederen
zelf naar plaatsen in Roemenië waar de spullen echt
nodig zijn. Het zou fijn zijn, als U van tevoren Agnes even belt. Het telefoonnummer is 0402813791.
Hartelijk dank.

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

Tuintip voor oktober: Voeding in het najaar
Door Jeroen Soontiëns
In de loop van het tuinseizoen wordt de groeikracht van
planten langzaam minder. In de herfst zijn de meeste
uitgegroeid en bereiden ze zich voor op de winter. Om
uw tuinplanten gezond te houden is het goed om ook in
deze tijd van het jaar nog voeding te geven.
Het gazon
In tegenstelling tot vaste planten en heesters kan het
gazon nog langere tijd doorgroeien. Zolang de temperatuur nog boven de 10° C ligt is het gras actief. Dit betekent dat tot ver in het najaar voeding nodig is om de
grasmat mooi te houden. Gebruik hiervoor een najaarsmeststof voor het gazon. De samenstelling hiervan is anders dan de normale gazonmest. Het zorgt voor een stevige grasmat die goed bestand is tegen de winter. Een
bijkomend voordeel is dat met deze najaarsmeststof mosvorming in het gazon wordt tegengegaan. Hier heeft u tot
in het voorjaar profijt van. Denk er wel aan om gevallen
blad zoveel mogelijk van het gazon te houden. Dit voorkomt gele plekken.
De border
In een border met vaste planten en struiken laat u het
afgevallen blad zoveel mogelijk liggen. Dit is een goede
bescherming tegen vorst en een gedeelte van het blad
wordt van nature gecomposteerd gedurende de winter.
Als voeding kunt u Najaars-AZ strooien. Deze voedingsstof heeft een hoog gehalte aan kalium dat zorgt voor
hogere weerstand tegen vorst. Alle planten hebben hier
profijt van dus u kunt het in de hele tuin gebruiken.
Specifieke wensen
Groenblijvende planten zoals Skimmia, Azalea en Pieris
hebben vaak nog behoefte aan wat extra magnesium. Dit
kunt u eenvoudig toedienen met een kleine hoeveelheid
bitterzout. Gebruik slechts een eetlepel per plant, dit is
voldoende.
Als laatste brengt u nog een mulchlaag van turfstrooisel
aan bij zuurminnende planten zoals Rhododendron en
heide. Een laag turf van enkele centimeters rondom de
plant
zorgt
ervoor dat de
bodem zuur
blijft. Op deze manier is
uw tuin goed
voorbereid
op de komende
maanden.
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Babysithoek

vee wat buiten graast en insecten aantrekt staat steeds vaker op stal.

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!
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.

Steriele stallen
Ouderwetse ligboxstallen worden vervangen door moderne. Een beschut, donker plekje om te nestelen vindt de
zwaluw soms ook nog wel in de moderne melkstal of tankruimte. Maar steeds vaker is de deur gesloten. Want de
grootafnemers van melk, de supermarktketens, eisen juist
in melkruimtes de hoogste mate van hygiëne. De melkruimte wordt daarom hermetisch afgesloten. Door de moderne, open, van tochtgaten voorziene stallen, staan nesten
bloot aan té grote temperatuurschommelingen, en dat
wordt veel legsels fataal. Ook de kans op predatie en verstoring is hier groter.

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, luidt het gezegde……

Welke zomer? Het is weer klaar dit jaar. Veel vogels maken zich op, of zijn al op weg, voor de grote reis naar het
zuiden. In Tongelre hebben we verschillende boerderijen
waar boerenzwaluwen hebben gebroed. Maar waar gaan
deze in het winterseizoen naar toe?
Vogeltrek is iets bijzonders.
Boerenzwaluwen zijn insecteneters, dus je snapt wel dat
die insecten `s winters nauwelijks te vinden zijn. Niet in
Tongelre, niet in Nederland, dus ook niet in Noord/West
Europa. De boerenzwaluwen verlaten ons tijdelijk en komen in het voorjaar weer terug. Ze vliegen pal zuid, via
Spanje naar Afrika. Ze steken daar de Middellandse Zee
over en een groot deel volgt de Atlantische kust. Een kleiner deel steekt schuin de Sahara over en vliegt via Mali
naar landen als Ghana en Nigeria.
Typisch is, dat Ierse en Britse broedvogels doorvliegen en
voornamelijk overwinteren in Zuid Afrika.
2011 is toevallig Het jaar van de boerenzwaluw. Aandacht voor deze mooie vogel is niet voor niets, want de
aantallen zijn de laatste jaren alleen maar verminderd.
Zelfs de laatste 40 jaar gehalveerd. Hoe komt dat dan?
De landbouw is te grootschalig geworden.
Vroeger waren er veel kleine boerderijen, stallen en schuren dus veel nestgelegenheid. De megastallen van tegenwoordig zijn niet geschikt om te nestelen. Een kruidenrijk
grasland trekt veel meer soorten insecten aan dan hoogproductieve weiden. Het aantal houtsingels is verminderd en

Gevaren op de trekroute.
Tijdens de trek maken zwaluwen massaal gebruik van gemeenschappelijke slaapplaatsen in rietvelden. De slaapplaatsen zijn essentiële schakels tijdens de trek. Soms
worden deze afgebrand, om nijlpaarden te verjagen en zo
de akkergewassen te beschermen. Zo heb je ook nog landen in Zuid Europa waar het een sport is om vogels te vangen, al dan niet voor consumptie.
Groeiende populatie
Gelukkig hebben we in het Tongelrese buitengebied nog
wat boerderijen en oude schuren waar de boerenzwaluw
lekker haar kroost kan grootbrengen en in Tongelre waren
dit jaar meer broedpaartjes dan vorig jaar. Daar ben ik blij
mee, want de boerenzwaluw is een vogel die al kwetterend
het boerenlandschap in de zomer nog meer sfeer geeft.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.nl
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten

Eucharistieviering
of woord- en
communiedienst
Ochtendgebed
met communiedienst

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof
(restaurant)
Zaterdag
19.00 uur

Antonius

Martinus

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00
uur

Dinsdag 9.00 1e vrijdag
van de
uur (stiltemaand om
centrum)
9.30 uur

Op de website vindt u eventuele veranderingen in de activiteiten.
Voor informatie over kerkhoven, zie apart artikel.
Op woensdag 2 november staan de vieringen in het teken
van Allerzielen. Om 10.00 uur een woorddienst in Berckelhof, en om 19.00 uur een viering in zowel de Martinuskerk
als de Antoniuskerk.
Op de vrijdagen 11 en 25 november is om 10.00 uur een
gildeviering in de Martinuskerk.
De nieuwe parochie, de stand van zaken.
Woensdagavond 28 september was een aftrapavond voor
pastores en besturen van de parochies in Eindhoven Zuid.
Een aftrapavond voor de nieuw te vormen parochie. In de
komende drie maanden wordt er een nieuw bestuur gevormd. Dat wordt per 1 december samengesteld, zodat de
leden een maand tijd hebben om zich in te werken. Het
bestuur bestaat uit mensen met portefeuilles op het vlak
van gebouwen, begraafplaatsen, personeel, communicatie, vrijwilligers en financiën. Ze worden bijgestaan door
commissies die elk zo'n aandachtsgebied beheren.
De pastores komen met ingang van oktober wekelijks bij
elkaar in het nieuwe teamverband. Zij beginnen aan dat
proces om straks als één team te kunnen werken vanuit
de pastorie bij de Joriskerk. Het ziet er naar uit dat alle
secretariaten verdwijnen, ook bij de kerken die voorlopig
open blijven naast de Joriskerk.
Welke kerken dat zijn is voorlopig nog niet helder. Er
wordt elk moment een bouwkundig rapport verwacht. Dat
wordt gelegd naast de Kaski cijfers (hoeveel mensen komen er, hoeveel huwelijken en uitvaarten, dopen of vormsels zijn er jaarlijks). De financiën van de oude parochies
spelen ook een rol. Op grond van deze factoren nemen de
beide pastoors, samen met bisschop Mutsaerts een voor-

genomen besluit over de kerken die dicht gaan en die
voorlopig als nevenkerk nog beschikbaar blijven. Daarover
wordt met de gemeente Eindhoven overleg gevoerd. Wanneer de plannen helemaal rond zijn, wordt er over naar de
besturen, teams en parochianen gecommuniceerd. Men
doet zijn best om het vanaf de kansel mee te delen en niet
via de pers. In de krant werd gesproken over zes weken
maar de econoom diaken Broeders garandeert niet dat de
besluitvorming dan al rond is.
Het zal duidelijk zijn dat een aantal vrijwilligers zo'n moment gebruikt om te beslissen of ze door wil gaan met hun
werk. Wij hopen natuurlijk dat veel “ja” zullen zeggen,
want wat is een kerk zonder vrijwilligers?
Alle bestuurstaken zullen vrijwillige taken zijn, niet betaald.
De boekhouding, de administratie, de kerkledenadministratie zullen centraal bij elkaar worden gebracht in de
Joriskerk. Welke consequenties dat heeft naar betaalde
krachten in verschillende parochies, wordt zeer binnenkort
aan de betrokkenen meegedeeld. Uiteraard gaan alle bestaande contracten over naar de nieuwe parochie en heeft
iedereen nog werk op 1 januari. De consequenties op middellange termijn zijn nog niet helder.
Dit is een summiere samenvatting van de informatieavond
van 28 september. Het plan en het tijdsschema zijn ambitieus. In de kerken en op ons parochiesecretariaat liggen
formulieren waarop geïnteresseerden aan kunnen geven
welke taak of taken ze binnen de nieuwe parochie graag
op zich willen nemen. Ik zal een kopie ervan op de website van de parochie zetten, zodat u er eens over na kunt
denken.
Uiteraard vertellen we graag meer, wanneer u nog vragen
overhoudt.
Pastor Willem Brok
twitter.com/#!/willembrok
In het zoeken naar de mogelijkheden van de nieuwe sociale media
ben ik aan het twitteren geslagen.
Nee, niet hoeveel blaadjes ik gebruik op de wc en dat
soort onzin. Maar je kunt wel meedenken over de preek
van komende zondag. Of reageren op mijn blogjes. Op de
website van de parochie vind je deze button waar je op
kunt klikken. Heb je zinvolle ideeën, of heb je twitterende
kleinkinderen, gun ze een gelovige inspiratie en geef mijn
twitteradres maar door. Wie weet hoe het uitwerkt. Willem
Brok
Jongerenbijbel
Gewoon met een groep jongelui de bijbel lezen. De jongerenbijbel krijg je te leen. Waar en wanneer spreken we
samen af, en nee.... ik wil je niet bekeren. Wel aan het
denken zetten. Over relaties, trouw,
goed en kwaad, vreemd gaan... Doe je
mee?
Daar moet je toch gelovig voor zijn?
Nee hoor, maar het mag wel. Het is wel
handig als je het leuk vindt om na te denken over dingen die er echt toe doen.
Wil ik je bekeren?
Nee.
Welke bijbel gebruiken we?
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De jongerenbijbel. Kun je helemaal aanpassen naar je
eigen zin. Is in gewoon Nederlands vertaald, dus begrijpelijk. Deze is wel duur, maar je krijgt hem in bruikleen.
Waarom zou je dan meedoen?
Omdat ik je wel aan het denken zet. Over vragen waar je
tegenaan loopt.
Over werk, geld, liefde, liefdesverdriet, ongelukken, trouw,
overspel, gescheiden ouders, respect voor je zelf, geen
nee kunnen zeggen, koopverslaafd. De thema’s zijn eindeloos. En omdat ik nieuwsgierig ben naar wat jij als jongere wel en niet gelooft.
Daar gaat de bijbel toch niet over!
Nou reken maar, je zult nog verbaasd staan hoe modern
dat boek is.
Wie bepaalt die thema’s?
Jullie zelf, in overleg.
Hoe kom ik aan die bijbel?
Die krijg je vanaf de eerste avond in bruikleen. Als je meegedaan hebt, krijg je de laatste keer de bijbel cadeau. Doe
je uiteindelijk maar een beetje mee, dan krijg ik de bijbel
terug.
Wanneer zijn die bijeenkomsten?
Overleggen we, in ieder geval één keer in de maand.
Waar komen we samen?
Bij iemand thuis, overleggen we.
Hoe kan ik me aanmelden?
Stuur me maar een mailtje: willem.brok@gmail.com en
schrijf waarom je er over denkt om mee te doen. Of waarom je nog twijfelt natuurlijk, dat kan ook.

chiebesturen, kregen de aanwezigen de gelegenheid om
Frans de hand te drukken.

Willem Brok
Tijdens de viering zijn foto’s gemaakt. Die worden gebruikt
voor een fotoboek dat aan Frans zal worden aangeboden.
De foto's zullen binnenkort te zien zijn op de website
www.parochietongelre.nl

Kerkhoven rondom Allerzielen

Op zondag 2 oktober was er gelegenheid om afscheid te
nemen van deken Verhoeven, tijdens de eucharistieviering
om 10.30 uur in de H.H. Hartenkerk aan het Brucknerplein. Aansluitend was er een receptie in Gemeenschapshuis Genderdal.
Calixtuskerkhof: elke dag van maandag t/m zondag open
van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Martinuskerkhof: in de week vóór en ná Allerheiligen /
Allerzielen (dus van 14 oktober t/m 13 november) open
van 10.00 uur tot 17.00 uur .
Namens de werkgroep St. Martinuskerkhof willen wij vragen of nabestaanden van de overledenen die begraven
zijn op het Martinuskerkhof en andere belangstellenden
ons in de week vóór Allerheiligen / Allerzielen komen helpen met blad ruimen zodat het er dan weer netjes bijligt.
Voor aanmelden en vragen kunt U zich contact opnemen met: T. Verhulst-Gudden, Merckthoef 9, 5641GE
Eindhoven, tel: 281 29 20
Afscheid van Frans Verhoeven
Op zondag 11 september nam Frans Verhoeven tijdens
een viering in 'zijn' Matteüskerk afscheid van de parochies
Woensel Oost en Tongelre. Jan van de Laar, Kaya van
Heiningen en Paul Peters assisteerden Frans bij de viering. Zangers uit het Matteüs- en Thomaskoor verzorgden
de muzikale ondersteuning. Na toespraken door Paul Batenburg en Wim Thuis, vice-voorzitters van beide paroWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 11

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena een
eigen onderkomen in Woensel, namelijk het voormalige Paulus kerkwijkcentrum aan de Boschdijk.
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.

KV DE TONGELREEPERS
Wij van carnavalsvereniging “ KV de
Tongelreepers” hopen u allen op 20 november 2011 te mogen ontmoeten in
onze residentie “De Merckthoeve” gelegen op de Oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven. Op
deze datum houden we n.l. ons 43ste Prinsenbal. U
bent van harte welkom vanaf 13:30 uur. De toegang is
gratis en parkeergelegenheid is er volop.
Wij van carnavalsvereniging KV de Tongelreepers hopen u allen op 10 december 2011 te mogen ontmoeten
in onze residentie “De Merckthoeve” gelegen op de Oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindhoven. Op deze datum
houden we n.l. ons boerenbal. De zaal is open vanaf
20:00 uur. De toegang is gratis en parkeergelegenheid is
er volop.

SENIORENDAG DOORNAKKERS
Op zaterdag 1 oktober werd in en rond de toeloop en Berckelhof (in Doornakkers) de seniorendag gehouden. Heerlijk weer, veel belangstelling, veel verschillende dingen te
doen, te kijken en te luisteren. Allemaal gericht op het op
een goede manier ouder worden: veel bewegen, sociale
contacten houden, veilig leven, bewust eten, persoonlijke
verzorging.

Jozua Gemeente Eindhoven
Telefoon: 040-2412231
E-mail: infojozua@gmail.com

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!

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:

Mary van Dinter-Spierings, 80 jr., St.Josephlaan
Guust Speckens, 83 jr., Koekoeklaan
Willy Ilmer, 62 jr., Dirigentenplein
Willy Braaf, 95 jr., Gen.Cronjéstraat
Jeanne Nöllen-van de Moosdijk, 90 jr., Gen Cronjéstraat
Mien van Soerland-Jaspers, 95 jr., Ds Th. Fliednerstraat
Mientje Broeren-van der Schoot, 89 jr., Gen. Cronjéstraat
Trees van Veen-Brunenberg, 73 jr., Castiliëlaan
Dopen:
Jan Schuur
Kenji van de Donk

tijdens de djembé workshop

Zowel informatie (Woonbedrijf en Trudo, apotheek, pedicure Jopie Verdonk, gebitsverzorging) en workshops (tai
chi, kaarten maken, ouder worden accepteren, djembé) en
gewoon leuke dingen (kienen,muziek luisteren van Boeremoeske tijdens de lunch en met elkaar kletsen).
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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.
Bijna voor niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.
Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijkheid te
kaarten of een ander spelletje te doen.
Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van
13.15-14.45 uur.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
Elke dinsdagavond
Dansen voor 50-plussers van 20.00-23.00 uur.
Entree € 1,00

Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt
Op het service punt kunt u terecht met al Uw vragen op velerlei gebieden zoals bijv. vragen over
wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties
etc.
Mogelijk kunnen we uw vraag meteen beantwoorden, maar we hebben ook de mogelijkheid om u
te verwijzen en/of een afspraak te maken bij die
instelling die u met uw probleem kan helpen.
Voor wie:
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
U wordt vakkundig geholpen en Uw privacy wordt
beschermd.
Waar en wanneer
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
is er iemand aanwezig in het Oude Raadhuis waar
U terecht kunt met Uw vragen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: 040- 2811737. Op
andere dagen kunt u via de conciërge desgewenst
een afspraak maken voor een volgende maandag
zodat u zeker geholpen kunt worden.

Dinsdag 29 november a.s. van 14.00
uur tot 16.00 uur in ’t Oude Raadhuis
Voor de mensen die het hard nodig hebben vindt
er dan weer een kleding-, klein huisraad- en
speelgoeduitgifte plaats. Voor die tijd kan iedereen goed bruikbare en schone spullen bij 't Oude
Raadhuis inleveren. In verband met het komende
Sinterklaasfeest is speelgoed bijzonder welkom.
Deze uitgifte is onderdeel van het servicepunt dat
't Oude Raadhuis voor de wijkbewoners heeft
opengesteld.

Spreekwoorden en gezegdes:
Wie kent ze nog?
Op donderdag 27 oktober a.s. om 14.00 uur
worden jullie allemaal verwacht in 't Oude Raadhuis.

Elke woensdagavond
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van harte welkom.

Wie allemaal? Wel, iedereen die een plezierige
en ook nog een beetje leerzame middag wil hebben rond het thema Spreekwoorden en gezegdes.

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

Het is onze bedoeling om er vooral een gezellige
middag van te maken; verwacht dus niet een al te
serieuze aanpak van het thema.

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

Doe je mee? Graag, heel graag. Toegang €1 en
koffie of thee is gratis.
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BASISSCHOOL DE BOOG TIJDENS DE KIJKDAG
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Op vrijdag 16 september gingen voor de laatste
keer de deuren van de Witte School open. De
koffie stond klaar, de lokalen waren geveegd en
de hal vrolijk versierd met lampjes en slingers
(met dank aan enkele ouders van de ouderraad).
Ook was er vooraf het benodigde aan publiciteit
gedaan, maar het bleef toch wel spannend of
zo’n laatste kijkavond wel bezoekers zou trekken.
Nou, dat heeft het zeker gedaan! Het was gezellig druk met een gevarieerd publiek: zo was er
een groepje dames uit het schooljaar 1957/1958,
ouders die nu met hun eigen kinderen kwamen
kijken en hen lieten zien waar papa of mama zelf
in de klas had gezeten, oud-leerlingen van nog
niet zo lang geleden en natuurlijk de huidige leerlingen van De Boog.

De ojáá’s gingen rond, er werd druk gefotografeerd, het receptieboek werd beschreven en de
kinderen vermaakten zich prima met het bekrijten van de ramen/muren/vloeren/borden. Kortom, een heel geslaagde Tongelrese avond. Op de
site van De Boog (www.deboog.dse.nl) kunt u de
foto’s van deze avond terugvinden in de fotogalerij.
Graag wil ik ook nog een korte aanvulling geven
op het stukje dat in Rond ’t Hofke van augustus
is geplaatst. Enkele oplettende lezers hebben mij
erop gewezen dat de informatie niet compleet
was: de school heeft namelijk ook nog de benamingen “Jacob van Koudenhovenschool” en
“basisschool ’t Hofke” gehad. “De Boog” vindt
haar oorsprong op de hoek Wolvendijk/Pagelaan.
Ook in die tijd waren de ouders erg actief binnen
de ouderraad en dat bewijst toch maar weer de
grote betrokkenheid.

Sint Catharinagilde Tongelre
Mark Bijsterveld Burgerkermiskoning 2011
Onder grote belangstelling en een prachtig nazomerweer is
het kermisschieten 2011 van het Sint-Catharinagilde Tongelre succesvol verlopen. Veel mensen wisten het schietterrein aan het Wasvenpad te vinden en het was er erg gezellig.
Voor het burgerkermiskoningschieten hadden zich twintig
personen aangemeld. De Tongelrenaar die deze titel zich
wist toe te eigenen was Mark Bijsterveld. Hij kreeg van zijn
voorganger Tonny van den Boomen de trofee van 2011
overhandigd. Mark Bijsterveld mag volgend jaar zijn titel
verdedigen.

Oud Burgerkermiskoning van Tongelre, Tonny van den Boomen,
feliciteert de nieuwe Burgerkermiskoning Mark Bijsterveld

Bij de gildebroeders barstte even later de strijd ook los en
hier moest oud-kermiskoning Peter van Kuijen zijn titel verdedigen. Hij moest echter zijn meerdere erkennen in Rein
Haase, een oude rot in het schieten, en overhandigde hem
dan ook met genoegen de wisseltrofee behorende bij deze
titel.

Als laatste wil ik nog melden dat het mooie karakteristieke kunstwerk op de gevel van de witte
school zeker bewaard zal blijven (deze vraag
werd op de kijkavond regelmatig gesteld) en een
mooie plek zal krijgen in/aan het nieuwe gebouw.
Weet overigens iemand wie dit kunstwerk indertijd heeft gemaakt? Het zou leuk zijn als we met
het nieuwe gebouw ook een nieuw gerelateerd
werk kunnen laten maken! Reacties kunt u geven
op witteschool@onsneteindhoven.nl.
Annelies Boullart
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Als in 2012 voor de
vijfde keer het burgerkermisschieten wordt
georganiseerd, dan
hopen we weer op zo’n
grote deelname van de
Tongelrese gemeenschap.
Fijn dat jullie er waren.
Dank!
Peter van Kuijen, regerend deken.
De nieuwe kermiskoning van het Catharinagilde werd Rein Haase.
Links zijn vrouw Diny.

Door Francis en Riet
In het kader van onze rubriek ‘adverteerder in de
kijker’, spraken we deze keer met de nieuwe eigenaar van bakkerij Van Woensel aan ’t Hofke 39.

Is dit jullie eerste eigen bakkerij?
Rianne: “Vanaf 2003 beheerden we in Tivoli bakkerij “de Tempel”. Daar bakten we zelf enkel het
banket, het brood lieten we komen. Dat is een duidelijk verschil met hier. Hier hebben we een veel
grotere bakkerij met de mogelijkheid om ook brood
te bakken. Het gevolg is wel dat Lex ‘s morgens
om 4.00 uur moet beginnen.”
Hoe bevalt het hier in Tongelre?
Lex: “Het was wel even wennen. In Tivoli woonden
we niet bij de zaak. Daar sloot je na werktijd de
deur en ging je naar huis. Hier wonen we boven de
winkel, daardoor blijf je er ongemerkt meer mee
bezig, dat heeft voor- en nadelen. Het is een hele
omschakeling geweest. Vooral ook omdat ik hier
een brood en banketbakkerij heb. Maar ook hier in
Tongelre werk ik met plezier.”

Lex en Rianne van Tilborg

Sinds 1 september 2010 runt bakker Lex van
Tilborg met zijn vrouw Rianne deze bakkerij.
Lex (1980) is geboren in geldrop en Rianne
komt uit Best. Zij hebben 3 kinderen, twee
jongens van 5 en 9 jaar en een meisje van 4.
Het lijkt ons nu, een jaar na de overname van de
zaak, een goed moment om eens kennis met hen
te maken. Bij binnenkomst lopen we door een
heerlijk naar vers brood en gebak ruikende winkel
en worden we door het bakkersechtpaar Van Tilborg hartelijk ontvangen.
Bakkerij Van Woensel draagt de naam van
jullie voorganger. Wordt het nu bakkerij Van
Tilborg?
Lex: “Nee, het wordt niet bakkerij Van Tilborg, het
blijft bakkerij Van Woensel. Bakkerij van Woensel
is een begrip in Tongelre, al 61 jaar lang en daar
komt geen verandering in.”
Het beroep van bakker gaat vaak over van vader op zoon. Kom je uit een bakkersfamilie?
Lex: “Nee, in mijn hele familie was er niemand
bakker, dus ik heb het vak niet van huis uit meegekregen. Ik ben
wel op jonge leeftijd naar de bakkersschool gegaan
en toen ik 16 jaar
was, vond ik het
leuk om in de
weekenden in een
bakkerij te helpen.”

Wordt een bestelling door jullie ook aan huis
bezorgd?
Rianne: “Jazeker, we bezorgen alles aan huis; de
dag tevoren even een telefoontje naar 0402145487 en wij zorgen voor de rest.
Zaken en bedrijven doen vaak bestellingen bij ons.
Als ze iets te vieren hebben, weten ze ons te vinden. Zij zijn over het algemeen erg geïnteresseerd
in onze warme worstenbroodjes of warme appelflappen. Ook worden er vaak vlaaien besteld.”
Hebben jullie specialiteiten?
Lex: “Nou, wat Rianne daarnet noemde, de appelflappen en de worstenbroodjes zijn erg in trek en
ook onze vlaaien gaan als ‘warme broodjes’ over
de toonbank!!!!”
Wat maakt bakkerij Van Woensel anno 2011
bijzonder?
Lex: “Laat ik beginnen met te zeggen dat wij al het
brood en ook al ons banket zelf bakken. Wij kopen
geen kant en klare producten in om ze daarna
door te verkopen. Nee, wij gaan met grondstoffen
aan de slag en maken ons eigen product. En omdat ik het een uitdaging vind om nieuwe producten
te maken, heb ik een heel ruim assortiment en last
but not least – we hadden het er daarnet al overwij bezorgen het gebak aan huis.”
Binnenkort is het weer Sinterklaas en daarna
schakelen we meteen over naar de feestdagen. Wat betekent dat voor jullie?
Lex: “Sinterklaas vraagt niet zoveel, Kerst des te
meer. Dan moeten er natuurlijk worstenbroodjes,
kerststollen en banketstaven zijn en ook hebben
wij dan eigen gemaakte schuimkransjes en borstplaat. En bij de jaarwisseling horen natuurlijk oliebollen en appelbeignets. Ja, dat is voor een bakker
een drukke periode!”
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Jullie wonen nu een jaar hier midden in Oud
Tongelre aan ’t Hofke. Voelen jullie je hier
thuis?
Lex: “Een zaak overnemen vraagt veel van je. Om
alles goed te laten verlopen moet er de eerste tijd
veel georganiseerd en bijgestuurd worden, want je
wilt dat alles gesmeerd loopt. Dat kost tijd en
energie. Ik vind de buurt waarin je woont heel belangrijk en we willen daar ook in investeren.
We zitten nu in de fase dat we wat meer tijd krijgen voor sociale contacten en om de bestaande
contacten weer wat te verstevigen. Wij willen hier
echt in het maatschappelijke leven opgenomen
worden en gezellig en in goede harmonie met de
wijkbewoners samenleven.
Buurt en wijk kunnen altijd bij mij aankloppen, als
het in mijn vermogen ligt zal ik altijd mijn steentje
bijdragen. Ja, wij willen hier in Tongelre echt
‘inburgeren’.
Ik ga de kinderen wel eens van school halen en
ontmoet dan andere ouders. Ik vind het leuk om
dan een praatje te maken. Ik heb me als bakker
ook ingezet voor de school. Afgelopen jaar zijn
schoolkinderen in de bakkerij op excursie geweest.
Zij wilden wat meer weten over een bakkerij. Aan
dergelijke dingen werk ik altijd mee. Ze zijn bij mij
welkom. In oktober ga ik een schoolontbijt sponsoren.

Tot slot!
Als Lex ons tot slot
nog even rondleidt
door zijn bakkerij,
zien we plots deze
tekst achter op zijn
T-shirt! Moet u zeker eens gaan uitproberen!!!
Na de rondleiding
nemen wij afscheid
van Lex en Rianne
en wensen hen heel
veel succes met de
vernieuwde brooden banketbakkerij. Een zaak die uitblinkt in kwaliteit en een zeer uitgebreid assortiment.

Tijdens de jaarlijkse Sport Interlyceale
heeft Giguru Schreuer, leerling van
het Lorentz Casimir Lyceum het heersende record van 1.93 uit 2004 gebroken op het onderdeel hoogspringen.
Hij sprong een hoogte van 2.02.
De Sport Interlyceale is een sportieve
ontmoeting tussen de vier oudste lycea
op algemene grondslag: het Baarnsch
Lyceum, het Kennemer Lyceum, Het Amsterdams Lyceum
en het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven. Zowel
teamsporten als hockey, basketbal en softbal zijn onderdeel, als ook individuele sporten waaronder speerwerpen,
kogelstoten, duurloop, ver- en hoogspringen.
Een lijst van recordprestaties wordt jaarlijks bijgehouden.
De verbetering van het record van Giguru was spraakmakend. Hij vroeg de toeschouwers om stilte, nam zijn aanloop en zette een record neer dat voorlopig waarschijnlijk
niet verbeterd zal worden.

Lex aan het werk in de bakkerij

Foto: Cecilia Dobrusskin

Zijn persoonlijke record stond op 1.95 meter. Tijdens de
Nederlandse Kampioenschappen voor junioren in juni
2011 sprong Giguru 1.94 en daarmee werd hij toen tweede. Giguru is vorig jaar pas begonnen met atletiektraining.

Lex voor de bakkerij aan ’t Hofke

Op de Sport Interlyceale liet hij alle andere spelers ver
achter zich: de beste tegenstander sprong 1.75 m.
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In gesprek met Ans Acda.
Door Francis en Riet
Misschien kent u het kinderboek: Ik ben Boem Boem de
beer, een echte Knuffelbeer. Dit boek, geschikt voor kinderen vanaf 5-6 jaar, is geschreven door Ans Acda.
Ja, nou en….., zult u zich afvragen, er zijn zoveel kinderboekenschrijfsters. Datzelfde dachten wij aanvankelijk
ook, maar toen we hoorden dat deze schrijfster al 35
jaar in onze wijk woont, gingen we op het puntje van
onze stoel zitten, want daar wilden we meer van weten.
We hebben een ontmoeting op haar appartement in Berckelhof.

Ans Acda

Wie is Ans Acda?
Ans is in 1949 geboren in Terneuzen en opgegroeid in
Sas van Gent. Zij gaat in 1969 werken in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Sluiskil, van beroep telefoniste / receptioniste. Tijdens haar avonddienst, komt er een telefoontje uit Eindhoven van het St. Joseph Ziekenhuis. Een
oogarts vraagt: om tijdelijk zijn secretaresse te worden.
Deze oogarts heeft zijn opleiding gedaan in dat kleine
ziekenhuis in Zeeuws-Vlaanderen. Hij is in afwachting
om naar het buitenland te gaan. Met de garantie, dat ze
bij zijn vertrek, kan blijven werken in het ziekenhuis.
vraagt of ze zijn secretaresse wil worden in het St. Jozef
Ziekenhuis in Eindhoven, is ze daar wel voor te vinden.
Ans wil haar vleugels uitslaan en Eindhoven biat Dat betreft, meer mogelijkheden dan Sluiskil. Zo komt ze in
1976 naar Eindhoven. Na vier maanden in de
“Meiboomflat” (de verpleegstersflat bij de Weerde) gewoond te hebben, verhuist ze naar Tongelre, “om er
nooit meer weg te gaan”, zo vertelt Ans ons.
Dus je woont nu 35 jaar in Tongelre?
“Ja, ik heb 33 jaar in een flat gewoond Urkhovenseweg.
In 2009 ben ik verhuisd naar woonzorgcentrum Vitalis
Berckelhof. Ik woon hier nu twee jaar en geniet van de
rust en het prachtige groene uitzicht over Tongelre. Eigenlijk ben ik te jong voor zo’n seniorenappartement,
maar omdat ik problemen heb gehad met mijn gezond-

heid, voelt deze woonomgeving voor mij heel veilig. Na
½ jaar oogarts, was er een vacature bij de mechanische
administratie. Omdat ik na jaren iets anders wilde, ben
ik met een schriftelijke cursus beveiliging begonnen. Met
twee diploma’s op zak, stond in 1991 de deur open bij de
concurrent, het Catharina Ziekenhuis. Dat werk heb ik
met heel veel plezier gedaan. Elke dag was anders. Het
waren 8 mooie maar ook spannende jaren. Om gezondheidsredenen, heb ik mijn uniform in moeten leveren.
Dat is de reden dat ik nu hier woon. Ik wil niet graag
andere mensen tot last zijn en hier kan ik, als het nodig
is, altijd om hulp vragen. Maar zover is het nu nog niet.
Ik doe helemaal mezelf en leef hier in ’n appartement
van dit senioren complex mijn eigen leven.
Die gezondheidsproblemen hebben me niet alleen naar
deze flat laten verhuizen, ze hebben me ook geleerd te
relativeren. Ik durf nu ‘nee’ te zeggen en doe alleen
maar leuke dingen.”
En nu schrijf je dus kinderboeken?
“Ik wilde altijd al schrijven. Als kind vond ik verhaaltjes
schrijven al leuk. Mijn vader heeft daar, denk ik, wel een
rol in gespeeld. Hij was een echte verhalenverteller. Wij
hingen aan zijn lippen.
Op het gebied van Nederlands heb ik bij de (NTI) Nederlandse talen instituut mijn taalbeheersing verder ontwikkeld. Om daarna naar de CKE (Centrum voor de Kunsten
Eindhoven diversen cursussen te volgen op het gebied
van schrijven. Daar kwam mijn ambitie naar voren om
kinderverhalen te gaan schrijven. De schriftelijke cursus
kinderverhalen schrijven was een feest.
Als je wilt gaan schrijven, zijn al die zaken erg belangrijk, want je moet je verhaal en je gevoelens wel in goed
Nederlands kunnen verwoorden.” Taal is ons erfgoed.
Scholen moeten daar meer aandacht aan besteden. Zonder je taal goed te beheersen is er weinig toekomst op
de arbeidsmarkt.
Wat voor soort verhalen
schrijf je?
“Ik schrijf educatieve verhalen. Ze moeten altijd een
diepere –leerzame is misschien een te zwaar woord betekenis hebben, het mag
niet zomaar een vrijblijvend
verhaal zijn.
De ‘hoofdpersoon’ is bijna
altijd een dier. Zo is de beer
in “Ik ben Boem Boem de
beer” een beetje anders dan
andere beren. Hij wil geen
ruwe spelletjes spelen, maar
lekker knuffelen. Achter de derde heuvel wonen kinderen
die van knuffelen houden. Boem Boem gaat alleen het
avontuur tegemoet. Lukt het hem om achter de derde
heuvel te komen? De reis van Boem Boem de beer is zijn
leerschool.
Ik heb dit boekje naar de prinsesjes op de Eikenhorst
gestuurd, daar kunnen ze het nu ook lezen. Ik kreeg van
Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima een vriendelijk bedankbriefje terug!
Het manuscript, dat nu klaar is, gaat over Spoekie de
spin. Spoekie heeft ’n probleem, hij komt moeilijk op
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gang.” Dit is speciaal voor kleine kinderen, die moeilijk
op school op gang komen.

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

Hoelang heb je aan “Ik ben Boem Boem de beer”
gewerkt.
“Daar heb ik een paar weken aan gewerkt. In de loop
der jaren heb ik heel wat ervaring opgedaan. Voordat je
je tekst bij de uitgever hebt liggen, komt er heel wat
kijken. Bij mijn volgende boekje weet ik beter welke
wegen ik moet bewandelen.”
Dus we kunnen meerdere kinderboekjes van Ans
Acda verwachten?
“Jazeker, ik heb nog heel veel verhalen in de la liggen
en nog plannen genoeg. Dus er komen ongetwijfeld nog
meer educatieve kinderboekjes.
Je eerste boekje in je handen is een droom die nu is
uitgekomen. En wat zou ik het fantastisch vinden als ik
eens de ‘Gouden griffel’ zou winnen, want ja, daar ga ik
voor en daar zet ik me voor in.”
Nou, je legt de lat behoorlijk hoog.
“Dat is wel zo, maar ik heb ervaren dat je je dromen
waar kunt maken, als je maar in jezelf gelooft en je gevoel blijft volgen dan worden ze werkelijkheid.”
Heb je nog tijd voor andere dingen?
“Ik besteed veel tijd aan vrijwilligerswerk.
Iedere maandag en iedere vrijdag werk ik van 13.00
uur tot 15.30 uur in de bibliotheek, die sinds kort hier in
Berckelhof is gevestigd, met de meest recente boeken.
Iedere dinsdag geef ik in het Oude Raadhuis Nederlandse les aan een aardige vrouw uit Afghanistan.
In de Sinterklaastijd ben ik als schrijfpiet behulpzaam in
de Weverkeshof in Nuenen. Sinterklaas krijgt daar ontzettend veel post. Alle post uit heel Nederland die aan
Sinterklaas in Spanje is geadresseerd, komt daar terecht en moet beantwoord worden. Daar zijn soms heel
ontroerende en gevoelige brieven bij die met zorg behandeld moeten worden. Het gebeurt herhaaldelijk dat
kinderen hun diepste zielenroerselen aan de Sint toevertrouwen!!!”
De decembermaand, de cadeaumaand bij uitstek,
staat weer voor de deur. Als Sinterklaas en de
Kerstman de kinderen in de wijk met je boek willen verrassen,
waar kunnen zij
‘Ik ben Boem
Boem de beer,
een echte
knuffelbeer’
dan kopen?
“Internet: via
Google:
Ik ben Boem
Boem de beer.
Keuze genoeg
voor een bestelling. Het boek kost dan € 15,95.
Ze kunnen het ook per mail j.acda@onsneteindhoven.nl
of telefonisch (040-2814513) bij mij bestellen voor
€12,50.”
Na dit interessante gesprek over een wel heel bijzondere hobby, nemen wij afscheid van Ans. We wensen haar
veel inspiratie en succes toe bij het schrijven van haar
kinderboeken en mocht ze eens de ‘Gouden griffel’ winnen, dan kloppen wij zeker weer bij haar aan voor een
interview!!!!

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

WIJ HEBBEN JE NODIG !
Wie voelt zich geroepen om te helpen werk te maken
van de integratie van onze medewijkbewoners die de
Nederlandse taal en gebruiken graag willen leren?
Wij zoeken vrijwilligers die een willekeurig dagdeel (of
meer) in de week willen vrijmaken om anderen te helpen met het leren van de taal, met het boodschappen
doen, de dokter bezoeken, de stad ingaan e.d.; te leren fietsen en er vertrouwen in te krijgen om aan het
verkeer deel te nemen.
Als we elkaar helpen wordt het voor iedereen plezieriger leven in ons Tongelre. Kom op, we hebben je nodig.
Aanmelden kan bij 't Oude Raadhuis telefonisch 040
281 17 37 of per e-mail raadhuis@onsneteindhoven.nl.
Geef je naam, adres en telefoonnummer door en we
nemen contact met je op.
ALVAST BEDANKT !
SPEELGOEDBEURS
De traditionele speelgoedbeurs wordt
dit jaar gehouden op zondag 13 november in ’t Oude Raadhuis voor jongens en meisjes tot 15 jaar. Een tafeltje
huren kost € 1,50. Om 12.30 uur mag
je naar binnen om je spulletjes uit te pakken.
Aanvang verkoop 13.30 uur en einde 15.30 uur.
Toegangsprijs bezoekers € 0,70.
(Deze beurs is niet toegankelijk voor handelaren)
WIST U DAT ??
Elke eerste maandag van de maand het bestuur van
’t Oude Raadhuis vergadert en dat die vergadering
openbaar is en dat u van harte welkom bent vanaf
20.15 uur?
Wij op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden en andere
vrijwilligers met frisse ideeën en dat we zowel denkers
als doeners zoeken in elke leeftijdscategorie?
Wij weten dat tijd kostbaar is, dat het soms moeilijk is
om tijd vrij te maken, maar dat het voortbestaan van ’t
Oude Raadhuis als wijkcentrum wel afhankelijk is van
de inzet van meer mensen uit de buurt die, met elkaar,
iets moois in stand willen houden voor de buurt?
Wij meer nog dan nu willen inzetten op jeugdactiviteiten en dat we daarvoor vooral jongere mensen zoeken?
Graag zien wij uw reactie tegemoet. Om samen met
ons aan de slag te gaan.
Bestuur ’t Oude Raadhuis.
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E E N TO N G E L R E S E B R U I D I N PA K I S TA N
Na haar studie ontwikkelingssamenwerking aan de R.U. in
Nijmegen, is onze dochter Maaike gaan werken bij het
ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. Aansluitend daarop is ze in september 2007 vertrokken naar de
Pakistaanse hoofdstad Islamabad om daar voor drie
maanden bij de Nederlandse ambassade te gaan werken.
In december van dat jaar zijn mijn man Jan en ik haar
daar op gaan halen en in maart 2008 is ze weer teruggegaan naar Islamabad om de taal Urdu te leren en daarnaast ook een baan te zoeken. Ze kwam bij een Franse
hulporganisatie terecht en heeft voor die organisatie twee
jaar gewerkt.
Ondertussen kreeg ze verkering met haar huidige man
Zeeshan, die ze overigens in 2007 al kende vanuit het
expat-wereldje in de Pakistaanse hoofdstad. Op dit moment werkt ze alweer twee jaar voor de Duitse regering
in een ontwikkelingsproject en nog steeds in Islamabad.
In 2010, toen ze hier met Zeeshan op vakantie was, heeft
hij haar onder de Eiffeltoren ten huwelijk gevraagd. In
maart 2011 zou de plechtigheid in Pakistan plaatsvinden.
We zijn daarom dit voorjaar samen met onze zoon Stijn,
mijn zus Desiree, onze buren Geert-Jaap en Joka en hun
dochter Rozan en twee persoonlijke vrienden van Maaike
naar Islamabad gereisd voor het huwelijk van Maaike en
Zeeshan.
In Islamabad vond het eerste feest plaats; het Henna- of
Mindifeest, een feest waarbij veel muziek en dans is.
Maaike had voor de vrouwen van het Nederlandse gezelschap kleding laten maken met als hoofdkleur oranje en
voor de mannen traditionele kleding zoals witte kamiezen
met witte broeken. Alle gasten uit Nederland en haar
collega’s en vrienden droegen een oranje sjaal en ook de
stoelen in de feesttent hadden oranje linten. Familie en
vrienden van Zeeshan droegen groene sjaals en kleding
en hun stoelen groene linten, want groen is de nationale
kleur van Pakistan.
Drie dagen later zijn we voor het eigenlijke huwelijksfeest
per trein naar Bahawalpur gereisd. Dit is de plaats waar
Zeeshan geboren is en waar het paleis staat van Noor
(Noor Mahal), een van de vrouwen van de laatste Nawab
(koning) van Bahawalpur. In de tuin van dat paleis was ’s
avonds het huwelijksfeest.
Maaike had ook hier voor het Nederlandse gezelschap de
kleding laten maken; voor de vrouwen kleurrijke traditionele kleding (voor mij een met halfedelsteentjes geborduurde jurk met jas) en voor de mannen een zijden jas
met goud- of zilverbrokaat voor over de kamies met witte
broek, waar zij schoenen met krulpunten onder droegen.
Maaike had zelf een jurk met sluier die door de borduursels 15 kg woog! Er waren 250 gasten en de sfeer was
sprookjesachtig zoals de foto’s laten zien.
Naast de feesten hebben we zoveel mogelijk van het land
proberen te zien. De Pakistani zijn lieve en behulpzame
mensen die wonen in een schitterend land met grote politieke problemen, waar wij ons nooit onveilig hebben gevoeld. Al bij al was het een geweldige ervaring.
Toiny van Kruijsdijk
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ander soort pijn, maar dit
wordt in de loop van de
tijd minder.

Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre”
Tongelresestraat 483,
5641 AW Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@online.nl
website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl

De schouderprothese
Evenals een heup of knie, kan ook het schoudergewricht vervangen worden door een prothese. Bij deze
schouderoperatie wordt een deel van de schouder vervangen door een prothese om klachten in de schouder
en/of arm op te heffen. Klachten in de vorm van bewegingsbeperking, stijfheid en pijn aan de schouder
kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van een botbreuk na een ongeval, slijtage of reumatoïde artritis.
Er zijn drie verschillende type schouderprotheses.
Afhankelijk van de leeftijd, de kwaliteit van de spieren en pezen en de graad van slijtage, zal beslist worden welke prothese het meest geschikt is.
Het belangrijkste voordeel van deze operatie is de
afname van pijn en een toename van de beweeglijkheid van het schoudergewricht. De operatie kent een
revalidatieperiode waarin er sprake zal zijn van een

Onder begeleiding van
een fysiotherapeut start
de revalidatie in het ziekenhuis de dag na de
operatie. Er worden oefeningen aangeleerd die
een aantal keer per dag
mogen worden herhaald. Om verstijving van gewrichten te voorkomen is het belangrijk dat ook de
elleboog, pols en hand worden geoefend.
Na thuiskomst wordt de revalidatie voortgezet onder
begeleiding van een fysiotherapeut uit de buurt. In de
eerste periode wordt tijdens het oefenen de schouder
passief, op geleide van de pijn bewogen. De schouder
mag niet te veel naar buiten of naar binnen draaien en
alleen onderhandse bewegingen zijn toegestaan. De
eerste vier weken is het de bedoeling om buiten het
oefenen om, de schouder rust te geven door middel
van het dag en nacht dragen van de schouderimmobilizer. Het dragen hiervan wordt langzaam afgebouwd.
De belastbaarheid en beweeglijkheid van de schouder
wordt steeds beter. Ook de kracht en coördinatie van
de spieren nemen toe. De dagelijkse activiteiten worden opgepakt en ook het werk en eventueel sportactiviteiten worden hervat. De revalidatietijd die hiervoor
staat is voor iedereen anders, dit wordt in overleg met
arts en fysiotherapeut vastgesteld en begeleid.
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VLOOIENMARKT
Op zondag 6 november organiseert scouting St. Frans haar jaarlijkse vlooienmarkt.

Op vrijdag 11-11-2011
viert het St.Martinusgilde
Tongelre haar Patroonsdag. De dag zal beginnen
met een H.Mis in de
St.Martinuskerk om 10.00
uur.

In 1967 werd de markt voor de
eerste keer gehouden aan de
Tongelresestraat. Dit jaar, de
45ste keer, wordt de markt gehouden aan de
Vuurvlinderstraat te Eindhoven.

Na de mis en de uitbeelding van de patroonsheilige
en vendeldemonstratie vertrekt het gilde naar het
gildehuis in de Bogten.
Het gilde heeft die dag drie jubilarissen: 40 jaar gildebroeder Ton Dijstelbloem, 25 jaar gildebroeder
Martijn van den Dungen en 25 jaar gildelid de heer
Fried de Wit.
Op zondag 13 november zal de kerkelijke viering
beginnen met een H. Mis om 11.00 uur in de St.
Martinuskerk en zal de uitbeelding van de patroonsheilige en vendeldemonstratie plaatsvinden.

U bent welkom vanaf 12.00 uur. Kom gezellig
snuffelen op de markt waar voor iedereen wel
iets te vinden is.
Heeft U nog spullen bel dan 2816186. Wij komen ze graag bij U ophalen, ook door het jaar
heen.
Scouting St. Frans
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Recept van de maand oktober: vergeten kliswortel uit de pan
De penwortel van jonge planten kan gegeten worden
als pastinaak. In Europa wordt de plant bijna niet
meer gegeten, in het Verenigd Koninkrijk is er nog
wel een populaire frisdrank te koop in de supermarkt
die gemaakt wordt van paardenbloem en klis
(dandelion & burdock).In Azië is het nog een populaire groente.
De wortels worden in Nederland verkocht in Chinese
supermarkten onder de Engelse naam "burdock". De
wortels worden in het eerste groei-jaar in de herfst
geoogst, dan heeft de plant nog geen bloemstengels/
bloemen ontwikkeld (slechts de grote leerachtige
bladen en de wortel). De wortels zijn vorstbestendig.
Ze kunnen in de winter in de grond gelaten worden
en vlak voor gebruik geoogst worden. Als u in het
wild op zoek gaat naar deze plant kunt u het beste
eerst zoeken naar de duidelijk herkenbare klittebollen en vervolgens daar in de buurt zoeken naar planten uit het eerste jaar.
De rode bladstelen zien er een beetje uit als rabarber,
de bladeren zijn leerachtig met een licht behaarde
witte onderkant. Jonge bloemstengels kunnen in het
late voorjaar voordat de bloemen verschijnen ook
gegeten worden. De smaak lijkt wat op die van artisjok.
Ingrediënten voor 2 personen:
• 200 gr. kliswortel (niet schillen, wel wassen)
• 100 gr. spek
• 1 rode ui

•
•
•
•
•
•

1 teentje knoflook
bakboter
1 bosje peterselie
1dl kookroom
peper en zout
2 kasteelbroodjes

Bereidingswijze:
• Snij de kliswortel in plakjes.
• Breng een pan met water en een
beetje zout aan de kook en voeg
dan de kliswortel toe.
• 15-20 minuten koken en laten uitlekken.
• Schil de ui, snijd hem in tweeën en snij dan de ui
in halve ringen.
• Bak de plakjes spek en snijd die in de breedte in
dunne reepjes.
• Verhit boter en bak hierin de plakjes kliswortel
met ui en spek.
• Het knoflookteentje fijn hakken en toevoegen.
• Bak dit alles goudbruin, daarna afblussen met een
klein beetje room.
• Snijd wat peterselie fijn en strooi dat er overheen.
• Op smaak brengen met wat peper en zout.
• Eet er een lekker donker kasteelbroodje uit onze
eigen bakkerij bij.
Smakelijk!
Recept van Tim van Wijk, kok van Gasterij In 't Ven

Dahliaclub Sint Martinus

Opgericht 1935

Uitslag Loterij 2011
Dit zijn de winnende lotnummers:

262, 339, 593, 610, 620, 653, 690, 717, 752, 763, 858, 894, 978,
1089, 1104, 1152, 1179, 1224, 1288, 1310, 1373, 1421, 1428, 1450, 1472, 1481, 1536, 1558, 1630, 1747, 1784, 1858, 1872,
2017, 2043, 2116, 2236, 2385, 2411, 2636, 2642, 2645, 2668, 2801, 2816, 2898, 2937, 2988,
3130, 3258, 3514, 3521, 3616, 3627, 3766, 3852, 3904, 3923, 3997,
4120, 4166, 4188, 4237, 4262, 4381, 4382, 4512, 4519, 4532, 4569, 4863,
5107, 5127, 5128, 5200, 5291, 5376, 5502, 5537, 5566, 5647, 5693, 5724, 5740, 5791, 5859, 5862.

Prijzen van de loterij kunnen tot 1 november 2011 bij voorkeur na 18.00 uur afgehaald worden bij:
Dhr. van Erp, Tongelresestraat 536, Eindhoven
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Hulp aan zwerfkatten!

DE KARPENDONKSE LOOP

In Eindhoven en omgeving
is sprake van een groot
zwerfkatten probleem. Op
vele plekken zwerven iedere dag tientallen katten
rond op zoek naar voedsel. Sommige katten hebben ooit een thuis gehad, andere zijn buiten geboren.
Het gaat hier dan ook veelal om verwilderde katten. De katten zijn vaak niet gecastreerd waardoor het probleem alsmaar groter wordt. Een
poes is met zo’n 6 maanden geslachtsrijp en kan
zo’n 2 à 3 nesten per jaar krijgen. Kittens worden
geboren op straat, vaak in erbarmelijke omstandigheden. U kunt zich voorstellen dat het zwerfkatten probleem iedere dag groter wordt als de
dieren niet geholpen worden. Veel van deze katten hebben een slechte gezondheid, zijn hongerig
of gewond.
Ze hebben uw hulp hard nodig.
Daarom is Renée Lukken (21) uit Eindhoven gestart met een particulier initiatief om deze katten
te helpen. Samen met vrijwilligers vangt ze de
katten en laat ze castreren bij een dierenarts. Na
herstel worden de verwilderde katten teruggeplaatst in hun leefgebied. Dat is te prefereren boven het wegnemen van alle katten aangezien ze
dan de plekken bezet houden voor nieuwe aanwas. Het probleem kan zich dan in ieder geval
niet verder uitbreiden. Tamme zwerfkatten en
kittens worden ondergebracht bij een opvang of
asiel. De kittens worden daar gesocialiseerd zodat
ze geplaatst kunnen
worden in een goed
en blijvend thuis. U
kunt zich voorstellen
dat dit alles veel
geld kost; vandaar
dat wij dringend op
zoek zijn naar mensen die dit initiatief
willen ondersteunen.
Wij willen u daarom vragen om voer en
eventuele andere dierbenodigdheden te doneren en in te zamelen op Wijkcentrum het
Oude Raadhuis, 't Hofke 15. Dit kan onder vermelding van het zwerfkattenproject Eindhoven.
Uiteraard zijn financiële donaties meer dan welkom, deze kunnen gestort worden op rekening
nummer. 8902517, t.a.v. R. Lukken (te Eindhoven), o.v.v. zwerfkatten. Bent u op zoek naar een
nieuwe kat of kitten of wilt u weten op wat voor
andere manier u kunt helpen? Kijk dan eens op
de website http://zwerfkatten.webklik.nl Vele
katten en kittens wachten op een nieuwe baas.
Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp!
Laura Koch

Het Wasvengebied omvat ca 28 ha tussen de Eisenhowerlaan en de spoorlijn naar Helmond en tussen
de Ring en de Koudenhovenseweg-Zuid.Toen Tongelre nog bestond uit alleen 't Hofke met aanliggende
zandpaden naar de omliggende dorpen Woensel,
Stratum, Geldrop, Coll en Nuenen, was het een groot
heidegebied; de Hooge Heide genaamd. Op die
Hooge Heide ontstond de Karpendonksche Loop;
niet als bronbeek maar als afvoer van het hemelwater.Via de Lage Heide stroomde dat vroeger naar de
Dommel.
Het Wasven was een ven op die heide waar men
vroeger de schapen waste voordat ze geschoren werden. Dat ven is nu weggestopt onder de Eisenhowerlaan.
Dat over het verleden; nu de toekomst.
Als u dit leest is men er waarschijnlijk al aan begonnen: het weer ten leven wekken van de Karpendonkseloop.
In het Groendomein Wasven is al jaren geleden een
bergingsvijver gegraven die het hemelwater van de
wijk Beauregard moet opvangen. Door fouten in de
aansluitingen is dat er nog niet van gekomen maar
dat wordt binnenkort hersteld. Dan gaat er meer water komen in het (nieuwe) Wasven en via de gegraven sloot kan een teveel aan hemelwater worden afgevoerd terwijl de "sluisjes" (schotbalkenstuwen) de
mogelijkheid bieden om water vast te houden als dat
nodig is voor de grondwaterstand.
Die waterafvoer wordt aangesloten op de "nieuwe"
Karpendonkseloop die tussen de gebouwen van het
Lorentz uitkomt, de Celebeslaan onderdoor kruist en
via een tweede bergingsvijver (die moet ook een
mooie naam krijgen!) verder loopt richting Eisenhowerlaan en vervolgens daarlangs naar een duiker onder die weg bij de kruising met de Oldenbarneveltlaan.
Het Wasvengebied wordt hiermee weer een stuk rijker aan natuurdiversiteit en dus nog waardevoller om
het als natuurgebied te behouden.
En Tongelre wordt nog leefbaarder !!
Laten we daar met z'n allen naar streven.
Frits van Geffen,
namens de Werkgroep SMS/Leefbaarheid van 't Oude Raadhuis.
Meer informatie over de Karpendonkse Loop vindt u
op pagina 35.
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100 jaar ’t Oude Raadhuis
Grote quizavond op 4 en 5 november 2011: wie wordt MeesterBrein van Tongelre?

In het kader van het 100-jarig bestaan van ’t Oude Raadhuis dagen we alle volwassen inwoners van Tongelre uit een gooi te doen naar de titel MeesterBrein 2011 tijdens onze
grote quiz op 4 en 5 november. De quiz wordt gespeeld met teams bestaande uit maximaal
6 vrienden of buurtgenoten vanaf 18 jaar. Verwacht behalve vragen over ’t Raadhuis ook
vragen over sport, muziek, politiek enzovoort. Er zijn twee speelavonden in ’t Oude Raadhuis. Op speelavond één strijden alle aangemelde teams tegen elkaar. De beste vijf teams
gaan door naar de grote finale, waar zij het tegen elkaar opnemen. Het winnende team
mag zich een jaar lang MeesterBrein noemen. Publiek en supporters zijn van harte welkom, de bar is open.
Behalve de felbegeerde titel MeesterBrein 2011 krijgen de winnaars ook
een avondje uit eten voor het hele team!
Stel snel uw team samen en geef er een leuke naam aan! U kunt een team inschrijven tot
31 oktober door een mailtje te sturen naar raadhuis@onsneteindhoven.nl met naam en
leeftijd van de teamleden. De voorronde is op vrijdagavond 4 november en de finale is op
zaterdagavond 5 november.

Slimmer dan de buren? Grijp uw kans en doe mee!
Spelregels

• Vorm een team met vrienden of buren van maximaal 6 spelers.
• Geef het team een naam. Elk team krijgt een kleur toegewezen, waarin elk team zich flink kan uitdossen
voor de quizavond! (Alleen een petje of sjaaltje mag natuurlijk ook.)
Aanmelden bij raadhuis@onsneteindhoven.nl.

• Op vrijdagavond 4 november om 20.30 uur begint de voorronde. Elk team krijgt een eigen tafeltje toegewezen, een pen en antwoordformulieren. Per ronde worden 10 vragen gesteld. Na afloop van elke ronde
haalt de assistente van de presentator de antwoordformulieren op.

•
•
•
•
•

In de pauze wordt een tussenstand bekendgemaakt. Na afloop onthult de jury de eindstand.
De top 5 gaat door naar de eindronde op zaterdag 5 november, aanvang 20.30 uur.
De vragen zijn van algemene aard, maar er zijn ook vragen over Tongelre en ’t Oude Raadhuis.
Het gebruik van hulplijnen, encyclopedieën en internet op telefoons is ten strengste verboden!
Het winnende team krijgt een etentje aangeboden ter waarde van 200 euro!
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ENTHOUSIASTE MENSEN GEZOCHT
Scoutinggroep Pres. Roosevelt is een scoutinggroep
voor kinderen met een beperking. Onze blokhut
“Villa Roosevelt” staat aan de Oude Muschbergweg
1 te Eindhoven. Lekker dicht bij de bossen, waar wij
vaak gebruik van maken. Onze leden variëren in de
leeftijd van 7 t/m 23 jaar. Het doel van de Pres.
Rooseveltgroep is, om jongeren met een beperking
een leuke vrijetijdsbesteding aan te bieden volgens
de ideeën van scouting. Het spreekt vanzelf dat deze
jongeren meer begeleiding vragen. De leiding begeleidt de activiteiten zoals: speurtochten, knutselen,
insignewerk, kampvuur maken en er op koken, spellen spelen, maar ze zorgt daarnaast ook voor de verzorging van onze leden.

GEBABBEL
UIT DE
BIBLIOTHEEK
Het is herfst. De bladeren vallen, de temperatuur
daalt en het is vroeg donker. Wat is het dan heerlijk om lekker op de bank te zitten met een kopje
warme thee en een goed boek.
Berckelhof
23 September was de opening van het steunpunt
voor volwassenen in “Berckelhof”. De opening
werd verricht door wethouder Schreurs en onze
interim-directeur Bert Brouwer. Met een drankje
en een hapje genoten vele mensen van deze gelegenheid. Het steunpunt is open van 8.00 uur ‘s
ochtends tot 8.00 uur ’s avonds. Wil men graag
geholpen worden of gewoon een praatje maken
dan kan men tussen 13.00 uur en 15.30 uur een
beroep doen op de gastvrouwen/gastheren.
Voordeelmetjebiebpas tip voor november:
20% korting op een entreekaartje van Best Zoo.
In de maand november is het extra voordelig om
naar Best Zoo te gaan. U krijgt maar liefst 20%
korting. (actie loopt tot 31 december 2011)
http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/recreatie/
dierenpark-best-zoo
Nederland leest
Van 21 oktober t/m 18 november is Nederland
weer in de ban van Nederland Leest. “Het leven is
verrukkeluk” van Remco Campert staat dan centraal.

Elke speltak komt één weekend per maand samen
van zaterdagmiddag 14.00 uur tot zondagmiddag
14.00 uur. In de zomer gaan we op kamp en eens in
de 4 jaar naar de Nationale Jamboree. Wij zijn voor
de leeftijdsgroep 12 t/m16 jaar op zoek naar enthousiaste leiding, ouder dan 16 jaar, die het leuk vindt
om voor deze bijzondere groep jongeren het scoutingweekend een feest te laten zijn. Ervaring met
scouting of het begeleiden van jongeren met een beperking is niet nodig, je leert het gaandeweg. Naast
leiding voor de groepen, zoeken wij mensen die
graag op zaterdagavond voor onze warme maaltijd
willen zorgen. Enthousiast/interesse, neem contact
met ons op, wij nodigen je graag uit een keer kennis
met ons te komen maken.
Groepsbegeleider:
Johan Maas
Telefoon: 0492-464396
E-mail: jmmaas02@onsbrabantnet.nl
www.scouting-roosevelt.nl

Sale
In alle vestigingen van de Bibliotheek Eindhoven is
van 31 oktober t/m 21 november weer een verkoop van verschillende materialen.

KERSTMARKT 2011
In het kader van het 100 jaar
bestaan van het Oude Raadhuis
wordt er een kerstmarkt gehouden rondom het Oude Raadhuis.
Wij denken aan een gezellige
markt voor jong en oud waar iedereen zijn/haar
verzamelingen/creaties kan verkopen of laten
zien. Ook zijn er activiteiten voor kinderen zoals
o.a broodbakken en knutselen.
Datum:zaterdag 10 december 2011
Plaats: Rondom het Oude raadhuis
Tijd: 16.00 uur tot 21.00 uur
Nieuwsgierig geworden?
En heb je een hobby of artikelen die met kerst te maken
hebben en die je graag met anderen deelt en/of verkoopt?
Ga dan naar www.ouderaadhuis.dse.nl voor verdere informatie.
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OPEN DAG FITTHER
Op zaterdag 1 oktober bestond de gelegenheid een
kijkje te nemen in ons fitnesscentrum Fitther tijdens een Open Dag.

werd vooral veel uitleg gegeven over alle fitnessmogelijkheden. Zo werd ook het unieke Technogym Sleutelsysteem uitgelegd ter registratie van
trainingsresultaten.
Vanaf 9.00 uur ’s morgens waren direct geïnteresseerde buurtgenoten aanwezig om te komen kijken
hoe een deel van Huize Ignatius is veranderd in
een praktijk voor fysio- en manuele therapie met
fitnesscentrum.

Fitnessen is door de week mogelijk op abonnementsbasis van ’s morgens 08.00 uur tot ’s avonds
22.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Wat bij ons de fitness karakteriseert is de aanwezigheid van fysiotherapeuten om iedereen goed
begeleid en op zijn of haar niveau een trainings-

Ook een delegatie, bestaande uit 12 van de voormalige bewoonsters van het huis, was erg benieuwd naar alle veranderingen sinds het vertrek
eind 2009 naar Schijndel.
Naar de mening van de zusters waren de verbouwingen van het praktijk- en fitnessgedeelte, maar
ook van de onlangs verbouwde en heringerichte
hal erg geslaagd. De wijze waarop in de hal aandacht is gegeven aan de vroegere bestemming van
het pand als klooster werd alom gewaardeerd.
Na de koffie voelden de zusters zich direct weer
thuis en al snel werd ‘hun’ kapel bevolkt door her
en der sportende kloosterlingen. Dit leverde enkele
fraaie beelden op.
Bezoekers van de Open Dag werden door de aanwezige fysiotherapeuten in beide fitnesszalen rondgeleid, apparaten werden uitgeprobeerd en er
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programma te bieden. Ook op de Open Dag bleek
weer dat de wil om te gaan sporten bij velen leeft,
maar dat gezocht wordt naar een plek waar dit op
een verantwoorde manier kan. Als fysiotherapeuten, specialist in beweging, bieden wij juist die ondersteuning bij het sporten aan.
Sporten op je eigen niveau, van beginner tot (ver)
gevorderd, met of zonder lichamelijke klachten,
om fit te worden en te blijven, om gezonder te
worden met een lager gewicht, een lagere bloeddruk, een lager cholesterol, het kan.

Jubilarissen concert Harmonie
de Eendracht

De laatste tijd zijn er vele landelijke collectes geweest van onder andere de Hartstichting, de Nierstichting en dergelijke; in al deze campagnes
wordt aandacht besteed aan het belang van bewegen. Wij, vanuit onze professie, dragen graag ons
steentje hieraan bij. Daarom hebben wij ook de
stap gemaakt om, naast de fysio- en manuele therapie, een voor iedereen toegankelijk fitnesscentrum te openen. Kom gerust eens kijken of het ook
iets voor u is. Ook u bent van harte welkom.

Nieuwe natuur
De Karpendonkse loop wordt nu werkelijkheid!

Op zaterdag 19 november a.s. geeft
Koninklijk Erkende Harmonie de
Eendracht uit Tongelre een speciaal
concert voor haar jubilarissen. De
heer Toon Menheere is dit jaar 60
jaar actief lid van onze vereniging,
een bijzondere prestatie.
Al die jaren is hij slagwerker geweest bij onze harmonie. Bovendien is hij een erg betrokken verenigingsman.
De heer Peter de Laat is dit jaar 50 jaar muzikant.
Zijn 40 jarig jubileum heeft hij 10 jaar geleden gevierd
bij Drumfanfare Acht. Een aantal jaren geleden heeft hij
de overstap gemaakt naar onze harmonie, waar we hem
nu in het zonnetje zetten.

Tenslotte is onze voorzitster, Ria Leermakers, dit jaar
25 jaar musicerend lid van Harmonie de Eendracht.
Ook dat laten we uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan.
Het concert vindt plaats op zaterdagavond 19 november. Locatie: Gasterij de Harmonie
Hoogstraat 310 in Eindhoven.
Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.
Bestuur Koninklijk Erkende Harmonie de Eendracht

In 2009 is men begonnen met een plan te maken genaamd: de
Karpendonkse loop. Van oorsprong een oude loop die richting de
Dommel stroomt. Deze wordt hersteld en verder uitgebreid.
Het is een samenwerking van gemeente Eindhoven en het Groendomein Wasven met medewerking van leerlingen van het Lorentz
Casimir Lyceum.
Het idee achter deze eigenlijk nieuwe natuur is afkoppeling van
hemelwater, zodat dit schone water niet zomaar via het riool wordt
afgevoerd, want dat is zonde.
Bij hevige buien kan het riool steeds vaker de capaciteit niet aan,
dus kan het in de toekomst via de nieuwe loop naar de gegraven en
nieuw te graven waterbergingen stromen. De ene bergingsvijver
kennen we. Die ligt nabij het Medisch Centrum Tongelre en vangt
straks het water van de wijk Beauregard op. De andere vijver komt
tegenover het Lorentz Casimir Lyceum te liggen. Men is begin deze
maand gestart met de realisatie van het plan.
De graafwerkzaamheden zijn in volle gang. De nieuwe vijver wordt
gevoed door de drainage van de speelvelden achter het Lyceum en
de verschillende daken die al zijn afgekoppeld van het riool. Al dat
water hoeft straks niet meer richting de waterzuivering. Uiteindelijk,
als de bergingsvijvers vol zijn, zal het overige hemelwater richting
de Dommel stromen langs de Eisenhouwerlaan.
Met kleine sluisjes kan men de waterstand sturen. In de winter iets
lager zodat bomen niet staan te soppen met hun wortels en de kans
groter is dat ze omwaaien. En in de zomer een hogere waterstand
om uitdrogen te voorkomen.
Begin februari 2010 is gestart met ruimte maken voor de loop
(sloot). Een aantal bomen moest wijken, dus omgezaagd.
Leerlingen uit de 4e klas van het Lorentz Casimir Lyceum zijn vorig
jaar al gestart, onder leiding van Kees van Grevenbroek met hun
maatschappelijke stageproject. Zij hebben de takken verwerkt tot
takkenrillen (hout en takken opstapelen). Deze rillen zijn uitstekende natuurlijke objecten waar allerlei kleine zoogdieren, reptielen en
vogels bescherming vinden. Andere organismen zoals insecten
maar ook schimmels en mossen zullen het hout op een natuurlijke
manier verder afbreken tot weer opneembare voedingsstoffen.
Zo zie je dat verschillende partijen samen, toch een mooi project
maken waar de biodiversiteit zeker weer bij gebaat is. Tijdens de
natuurwerkdag op 5 november is er de mogelijkheid om mee te
helpen bospest te verwijderen bij het nieuwe project, zie
www.wasven.nl om het nog mooier te maken.
Daarna mag Moeder Natuur de rest doen. En daar heeft zij echt
geen moeite mee.
Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre
Meer informatie over de Karpendonkse Loop vindt u op pagina 29.
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-2819955
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

Natuurwerkdag: Help de natuur een handje
mee op 5 november
Natuurwerkdag

5 november

Speculaaspoppen bij de bakker

9 november

Proefthema-avond Gasterij:
Pompoen

16 november

Expositie Diana van Stekelenburg

5 november – 7 december

Tuinthema-avond:
Allemaal beestjes

17 november

Kuieren: Rondje Karpendonkse
plas

20 november

Natuurthema-avond jeugd:
Uilen

25 november

De NATIONALE Natuurwerkdag komt er weer aan!
Wij, van het Groendomein Wasven, werken hier
natuurlijk ook graag aan mee. Vanaf half 10 in de
ochtend starten we eerst met koffie en daarna willen we heerlijk gaan werken, de buitenlucht en de
natuur in.
Dit jaar gaan we de strijd aan tegen de Amerikaanse vogelkers in het Wasvengebied. “Bospest” wordt
deze struik ook wel genoemd. Het is een snelle
groeier die onze inheemse struiken, bomen en
kruidachtigen overgroeien en de concurrentie zal
overwinnen. Daarom gaan we deze struiken verwijderen met zaag, schop en bijl. Help je ook mee?
Wij zorgen dat je tijdens het schaften niets te kort
komt en wij maken er een gezellige, maar zeker
nuttige dag van die ongeveer om 14.30 uur is afgelopen.
Voor de kinderen organiseren we een speurtocht
in het Wasvengebied
waar in vroeger tijden
een groot landhuis heeft
gestaan. Kijk voor meer
info op de sites http://
www.wasven.nl/achtergrond/beukenlaanhistorie en
http://www.natuurwerkdag.nl
In verband met de catering graag aanmelden via
de website van de Natuurwerkdag:http://
www.natuurwerkdag.nl/
meedoen/locatie/
g roen d omein -w a sven tongelre/379
Heb je geen internet dan kun je je aanmelden via
Kees van Grevenbroek: tel. 06 11 78 637

Woensdagmiddag / Bakmiddag
"Speculaaspoppen bij de bakker"
op woensdagmiddag 9 november
van 13.30 tot 15.00 uur. Je kunt
weer samen met bakker Ralf aan
de slag in een echte bakkerij om
lekkere speculaaspoppetjes te bakken (voor kinderen van 6 tot 10
jaar). En als het lekkers de oven in
gaat, wordt er een leuk spel georganiseerd en is er
limonade. Het resultaat mag mee naar huis! Voor
meer informatie zie de site van het Wasven.
Proefthema-avond Gasterij: Pompoenen
Op 16 november gaat onze
eigen tuinder Chantal ons het
een en ander vertellen over
pompoenen. Pompoenen zijn
een zeer oud cultuurgewas.
Wist u dat in Midden- en ZuidAmerika er al pompoenen werden verbouwd tussen 9000 en
7000 jaar voor Christus? Ze
zijn er in vele soorten en maten. We gaan proeven
van de diverse gerechtjes die de koks van de Gasterij voor ons gemaakt hebben zoals soep, taart
maar ook shushi en nog meer. U zult zien en proeven wat er allemaal mogelijk is met de veelzijdige
pompoen!
De proeverij vindt plaats in de Gasterij, kost € 7,50
en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Reserveren is
niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Expositie: Diana van Stekelenburg, schilderes
van het levend erfgoed exposeert
In de overloop van de Wasven boerderij zijn van 5
november tot en met 7 december pastels en olieverfschilderijen te zien van Diana. Na jaren mensen uit alle werelddelen op het doek te hebben geschilderd toont ze o.a. nu portretten van heideschapen, landgeiten en Bentheimer varkens. Ze
hoopt door het schilderen van het levend erfgoed
deze prachtige dieren wat meer onder de aandacht
te brengen.
Tuinthema-avonden: Allemaal beestjes!!
Allemaal beestjes bij de Wasvenboerderij op 17
november van 19.00 – 21.00
uur in de Schop achter de
Wasvenboerderij.
In de bodem van onze tuin
leven veel meer beestjes dan
wij denken; regenwormen,
insecten, bacteriën en bij-
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voorbeeld schimmels. Veel beestjes kunnen we
zien, maar niet allemaal. Wat we zeker niet kunnen
zien is hoe deze beestjes samenwerken met de
planten om een vruchtbare bodem te creëren. In
deze lezing passeren deze beestjes de revue en
wordt uitgelegd waarom een levende bodem zo belangrijk is in onze (moes)tuin. We gaan ook op ontdekkingstocht: welke beestjes zijn er op het Wasven?! Komt u ook luisteren? Voor meer informatie
zie de site: wasven.nl.
Kuieren: Rondje Karpendonkse Plas
Op de Karpendonkse Plas zwemmen verschillende
soorten eenden en ganzen. Maar welke? Kom je ze
ook bekijken?
Wij, de natuurwerkgroep,
vertrekken zondag 20
november
om
10.30 uur vanaf de
boerderij van het
Wasven naar de
Plas en zijn rond
de klok van 12.00
uur weer terug. Loop je ook mee? Een verrekijker
is geen overbodige luxe. Kleed je vooral warm genoeg aan. Deelname €1,50 pp.
Uiteraard loopt er een natuurkenner mee.
Natuurthema-avond Jeugd: Uilen in Tongelre
en omgeving
Op vrijdagavond 25 november vindt weer de natuurthema-avond plaats. Deze avond
gaan we het hebben over de
uilen die je ziet in Tongelre.
Iedereen kent wel de uil,
maar er zijn verschillende soorten.
Welke soorten komen er in onze omgeving voor?
Wat zijn uilenballen? Wat doet een uil overdag? Allemaal vragen die we gaan beantwoorden. We gaan
zelfs uilenballen uitpluizen want daar zitten allerlei
beentjes en botjes in. Wie weet komt er een echte
uil naar de schuur.
Kom je ook? Het is van 19.00 tot 21.00 uur in de
Schop van de Wasvenboerderij. De entree is € 2,00
per kind.
Terugblik op Proef de Herfst
Muziek, poëzie en culinair genieten was het tijdens
het evenement ‘Proef de Herfst’ bij de Wasvenboerderij.
Op de boomvlonder vonden optredens plaats van
het Rossini blaaskwartet en het Beauregard ensemble. Ze speelden onder meer werken van Rossini,
variaties op een thema van Mozart en ‘boer wat zeg
je ..'. De poëzie was in goede
handen bij Wim
Daniëls, Yvonne
Mulder en Piet
van den Boom.
Tijdens het con-

cert en de voordrachten verzorgde de Gasterij van
de Wasvenboerderij een streekgebonden herfstmenu: een smakelijk kwartet van bonensoep uit eigen
moestuin met een peperbroodje en rookworst, een
quiche met geitenkaas en herfstgroente, ter plaatse
gewokte mosselen met bier, kruiden of tomaat en
een warme appel met amandelspijs en gegrild suikerbrood uit ‘het groene ei'.
Proefthema-avond Gasterij: Kaas uit het
vuistje?
Wie aan Holland denkt, denkt aan Goudse kaas,
Leerdammer of Old Amsterdam. Maar in onze
streek worden ook andere kazen gemaakt zoals
geitenkaas (bekroond uit Heeze), blauwschimmel
en boerenkaas. Zuivelhandel Siteur, jarenlang met
een kaaswinkel in de binnenstad en nog steeds toeleverancier aan de horeca, vertelt op woensdag 16
november smaakvol over deze kazen en de invloed
die de Hollandse herfst erop heeft. Natuurlijk begeleid door hapjes vanuit de keuken van de Gasterij.
De lezing met proeverij vindt plaats in de Gasterij,
kost € 7,50 en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.
Reserveren is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Zwarte Pieten bakken ze bruin
Het klinkt nog ver weg maar …. de Sint komt weer
naar Nederland, en met hem zijn vele pieten. De
pieten nemen op zaterdagmiddag 26 november bezit van de bakkerij in het Wasven en bakken ze
zwart, eh bruin. Schrijf maar vast in je agenda,
meer info volgt in de volgende Rond ’t Hofke.
Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor
nog meer leuke activiteiten met data en aanvangstijden. Ook het nieuwe menu van de Gasterij staat
hierop. http://wasven.nl

Een Tongerick is een Tongelrese Limerick
Un boomplanter aan ut Looveld,
kwam mè un fruitboom aangesneld.
Hij wilde vur die boom un plek,
Da war dan zijn herdenkingsstek
Vur mijn groenteboer, dè stond er
op ut bord vermeld.
Nelis
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Schoolkamp groep 8 b.s. De Boog:
We fietsten naar het kamp, heel gezellig was dat! We zongen een paar liedjes en we kletsten
heel erg veel. Daarna mochten we onze kamers gaan inrichten. Daarna gingen we een spel doen
waarbij we foto’s kregen en op de foto stond een afbeelding, die afbeelding moest je zoeken
en als je dan op de goede plek was zat er een vraag op dat voorwerp. Toen het wat later was
kwamen er leerkrachten op bezoek. Toen gingen we frietjes eten. Daarna gingen we voedballen
tegen de leraren. We hadden verloren. Toen het 10 uur was begon de spooktocht! Het was heel
leuk! Toen nog bij het kampvuur wat spelletjes gedaan en naar bed.
’s Ochtends werden we rond 8 uur wakker gemaakt en gingen we ontbijten, en
daarna hadden we ochtend gymnastiek van juf Sanne. Daarna gingen we naar het zwembad! Bij
het zwembad had iedereen het super gezellig vooral in de wildwaterbaan! Toen we weer terug
waren gingen we bbq-en. ‘s Avonds hadden we een talenten show het was heel grappig! De presentator Jorvi en de presentatrice Nihad waren ook erg grappig! ’s Nachts hadden we een
kampvuur.
’s Ochtends werden we (gelukkig) later wakker. En toen we ons brood op hadden moesten we
onze tassen inpakken. Toen we dat allemaal gedaan hadden fietsten we zingend aan! En net als
op de heenweg was het erg gezellig! Toen we weer op school waren was iedereen weer blij dat
ze weer naar huis mochten!
Het was een kamp om nooit te vergeten!
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

Weer naar school!

Crea-middag

Op maandag 22 augustus 2011 was het zover!
Na een heerlijk uitgeruste vakantie gingen alle kinderen van Saltoschool ’t Karregat weer aan de
slag. En wat hadden ze er zin in!
De opening van het nieuwe schooljaar was dan ook
wel op een leuke en muzikale manier…

Saltoschool ’t Karregat heeft voortaan een creamiddag voor de groepen 4 t/m 8. Maar wat is dat
precies? En wat doen we daar eigenlijk? Een paar
kinderen aan het woord:
We doen leuke dingen,gym, computeren,handvaardigheid ik
Heb een onderwaterwereld
gemaakt en het leukste
Vond ik knutselen. En gym
was ook super leuk.
Katja uit groep 4

De eerste schooldag Was heel gek.
er kwamen Jufe met muziekinstrumenten….
Maar ook meesters. En ook een optreeden. Het
was heel leuk!
Daan uit groep 4
De eerste schooldag
was heel leuk!
De leraren maakten
grappige muziek.
Met zelf gemaakte instrumenten.
Die zagen er mooi
uit. Toen werden alle
klassen op het podium
geroepen. In de klas
deden we veel spelletjes.

Gemaakt:door amjad uit groep 5

Groetjes Marie en Esmee uit groep 6
De eerste schooldag was heel leuk, want er kwam
iets wat niemand had verwacht. Toen iedereen er
was kwamen alle leerkrachten en die gingen
muziek (herrie) maken.
Toen gingen alle leerkrachten op het podium
staan (en groep 7) en gingen een liedje zingen, wat
groep 7 voor de zomervakantie ook had gezongen.
Daarna werden alle groepen één voor één op het
podium geroepen. Toen iedereen op het podium
was geweest ging iedereen naar binnen en toen
was het schooljaar echt begonnen.
Van Nienke uit groep 7

Elke maandag middag is groep4/5 aan de beurt.
En groep 6/7/8 dinsdag middag.
En wij allemaal vinden creamiddag heel leuk.
Er zijn groepen:a b en c.
Je hebt 3 opdrachten:handvaardigheid, computer en gym.
Handvaardigheid is dingen
zoals visjes maken.
Computer: hier doen we een
programma. dat heet: word
for kids, dat we met word kennis maken.
Gym:we doen daar leuke spellen bijvoorbeeld voetbal

Op het Karregat is
er elke maandag
en dinsdagmiddag
voor de kinderen
op onze school een
crea middag. Hoe
werkt het: we
doen dingen zoals
ict (computeren)
gym en handvaardigheid. De crea
middag is vanaf
groep 4 tot en met 8. De crea middag bestaat uit 3
groepen groep A, B en C. In die groepen zitten kinderen uit verschillenden groepen.
Ikzelf vind ict het leukst. Want ik hou veel van
computeren. Bij ict mag je een eigen website maken.
Bij gym doe je verschillende oefeningen. En bij
handvaardigheid doe je allemaal leuke opdrachten.
Jasper Plantema groep 7
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ALLERLEI
ALTAARDIENAAR
ASTMALIJDER
AUGUSTIJNER
AUTOMATENHAL
AUTONUMMER
BELASTINGTRUC
BOSFLORA
BREVIER
BRUILOFTSDIS
CAFETARIA
DIEPDOORDACHT
DOKTERSROMAN
DOOREENWARREN
GEKKEMANSWERK
HAVEN
HENNETJE

HERDOOP
LOONMATIGING
MAYONAISE
MORREND
NORDHORN
OLIEJAS
OLIJFOLIE
ORGELMAN
PASFOTO
PSYCHOSE
RATIFICATIE
RUGZENUW
SCHANDALEUS
SENATOR
SHAMPOO
SMASH
STADHUISKLOK

STARTBAAN
STOLA
TIENER
VOORMIS
WATERCLOSET
WOLFSMUIL
WONDHELER

De overgebleven letters vormen een COMPONIST
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 november
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 vorige maand is: Groningen, Leiden,
Amsterdam, Utrecht, Delft, Maastricht
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Jac Elie
Apollovlinderlaan 9
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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