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Mogelijk dat U deze uitgave van Rond ’t Hofke enkele
dagen later leest dan normaal. Waarschijnlijk bent U
dan een fervent carnavalvierder. Een echte
carnavalvierder heeft in de carnavalstijd alleen
tijd om te feesten en te slapen en na afloop met
heimwee terug te denken aan het grandioze
feest. U kent dan gegarandeerd ook onze eigen
carnavalsvereniging “de Tongelreepers”.
In oktober 1969 schreven zij in dit blad, dat toen ook nog in de
kinderschoenen stond, het volgende:
DE TONGELREEPERS
Nieuwe karnavalsvereniging in Tongelre
Met veel enthousiasme is op 16 september opgericht de karnavalsvereniging De Tongelreepers. De geboorte vond plaats in het
café Het Wapen van Tongelre aan de Muschbergweg. Een aantal
vaste en wat lossere gasten hadden hiertoe de stoot gegeven.
Ondertussen stevent deze vereniging af op haar vierde jubileum,
het 44 jarig bestaan!!! Waarom bestaat deze vereniging al zo
lang? Heel simpel. Omdat Tongelrese mensen er hun schouders
onder zetten. Clubs in Tongelre lijken een lang leven beschoren.
Wij hebben een groot aantal verenigingen die al sinds mensenheugenis bestaan.
Wat dacht U van Dahliaclub St. Martinus met zijn 77 jaar, Scouting St. Frans 65 jaar, St. Nicolaasvereniging St. Martinus 61 jaar
en een stukje jonger maar toch al een respectabele leeftijd van
bijna 41 jaar, Sociëteit Hofzicht.
Natuurlijk zijn er nog meer en dat geeft wel aan dat wanneer
Tongelrese mensen iets oprichten dat het dan vaak, ondanks wat
magere jaren, een vereniging wordt die decennia lang springlevend blijft.
In deze uitgave vindt u op pagina 15 een oproep. Men is op zoek
naar boeiende verhalen en bijzonderheden van een honderdjarige: Café De Vredesduif aan de Tongelresestraat. Zouden in dit
100 jarige café ook actieve verenigingen en clubs het levenslicht
hebben gezien?
Wij wensen U 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.
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KV De Tongelreepers
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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.

Even voorstellen
Ik ben Ton Hulshof en van oorsprong eigenlijk een Tukker, aangezien ik geboren ben in Losser (Overijssel).
Maar met een PSV
hart en inmiddels 35
jaar in Tongelre voel
ik me toch echt een
Brabander. Na een
jaar in de Kluizenaarstraat heb ik tot 1994
op
de
Tongelresestraat gewoond. En
daar waar ik vroeger
als jongetje verstoppertje speelde in de
maïsvelden,
daar
woon ik nu: de wijk
Beauregard. Samen
met mijn vrouw en
zoontje Ian van bijna
2 jaar, die er in april
een
broertje
bij
krijgt.
Mijn Opleiding
Zoals vele Tongelrenaren heb ik tijdens mijn lagere
school op de witte school gezeten. Via het Eckart College
heb ik op het ELE lyceum aan de Jasonstraat de opleiding MDS-bd gevolgd, een detailhandel opleiding. Een
echte student was ik niet, dus het heeft al met al wel
wat extra jaartjes gekost. Na mijn studie in 1991 bestond de dienstplicht nog, dus moest ik het leger in. Ik
had er helemaal geen zin in en zeker niet omdat al mijn
vrienden of afgekeurd werden of uitstel kregen. Dus
toen men vrijwilligers zocht om achter de bar te staan,
was ik de eerste die zich aanmeldde. Met nog 2 jongens
hebben we de tijd van ons leven gehad. Terwijl de rest
aan het zwoegen was door het zand, zorgden wij als
kantinepersoneel voor de drank- en eetposten. Dat stelde niet veel voor, dus genoeg tijd voor een relaxed potje
tennis of biljart. En was dat nog niet luxe genoeg, hadden wij ter compensatie elke 3 weken een week vrij omdat wij ’s avonds moesten werken. Oei, wat hadden wij
het zwaar, haha.. Maar na, achteraf, deze relaxte
‘dienst’periode begon het echte werken en ben ik voornamelijk in de detailhandel werkzaam geweest.
Hobby’s en passie
Sporten zit in mijn bloed, van jongs af aan. Vroeger begonnen met voetballen bij Tongelre en ijshockey bij de
Kemphanen, tegenwoordig alweer 8 jaar aan het hardlopen. Wat begon als ‘voor de gein een keertje rond de
Karpendonk’ eindigde in fanatiek hardlopen. Ik ben lid
van Eindhoven Atletiek waar ik sinds vorig jaar ook assistent trainer ben. In totaal heb ik al meer dan 25 halve
en 2 hele marathons gelopen. En ook dit jaar staan er
weer een aantal op het programma, waaronder natuurlijk de halve marathon in Eindhoven.

Naast sporten is het reizen naar Amerika bijna een hobby te noemen. Elk jaar plannen we weer een nieuwe
route en reizen we met een huurauto van hotel naar hotel. Vrij om onze route ter plekke aan te passen als we
ergens wat langer willen blijven of juist besluiten om nog
wat verder door te rijden. Heerlijk die vrijheid.
Veel mensen vinden Amerikanen ‘nep’ en ‘over de top’.
Ze vragen ‘How are you’, maar ze zijn eigenlijk helemaal
niet geïnteresseerd. Maar het is gewoon hun manier van
‘hoi’ zeggen. Het enthousiasme van de Amerikanen is
juist wat wij zo leuk vinden. Ze zijn ontzettend vriendelijk en behulpzaam, je wordt altijd met een ‘smile’ en
een vriendelijke begroeting ontvangen. Geen chagrijnige
weekendhulpen in kledingwinkels, maar juist enthousiast
en behulpzaam personeel. Geen gedrang in rijen, iedereen wacht hier netjes zijn beurt af. En duurt het wat langer, dan maken ze gezellig een praatje met je. Zeker als
ze doorhebben dat je toerist bent: Oh, where you’re
from? Mensen die je op straat tegenkomt en je niet aanstaren of nakijken, maar spontaan roepen: He man, cool
shirt your wearing! En sta je hulpeloos op een kaart de
weg te zoeken, stapt een Amerikaan gewoon op je af:
Do you need some help? Maar om echt te kunnen proeven van het kindse enthousiasme van de Amerikaan,
dan mag je een pretpark niet overslaan. Al is het je niet
te doen om de attracties, dan alleen maar om op te
gaan in het uitbundige publiek. Duikt in Nederland iedereen weg als er om een vrijwilliger in het publiek wordt
gevraagd, hier springt iedereen op: pick me, pick me!
Moet het Nederlandse publiek langzaam loskomen, kent
de Amerikaan totaal geen schaamte en moedigen ze elkaar alleen maar aan: hoe gekker, hoe leuker!
Maar het is niet alleen de Amerikaan, maar uiteraard
ook het prachtige land waarom we zo graag naar Amerika gaan. En dan vragen mensen ons: gaan jullie weer
naar Amerika? Heb je dat ondertussen niet al gezien?
Mensen beseffen niet hoe groot en divers Amerika is met
52 verschillende staten. Een afwisseling van prachtige
natuur en steden. De eerste keer dat ik er mee in aanraking kwam was eind jaren 80 toen mijn ouders via een
uitwisselingsprogramma Amerikanen in huis kregen. Het
was de bedoeling dat wij de Amerikanen wat van Nederland lieten zien en omgekeerd. Samen met mijn ouders
ging ik toen voor de eerste keer naar Amerika en was
meteen verkocht. Zo bizar dat je in een land bent, waar
je nog nooit geweest bent, maar zo herkenbaar is uit
alles wat je kent uit de film: het straatbeeld, de Mac Donalds op elke hoek, de grote auto’s. Dat jaar erop ging
ik als 20-jarige samen met mijn beste vriend naar het
zonnige Californië. We wisten dat het aan de westkust
lag en Hollywood kenden we van TV, maar zo jong als
we waren, was het vooral wat rondrijden, aan het strand
liggen en pretparken bezoeken.
Dat jaar erop gingen we naar Florida met een iets meer
voorbereidend plan en route, aangezien we deze keer
toch iets meer van het land wilden zien dan alleen het
nachtleven. Florida is niet vergelijkbaar met andere sta-
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ten van Amerika. Er heerst een andere mentaliteit en
het landschap is net als in Nederland erg vlak. Maar
anders dan ons klimaat, is het hier het hele jaar door
heerlijk warm. Het is ook wel bekend als het Benidorm
van Amerika met de ‘snowbirds’ die hier overwinteren.
Via de wereldstad Miami naar het meest zuidelijke puntje van Amerika: Key West. Om daar te komen ga je via
een lange weg over verschillende kleine eilandjes. Key
West is een plaatsje in Caribische sferen met veel fotomomentjes. Via de Everglades (moerasgebied met veel
alligators) zijn we verder gereden naar het noorden, met
als hoogtepunt Graceland in Memphis (Tennessee). Het
huis en tevens begraafplaats van Elvis.
Na wat “zon, zee, strand-vakanties” met mijn vrouw
waren we wel klaar met dat luieren en toe aan wat meer
avontuur. Zo gingen wij samen voor het eerst in 2001
naar Amerika en vanaf dat moment zijn wij echt helemaal Amerika freaks. We hebben dat eerste jaar de
bekende ‘Great West tour’ gedaan, de route die de
meesten als eerste doen vanwege de veelzijdigheid. Rijd
je net nog door de dorre woestijn, 2 uur later zit je in de
bergen met prachtige bomen en sneeuw op de toppen.
Een afwisseling van steden, pretparken, strand, woestijn
en bergen.

zijn we getrouwd in een van de bekende ‘wedding chapels’. Via de webcam konden familie en vrienden live
meekijken. En ja, met wat papierwerk is het huwelijk
inderdaad ook officieel in Nederland.
Steden zijn leuk, maar we vinden het heerlijk als we de
natuur in kunnen en flinke wandeltochten kunnen maken. Er zijn natuurlijk de bekende parken als Grand Canyon, maar het zijn vooral de meer onbekendere parken
die ons zeer aangenaam verrast hebben. Antilope Canyon, een hoge smalle canyon met glooiende zandstenen
wanden waar je doorheen loopt en het licht prachtige
rotsglooiingen weergeeft. Bryce Canyon, met puntige
rotsformaties in roodsteen afgewisseld met wit zand. Je
kunt hier prachtige wandelingen maken en waant je bijna in een nagemaakt decor, zo perfect, zo mooi. Maar
met stip op 1 is Yellowstone, een enorm park met enorme diversiteit: geisers, warmwaterbronnen, canyons,
wildlife (beren die we hier vaak gezien hebben!), watervallen. Je kijkt gewoon je ogen uit!

San Francisco

We startten in San Francisco dat inmiddels een van onze
favoriete steden is geworden. Een stad die een enorm
relaxte sfeer uitademt en waar de bekende cable-car het
straatbeeld een karakteristieke toon geeft. Maar dat
vooral ook een erg makkelijke manier van vervoeren is
in al die enorm steile straten! Wij hebben het eerste jaar
er op gewaagd om heerlijk op z’n Nederlands een fiets
te huren, maar dat was bergopwaarts niet te doen en
bergafwaarts gewoon levensgevaarlijk, zo steil de straten hier zijn! We zijn meerdere keren in deze stad geweest. Na het eerste jaar hadden we alle toeristische
plekken natuurlijk al gezien, maar we vinden het heerlijk
om hier te zijn en gewoon te proeven van de relaxte
sfeer. Heerlijk door de straatjes slenteren en de sfeer
opsnuiven.
Hoe relaxted San Franscisco is, zo chaotisch is het bruisende Las Vegas. Het is 1 groot pretpark voor volwassenen, het ene hotel nog mooier en groter dan het andere.
You love it, or you hate it! Dat is Las Vegas. En voor ons
onvergetelijk, aangezien we er in 2009 zijn getrouwd.
Met mijn schoonzus en vriend als getuige (die we inmiddels ook helemaal Amerika verslaafd hebben gemaakt)

Antilope Canyon

We hebben inmiddels meer dan 30 staten bezocht. Louisiana en het oosten van Texas zijn nog 2 staten van
Amerika die wij heel graag nog willen bezoeken. Aangezien we begin april ons tweede kind verwachten zullen
we dit jaar een keertje overslaan, maar we hopen volgend jaar weer een tripje te kunnen maken.
Mocht je ook van plan zijn om een reis naar Amerika te
willen maken, dan kun je me voor informatie en tips
altijd mailen (tonyh112@hotmail.com).
De wisselpen geef ik graag door aan Alfred Jungerius,
eigenaar van Kinderdagverblijf ‘De Lukkepuk’.
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WEEKENDJE WEG VOOR
MANTELZORGERS

Tuintip van februari: Het jaar van de bij
Door Jeroen Soontiëns

Hotel Boschoord

De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner, kind, familielid of andere naaste
kan erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er
voor de mantelzorger geen of te weinig tijd
over voor hobby, ontspanning, sociale contacten of vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om af en toe eens even de zorg los te
kunnen laten. Even afstand nemen, even
nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor
jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking
met OpKracht een ontspanningsweekend op
23, 24 en 25 maart 2012 in Hotel Boschoord in
Oisterwijk.
Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen mantelzorgers genieten van een prachtige omgeving,
heerlijk verzorgde maaltijden en lekker veel vrije
tijd. Er worden ook drie groepsbijeenkomsten
georganiseerd waarin mantelzorgers tips krijgen
om de zorg beter vol te houden. Alles is erop gericht hen even uit de dagelijkse zorgsituatie te
halen, zodat ze bij thuiskomst met hernieuwde
energie de zorgtaak weer op zich kunnen nemen.
Ex-deelnemers spreken over “fantastisch fijne
dagen”, “tot in de puntjes verzorgd”, “fijne gesprekken met lotgenoten” en “heerlijk om zelf
eens aandacht te krijgen”.
Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is exclusief
voor leden van PuntExtra. Wanneer iemand per
direct lid wordt, kan hij/zij ook deelnemen aan
het weekend.
Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend wordt een eigen bijdrage van €90,- gevraagd. Dit is een all-in prijs, alleen drankjes zijn
voor eigen rekening. Deelname geschiedt op
volgorde van inschrijving.
Aanmelden kan tot 1 maart. Reageer snel en bel
met PuntExtra, tel. 040–2308538. Meer informatie is ook te vinden op www.puntextra.nl.

Het jaar 2012 is gekozen als het jaar van de bij. Dit betekent dat er dit jaar extra aandacht zal zijn voor de honingbij en de wilde bijen die in Nederland leven. De honingbij is de laatste jaren diverse keren in het nieuws geweest omdat hele bijenkolonies tegelijk uitsterven. Ook
de wilde bijen nemen in aantal af, door een afname van
het aanbod aan bloemen. Het is belangrijk om op zoveel
mogelijk manieren te proberen deze afname te stoppen.
Als tuinbezitter kunt u verschillende acties ondernemen
die ik hieronder zal laten zien.
1. Gebruik geen bestrijdingsmiddelen die giftig zijn voor
bijen. Er zijn enkele insectenbestrijdingsmiddelen te
koop die erg schadelijk zijn voor bijen. De belangrijkste hiervan is Admire. Dit middel wordt gebruikt tegen
luizen en vretende insecten. Een bijwerking is echter
dat het middel de oriëntatie van de honingbij aantast,
zodat deze de weg naar het nest niet meer weet te
vinden en sterft. Gebruik daarom bij voorkeur een
alternatief middel tegen luizen.
2. Plant drachtplanten in uw tuin. Drachtplanten zijn de
voedselbron voor de bij en leveren nectar en stuifmeel. Door de goede soorten toe te passen levert u
een bijdrage aan de voedselvoorziening voor de bij.
Voorbeelden van geschikte plantensoorten vindt u op
www.drachtplanten.nl
3. Plaats een bijenhotel in uw tuin. Kleine bijenhotels
zijn kant-en-klaar te koop in het formaat van een vogelnestkast. Grotere afmetingen kunt u zelf maken
door houten blokken te voorzien van gaatjes in de
juiste grootte. Daarnaast kunt u gebruik maken van
riet, bamboe of takmateriaal dat wordt samengebonden tot een bundel. Plaats een bijenhotel op een zonnige beschutte plek met een afdakje tegen regenval.
Met bovenstaande
maatregelen kunt u
een bijdrage leveren
voor het in stand
houden van de bij.
Wij zijn als mens ook
afhankelijk van deze
diertjes, omdat zij
voor de bestuiving
van veel voedselgewassen zorgen. Wanneer u de bijen een
handje helpt, heeft u
er dus zelf ook profijt
van.
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bijenhotel

Babysithoek

IN MEMORIAM
Een blijvende herinnering aan

José Ketelaars-Hendrikx
Johanna Henrica Catharina Maria

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

Eindhoven
13 december 1937

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.
Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon:
040-2518297 mobiel 06-48690224.
Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.

29 januari 2012

Een sterke vrouw wie zal
haar vinden?
Ik heb het geluk gehad dat
ik bijna 50 jaar met haar
getrouwd mocht zijn.
We hebben lief en leed
kunnen delen.
De laatste vijf jaar werd ze
liefdevol verpleegd in
Peppelrode. Ook daar werd
ze op handen gedragen.
Veel dank.
Loek
De dingen gaan zoals ze gaan. Voor ons was het
goed zo, wij kunnen er mee verder. Tegenslagen kun
je verwerken, deze een plaats geven en er sterker
van worden.
Govert, Elly, Remco en Lise
Onze speciale dank gaat uit naar de verpleging van
Peppelrode waar ze laatste vijf jaar bijzonder liefdevol is verzorgd en gestorven.
Ons Moeder:
Een echt mensen-mens; Zonder pracht of praal; Jezelf inzetten om anderen te laten genieten, daar genoot je van; Genieten van je sigaret; Vakantie in Biervliet; Spelletjes doen, puzzelen of scrabbelen; Op de
fiets naar Nuenen; Koffie drinken met Annie; Gymen
met de dames op maandagavond; Dansen op
't Eckartdal; Begeleidster bij de Zonnebloem; Trotse
oma; Puntje precies; Zorgzaam; Zelden jezelf zijn;
Muziek/dansen; Uiltjes verzamelen; Kerk poetsen;
Hofstraat 5; Bloemen en planten; Op reis naar Duitsland, Egypte, Israel, Zweden en London, Balen dat
Quinn naar Noorwegen vertrok; Herseninfarct; Nieuw
leven in Peppelrode; Doorzettingsvermogen; Strijdvaardig; Diep respect afdwingend; Graag gezien; Genieten van je vierde kleinkind in de buik van Caroline;
Dapper tot het eind!
Mam, bedankt, je bent een kanjer!!!!
Vincent en Caroline en
een stevige knuffel van Quinn
Wij danken u voor uw medeleven.
Loek, kinderen en kleinkinderen
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St. Joris.
Onze nieuwe parochie!

Vendelhulde na de installatie van de St. Joris parochie

Sinds 1 januari van dit jaar bestaat onze oude parochie
Tongelre niet meer. Die is gefuseerd met andere parochies in Zuid Eindhoven tot een nieuwe parochie met de
naam St. Joris. Met kerstmis heeft u in de kerken de eerste gezamenlijke nieuwsbrief kunnen lezen, niet zo mooi
opgemaakt en jammer genoeg met een paar onvolledige
zinnen, maar het moest zo vlak voor kerstmis nu eenmaal
vlug vlug in de kerk liggen. Ook nummer 2 verdiende niet
de schoonheidsprijs, maar we zullen maar zeggen dat alle
begin moeilijk is. De volgende keer beter.

Installatie van de St. Joris parochie
Na de officiële fusie op 1 januari werd op 22 januari de
nieuwe pastoor officieel geïnstalleerd door mgr. Mutsaerts
(hulpbisschop van bisdom Den Bosch), als pastoor van de
St. Jorisparochie en als deken van Eindhoven (als opvolger van Frans Verhoeven). Tevens werd het nieuwe pastorale team voorgesteld aan de aanwezigen. De St. Joriskerk zat bomvol en alle gildes van Eindhoven Zuid waren
vertegenwoordigd.

Bereikbaarheid nieuwe parochie:
Pastoraal centrum St. Joris,
St. Jorislaan 51,
5614 AA Eindhoven
Tel: 040-211 04 67
Nieuw vieringenschema
Met ingang van het eerste weekend van de veertigdagentijd (25 en 26 februari) gaat een nieuw vieringenschema in
werking treden. Op onderstaande dagen, tijden en plaatsen wordt een eucharistieviering gehouden:
Zaterdag 19.00 uur
Zaterdag 19.00 uur
(1e en 3e zaterdag
van de maand)
Zondag 9.30 uur
Zondag 11.00 uur
Zondag 18.00 uur

St. Joris en Pius X
Berckelhof
Theresia, H. Hart, Gerardus,
Martinus
Trudo, St.Lambertus,
Catharina, St. Joris
St. Joris
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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.
•
•
Pastoor René Wilmink wordt door de gildes opgehaald bij de pastorie

Na de plechtige eucharistieviering ging iedereen naar de
foyer van het Parktheater. Daar werd ook het parochiebestuur voorgesteld. Dat is nog niet helemaal compleet:
er wordt nog een penningmeester gezocht. Misschien dat
u...?

•

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.

VRIENDEN MAKEN KUN JE LEREN
Vrienden zijn voor ieder mens belangrijk en
verrijken je leven. Maar niet iedereen vindt het
gemakkelijk om vrienden te maken of te behouden. Daarom start het Rode Kruis Eindhoven en Omgeving op 13 maart 2012 wederom
een cursus “Vrienden maken kun je leren”.
Het nieuwe parochiebestuur

FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Wim Antonissen, 78 jr., Johannesburgstraat
Annet Rijkhof-Bennink, 89 jr., Megen

Of je nu 20 jaar oud bent of 99 jaar jong, vrienden
maken kun je leren. Door met anderen over vriendschap en je eigen rol daarin te praten. Door aan
zelfvertrouwen te winnen en positiever naar jezelf te
kijken. Door je eigen wensen en grenzen na te gaan
en zonodig je verwachtingen bij te stellen. De cursus van het Rode Kruis helpt jou daarbij.
Het is vooral een actieve cursus waarin je samen
met de deelnemers oefent en waarin je aan de slag
gaat, in kleine stapjes, om meer vriendschap in je
leven te creëren. Je leert basisvaardigheden aan die
je zelfstandig in je leven kunt gaan toepassen.

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!

Voor deelnemers uit Eindhoven en omgeving wordt
de cursus gehouden in 6 bijeenkomsten, 6 dinsdagmiddagen van 13.00 – 15.00 uur in de periode van dinsdag 13 maart t/m 17 april 2012.
Daarna komt de groep begin juni weer bij elkaar
voor een terugkommiddag. Vooraf wordt er een
kennismakingsgesprek gehouden met ieder persoonlijk.
Belangstellenden kunnen zich melden via telefoon
040-2434696 of socialehulp@rodekruiseindhoven.nl.
De hele cursus kost € 25,- per persoon.
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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.


Service Punt Oude Raadhuis
Wat is het Service Punt?
Op het Service Punt kunt U terecht met al uw vragen op velerlei gebied, zoals bijvoorbeeld over
wonen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen van formulieren, uw leefomgeving, zorgvragen, hulp bij het bellen naar overheidsinstanties
etc. Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheidsinstantie, energieleverancier of andere brieven of formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk
vanwege een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal die gebruikt wordt.
Wij zijn er dan om u daarmee te helpen. Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien nodig
kunnen we samen actie ondernemen. Uw privacy
staat hierbij centraal.



Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.

Dinsdagavond
Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 uur.
Schaken voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen kunt u van 10.00 tot
11.00 uur terecht op het Oude Raadhuis. Er is
daar dan iemand aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Op dit uur zijn we ook telefonisch
bereikbaar: 040-2811737. Via de conciërge van
het Oude Raadhuis kunt u ook altijd een afspraak
maken via bovenstaand telefoonnummer.

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
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.


ONS NET EINDHOVEN VERBINDT
opnieuw - opnieuw – opnieuw
in het Oude Raadhuis



Op DINSDAG 28 FEBRUARI VANAF 20.00 UUR
komt Ons Net opnieuw in 't Oude Raadhuis vertellen hoe zij dat aanpakken: met focus op communicatie en keuzevrijheid.

Nieuw: elke dinsdagmiddag
Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 13.1514.45 uur.

De bijeenkomst in januari was een succes: ’t Oude
Raadhuis zat beneden vol. Voor de mensen die
overdag niet kunnen, nu een herhaling op dinsdagavond 28 februari!!

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

Nieuwe diensten en onafhankelijk klantenadvies
met specifieke inzet op VEILIGHEID, BEWEGEN,
ONDERWIJS, MANTELZORG/beeldbellen.

Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Goede koffie, gezellige buurt en de mogelijkheid te kaarten of een ander spel te doen.


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.


Er wordt een filmimpressie getoond met voorbeelden van diensten en resultaten daarvan.
Wie willen er mee doen en hoe gaat Ons Net dat
organiseren?

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


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

Wij van 't Oude Raadhuis denken dat dit voor veel
wijkbewoners, van jong tot oud, een belangrijke
en interessante avond gaat worden en wij nodigen hiervoor dan ook iedereen uit.
Entree € 1,00; koffie/thee gratis.
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Café de Vredesduif bestaat 100 jaar!

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

In november 2012 bestaat Café de Vredesduif aan
de Tongelresestraat 100 jaar. Uiteraard wordt dat
groots gevierd.

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

SIERADEN MAKEN
in het Oude Raadhuis.
Vandaag de dag is het helemaal in!!

Ik wil daar een steentje aan bijdragen door een
film te maken over dit café. De video zal vooral
bestaan uit verhalen van (oud)bezoekers, eventueel aangevuld met foto's en oud film- en videomateriaal.
Ik zou graag in contact willen komen met personen die iets boeiends kunnen vertellen over de
Vredesduif. Van die verhalen wil ik vervolgens een
mooie sfeer impressie maken.
Gaarne uw reacties sturen naar:
E-mail: j.muermans@onsneteindhoven.nl
John Muermans

Op donderdag 23 februari,
's middags vanaf 14.00 uur,
willen we er alvast een beetje van gaan "proeven".
Mevrouw Corrie van de Poel heeft er veel ervaring
mee en wil iedereen, die daar enige belangstelling
voor heeft, laten zien hoe dat in zijn werk kan gaan.
En als blijkt, dat er genoeg belangstelling voor is,
gaan we daarna over tot een workshop sieraden maken en kan iedereen daaraan meedoen.
Allemaal van harte welkom.
Voor 1 euro bent u binnen en kunt u nog kiezen:
een kopje koffie of thee en dat helemaal voor niets.
Ook de gezelligheid is gratis.

SINT-NICOLAASVERENIGING
''STMARTINUS''

‘t uitje

Paasbrunch in
’t Oude Raadhuis!
Op maandag 9 april (2e Paasdag)
is er weer de jaarlijkse Paasbrunch.

opgericht in1951
Geachte buurtbewoners,
De St. Nicolaastijd is weer achter de rug. Ook het afgelopen jaar hebben de Sint en zijn Pieten weer een rondgang gemaakt in "Karpendonk" "Koudenhoven" en
"Oud Tongelre." Wist U dat het afgelopen jaar ruim
1600 kinderen een snoepzak mochten ontvangen?
Maar dit alles is weer voorbij.
Een ieder bedankt voor de belangstelling en medewerking, ik hoop dat wij in de toekomst weer op U allen
mogen rekenen.
Namens het bestuur,
G. Tournoij, voorzitter.

Wilt u ook aanschuiven?
Meldt u op tijd aan bij de conciërge want vol is vol!
Organisatie ’t Uitje
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TAALCOACH, BELANGRIJKE SCHAKEL VOOR
INBURGERAAR
EINDHOVEN - Sinds september 2011 bieden
het Rode Kruis Eindhoven en Humanitas inburgeraars uit Eindhoven een taalcoach aan.
Een taalcoach is een vrijwilliger, die de inburgeraar helpt bij het aanleren van de Nederlandse taal en wegwijs maakt binnen onze
samenleving.
Hierover vertelt Carien Treep, één van de vijf coördinatoren: “De gemiddelde Nederlander lukt het
wel om de weg te vinden in onze maatschappij,
omdat we onze taal goed spreken, maar voor
nieuwkomers in ons land is het een hele klus. Hoe
maak je bijvoorbeeld duidelijk welke boodschappen je zoekt als je de weg niet kunt vinden in een
supermarkt of hoe leg je bij een huisarts uit dat je
kind pijn en koorts heeft, maar niet weet wat het
mankeert. Veel zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn, maar voor hen een onvoorstelbare opgave, want de Nederlandse taal is niet eenvoudig.”

Carien vertelt verder: “Hoe een taalcoach dit invult
hangt af van eigen initiatieven en is altijd in overleg met de deelnemer. Men kan er bijvoorbeeld
voor kiezen samen huiswerk te maken, maar ook
om boodschappen te gaan doen, naar de markt te
gaan, mee naar de dokter of naar de school van
de kinderen te gaan. Alles is mogelijk, als er maar
minimaal twee uur Nederlands gesproken wordt
door beide partijen.”
“Sinds september van dit jaar zijn er al 40 mensen
aan een taalcoach geholpen, maar er is dringend
behoefte aan meer vrijwilligers, want de vraag
blijkt veel groter te zijn dan wij momenteel kunnen aanbieden. Als taalcoach leert men spelenderwijs een andere cultuur kennen en maakt men het
verschil voor de deelnemer om hier gemakkelijker
een nieuw leven op te bouwen. Uiteraard krijgen
de taalcoaches hier vooraf een introductie voor.”
Heeft u als lezer een paar uur per week over en
helpt u graag een medemens met de Nederlandse
taal en het vinden van de weg binnen onze samenleving, of wilt u meer informatie? Stuur dan een
mailtje naar:
taalcoachesrodekruis@humanitas.nl.
U kunt ook kijken op:
www.taalcoacheseindhoven.nl.
Mary van Vlokhoven

NIEUWE BEHEERDERS WASVENBOERDERIJ GEZOCHT
De huidige boerderijmeesters Ans en Frans Langenhuijsen gaan na vijf jaar van enthousiaste inzet verhuizen. Vandaar dat stichting Groendomein Wasven
op zoek is naar nieuwe bewoners/beheerders van de
Wasvenboerderij.
De beheerderswoning is gelegen aan de Celebeslaan
32 te Eindhoven. Voor de beheertaken wordt in overleg met de nieuwe beheerders een vrijwilligersfunctie opgesteld. Een omschrijving van (mogelijke) taken en een impressie van de woning vindt u op
www.wasven.nl. De invulling van de functie en de
overdracht wordt in onderling overleg bepaald.
“Inburgeraars zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen om op termijn een verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Om hiermee een handje te
helpen bieden het Rode Kruis Eindhoven en Humanitas, als een deelnemer hier belangstelling voor
heeft, een taalcoach aan, die gedurende maximaal
een half jaar iedere week één dagdeel komt helpen om de spreekvaardigheid te vergroten. Wij
krijgen de namen door van de afdeling Inburgering
van de Gemeente Eindhoven.”

Heeft u interesse? Dan nodigen wij u uit om vóór
eind maart 2012 te solliciteren. Uw brief met motivatie en curriculum vitae kan verzonden worden naar
groendomein@wasven.nl. In april wordt een kennismakingsgesprek met geïnteresseerden gepland. Uw
sollicitatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Voor eventuele vragen of verdere toelichting kunt u
contact opnemen met Alfred van Kempen, telefoon:
06-20058893.
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Wie kan Scouting
Doornakkers helpen aan
een nieuw materiaalhok?

Nieuws van de wijkcoördinator
Luierstort
De afgelopen weken is op verschillende plaatsen
in ’t Hofke een grote hoeveelheid luiers gedumpt.
De lokaties zijn: Celebeslaan, Aalbersepad, Koudenhovenseweg Zuid (bij De Boog) en Daalakkersweg.
Een oplettende bewoner heeft in de zakken gekeken en een adres van een Kinderdagverblijf gevonden. Onze collega’s van Stadstoezicht zijn dit
verder aan het uitzoeken.
Ik wil u vragen alert te zijn op mensen die hun
afval storten in de openbare ruimte. Als u dit ziet,
geeft u dit dan door aan de politie en gemeente.
Alle informatie hierover is welkom.
Buurtmoestuin Doornakkers
In de verborgen kloostertuin aan de Poeijersstraat in Doornakkers is een moestuin gemaakt.
Vorig jaar is de tuin aangelegd. Het onderhoud
gebeurt door vrijwilligers en door kinderen van
basisschool De Driesprong.
We zoeken nog mensen die mee
willen helpen. Iedereen die graag
tuiniert of wil leren tuinieren is
van harte welkom om samen een
bloeiende en groeiende tuin te
maken en te beheren. Van elkaar
leren over planten en proeven
van heerlijke zelfverbouwde
groente en fruit. Zo maken we
van een mooie plek een prachtige ruimte. Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? U kunt contact opnemen met Marloes Groot,
wijkcoördinator gemeente Eindhoven.
Marloes Groot
Wijkcoördinator gemeente Eindhoven
Email: m.groot@eindhoven.nl
Telefoon: 040-2385037 (maandag, donderdag en
vrijdag).

ONZE EXCUSES
In het januarinummer van ons wijkblad hebben wij
op pag. 5 de naam van wisselpenschrijver
Rian van Vegchel foutief geschreven.
Ons excuus daarvoor.
Deze ervaring zet ons aan tot nog meer
zorgvuldigheid.
De redactie

Scouting Doornakkers behuist al sinds 1986 blokhut De
Wierde aan de Urkhovenseweg 27. Indertijd werd door de
aannemer een kale blokhut opgeleverd. Deze blokhut is
in de loop der jaren door allerlei interne en externe vrijwilligers ingericht, uitgebreid, aangekleed en onderhouden,
waardoor rond de 170 kinderen uit de wijk iedere vrijdag
en zaterdag nog steeds met veel plezier kunnen spelen in
en om de blokhut, begeleid door zo’n 60 vrijwilligers.
Voor sommige zaken geldt dat deze moeilijk te onderhouden zijn of dat er moeilijk aan te komen is. Het zijn vaak
de grotere zaken die de particulier niet zomaar thuis heeft
liggen. Het “gashok”, dat achter op het veld staat, is er
daar een van. Het is een afgeschreven transformatorhuisje dat al vroeg in het bestaan van de blokhut door een
van de vrijwilligers op het werk (de lokale nutsbedrijven)
werd geregeld.
Dit transformatorhuisje heeft jaren perfect dienst gedaan
voor de opslag van materialen welke niet in de blokhut
mogen/kunnen staan zoals bijvoorbeeld onze gasflessen.
Kortom, voor de scouting van grote waarde. Echter, dit
materiaalhok heeft helaas nu zijn beste tijd gehad. De
vraag is dan ook: wie kan Scouting Doornakkers helpen aan een nieuw “gashok”?
Belangrijk is dat het solide is, zeker weer 20 jaar mee kan
en inbraakveilig is. Wie kent iemand die voor Scouting
Doornakkers zo’n “(transformator)huisje”, “gebouwtje”,
“schuurtje” of “container” heeft? We zouden er enorm
mee geholpen zijn!
Weet u iets of heeft u nog ideeën of vragen? Neem dan
contact op met Rob Boullart 06-52556955 of Robert
Hanssen 06-53682198. Alvast bedankt!

TONGELRESE VLAG
Wil je ook een Tongelrese vlag? De vlag is een teken
van verbroedering en laat zien dat je trots bent op
ons mooie stadsdeel. Koop `m en je steunt er ook
nog een goed doel mee in je eigen woonomgeving.
De opbrengst komt ten goede aan de natuuractiviteiten in Tongelre.
Kadotip: een vlag 1x1.5 meter
(standaardformaat) kost € 17,50
en is te verkrijgen bij de natuurwerkgroep van het Wasven.
Je kunt zelfs een vlag bestellen
van 2x3 meter. Voor meer info:
telefoon 0611178637.
Laat `m wapperen in 2012!
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FUSIE ZONNEBLOEM TON
NG
GELRE
Sind 1 januari van dit jaar zijn drie Zonnebloem-afdelingen in Tongelre verenigd tot één afdeling stadsdeel Tongelre. Alle vrijwilligers kwamen bijeen in het Sint Joseph speeltuingebouwtje
in Doornakkers om dit te vieren. Regiovoorzitter Hans Bommezijn bedankte alle aftredende bestuursleden en gaf hen allemaal een mooi beeldje van kunstenares Corry Ammerlaan van
Niekerk.

aftredende bestuursleden van de drie “oude” regio’s

Voor Lakerlopen zijn dat: Mia Libois, Peter v.d. Meyden, Jeanette Bosse en Ria Domenie. Voor
Martinus zijn dat: Marja Swinkels, Rinie van Knippenbergh, Edwijn Buyze en Toos van Roij.
Voor Tongelre zijn dat: Annemie Rikken, Willie Peynenborg, Hennie Peeters en Nellie van de
Vorst.
De regio Tongelre bestaat dit jaar 60 jaar. Er is wel naamsbekendheid, maar wat doet de Zonnebloem eigenlijk? En hoe komen we aan vrijwilligers die op bezoek gaan, die dagactiviteiten
organiseren en de vakanties mee begeleiden?? Hans Bommezijn noemde een aantal activiteiten
in Eindhoven die begint met de vrijwilligersmiddag op de TU en half november eindigt met een
afsluiting voor alle vrijwilligers en sponsoren in de indoor sportaccommodatie. Als u de lichtjesroute gaat fietsen in september komt u bovendien een gloednieuw ornament tegen: een zonnebloem!! En tenslotte stelde hij het nieuwe bestuur en drie wijkcontactpersonen voor.

de nieuwe bestuursleden en contactpersonen

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Marja Swinkels (voorzitter), Peter van de Meijden (secretaris),
Betty Weijenberg (2e secretaris), Edwijn Buyze (penningmeester) en Hennie Peeters
(activiteiten). Er zijn drie contactpersonen: Jeanette Bosse (Lakerlopen), Toos van Roij
(Martinus) en Willie Peynenborg (Tongelre).
Thijs Richter

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 18

AFSCHEID BESTUURSLEDEN ‘T OUDE RAADHUIS
Op de gezellige en zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie van ’t Oude Raadhuis hebben Frits van Geffen, Geert Tip en Philip van Dok
afscheid genomen als bestuursleden van ’t Oude Raadhuis. Gelukkig blijven ze allemaal nog actief als vrijwilliger. Philip was een rustig
bestuurslid, vaak op de achtergrond maar zeer betrokken. Hij heeft ons op vele fronten goed gesteund. Geert heeft met zijn markante uitstraling en onvolprezen humor vele jaren gefungeerd als tweede voorzitter .Zijn inzichten en ideeën hebben ons vaak op het juiste spoor
gezet. Hij was onder meer de kartrekker van de organisatie van de maandelijkse evenementen.
Frits van Geffen ruim 25 jaar het gezicht van ’t Oude Raadhuis
Hoe zou het wijkcentrum er vandaag de dag voorgestaan hebben zonder Frits? Ruim 25 jaar heeft Frits
zich met hart en ziel ingespannen om voor de wijkbewoners rond ’t Oude Raadhuis een plaats te creëren
om zich thuis te voelen, actief te zijn en zich te ontwikkelen. Dat hij daar geweldig in geslaagd is bewijzen de vele activiteiten en het soepel draaiend en uitgebreide netwerk van vrijwilligers uit alle geledingen
van de wijk. Naast al zijn andere activiteiten leverde dit hem ook het ere-burgerschap op van de gemeente Eindhoven, waar hij overigens ook de nodige conflicten mee had om zijn plannen verwezenlijkt
te krijgen.
Maar Frits gaf nooit op! Met zijn beminnelijke manier van onderhandelen en zijn zoeken naar constructieve oplossingen heeft hij bereikt dat we nu een bloeiende dorpskern zijn.
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De chronische liesblessure
Bij de chronische liesblessure geven patiënten/
sporters veelal niet een acuut ontstaan van de
blessure aan. De klachten zijn sluipend ontstaan
en reeds langdurig aanwezig. Ook de chronische
liesblessure ontstaat in de regel door overbelasting. De aanhoudende klachten ontstaan door een
terugkerende, plaatselijke irritatie of (niet- bacteriële) ontsteking van de peesaanhechtingen ter
hoogte van de lies. De pijn zit doorgaans aan de
binnen-onderzijde van het schaambeen en straalt
soms uit naar de binnenzijde van het bovenbeen
en de gehele liesregio. Aanvankelijk treedt pijn op
na intensief sporten, later ook tijdens sporten.
Door het bewegen van het aangedane been in de
richting van het andere been wordt de pijn geprovoceerd.

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
Liesblessure
De oorzaak van pijn in de lies is moeilijk te achterhalen vanwege de complexe anatomie van dit
gebied en omdat vaak twee of meer aandoeningen
tegelijk aanwezig zijn. De meest voorkomende
oorzaak van liespijn is overbelasting van de adductoren. Dit zijn de spieren die aanhechten op
het schaambeen en verlopen aan de binnenzijde
van het bovenbeen. Bij de
diag-nose van overbelasting van de adductoren is
het belangrijk te weten of
door biomechanische afwijkingen een kwetsbaarheid
voor deze blessure is ontstaan.
Standsafwijkingen
van voet en been, beenlengteverschillen, afwijkingen in het lopen of in sportspecifieke bewegingen en dysbalans in spierkracht
kunnen in theorie allen de adductoren abnormaal
belasten. Bij de acute aandoening is de plaats van
het weefselletsel sterk bepalend voor de behandelintensiteit. Bij een gedeeltelijke overbelasting/
scheuring van een peesaanhechting is deze intensiteit beduidend lager dan bij een acute scheuring
van een spierpeesovergang.

De liesblessure kan, heel anders qua oorsprong,
ook veroorzaakt worden door een blokkade in de
lendewervelkolom, het SI-gewricht, of een beperkte mobiliteit van de heupen (artrose). Het is
daarom belangrijk dat voor het starten van de behandeling nauwkeurig gekeken wordt waar zich de
oorzaak van de aandoening bevindt.
Behandeling
In de acute fase van de behandeling wordt
R.I.C.E. (rust, ijs, compressie en elevatie) toegepast. Daarna is de behandeling gericht op herstel
van de mobiliteit,
de spierkracht, en
het
spieruithoudingsvermogen.
Opstarten van de
sportspecifieke activiteiten is mogelijk bij een herstel
van de mobiliteit
en spierkracht van
70%. Dit kan 4 tot
8 weken duren bij
de spierpeesoverbelasting en tot 6
maanden bij de
chronische overbelasting.
Een actieve trainingstherapie is aantoonbaar effectiever gebleken dan een fysische behandeling
(fricties, rekken, Tens, Laser). Het toepassen van
injecties en ontstekingsremmers is niet effectief
gebleken. Is de oorzaak in de rug, het SI-gewricht
of de heup gelegen, dan is het belangrijk dat een
manueel therapeut deze beperkingen in zijn therapie betrekt.
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Recept van de maand februari: Winters stoofpotje met Gulpener Puurzaam bier!!
Ingrediënten voor 4 personen:
300 gram varkensvlees (ribstuk) (Blije big)
450 gr. rundergehakt
1 ajuin
60 gram rozijnen
2 winterpenen
3 mespuntjes komijn
1 dl Gulpener Puurzaam (verkrijgbaar bij Gasterij in’t
Ven)
1 ei
10 gram boter
1 eetlepel olijfolie
bloem
peper en zout
Peterselie (fijn gesneden)
Bereidingswijze:
• Laat de rozijnen in lauw water weken.
• Maak het varkensvlees heel klein en vermeng dit met
het rundergehakt.
• Voeg hier vervolgens het ei aan toe, en breng het op
smaak met peper en zout.
• Als alles goed gemengd is, maak er dan 16 balletjes
van en haal deze door de bloem.

•
•
•

•
•
•

Schrap de winterpenen en snij
deze in fijne plakjes.
Pel hierna de ajuin en snij deze
fijn.
De braadpan (die in de oven
kan) 2 minuten voorverwarmen
op een laag vuurtje met de boter en olijfolie, de balletjes toevoegen en aan alle kanten bruin
laten worden.
Vervolgens de ajuin, winterpenen, komijn, bier en de uitgelekte rozijnen toevoegen.
Zet het geheel nog 8 minuten in de oven en breng het
hierna met peper en zout op smaak en zet het hierna
nog eens 2 minuten terug in de oven.
Daarna over alles wat fijn gesneden peterselie strooien.

(Lekker om het met wat zuurdesembrood te eten!!)
Smakelijk eten!!!!
Recept geschreven door Tim van Wijk van Gasterij in’t
Ven.

Tip van de maand: Kammen en haarborstels zijn binnen een halfuur brandschoon als u ze in warm sodawater laat weken. Naspoelen met schoon water. Niet voor aluminium kammen gebruiken.
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Inkomsten:
Advertenties
Wijkbijdragen
Subsidies
Abonnementen
Van telerekening/lopende rekening

Uitgaven:
€ 10777,31
€ 8752,53
€ 372,00
€ 268,20
€ 9300,00

_________
€ 29470,04

Drukkosten
€ 15915,15
Lay-out kosten
€ 360,00
Bankkosten
€ 154,80
Bezorgersmiddag
€ 1100,00
K.v.K.
€
26,64
Hosting
€
28,56
Kerstattentie bezorgers
€ 385,65
Proef de Zomer
€
50,00
Portokosten
€ 276,00
Verspreiding
€
84,24
Stikkers
€ 337,96
Van lopende rekening/telerekening € 10000,00
Werkgroep kosten
€
40,80
Overige materiaalkosten
€ 386,81
Saldo 31/12/2011
€ 323,43
_________
€ 29470,04
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In deze nieuwe rubriek bekijken we oude ambachten en
vakmanschappen die ook in Tongelre uitgeoefend werden.
Door de voortvarende techniek, mechanisatie en groeiende
economie, nou ja groeiende, vervagen steeds meer ambachten of vakmanschappen. Sommige vakmanschappen
probeer ik dit jaar nader te beschrijven, hoe dat vroeger
eigenlijk in zijn werk ging. Was het een romantische tijd,
of juist alleen een tijd van aantobben en hard werken? In
deze serie; Hoe dà vruger ging, kijken we daar op terug.
Idee geboren
Laatst heb ik in Limburg deelgenomen, samen met Ronald
van Laar, aan een cursus: Instandhouding kleine landschapselementen. Er stond ook maaien van gras en ruigten
met een zeis op het programma. Dat vereist toch enige
kennis en vaardigheid. Het vakmanschap van vroeger komt
hier om de hoek kijken. Zo is dit idee eigenlijk geboren:
Witte gij hoe dà vruger ging?
Vlijmscherp
Voor het mechanisatie tijdperk, werd gras, maar ook het
graan, met de zeis gemaaid. Een zeis is een lange steel, van
hout of metaal, met aan de onderkant een groot plat, maar
dun stuk ijzer in de vorm van een krom mes, wat aan de
binnenkant (binnenbocht) natuurlijk zeer scherp moet zijn.
Aan de steel zitten ook nog één of twee handgrepen, dit
om de juiste balans te vinden tijdens het zeisen. Een zeis
was al bij de Romeinen bekend en waarschijnlijk heeft hij
al eerder bestaan. In de middeleeuwen (12e / 13e eeuw)
kwam dit werktuig weer in gebruik in Europa.
Alleen scherp gereedschap is het halve werk. Een zeis
moet dus ook haarscherp zijn. Dat kun je op verschillende
manieren bereiken. Je kunt het scherp maken met een strekel. Dit is een lat, met een soort grofkorrelig slijpsel, die je
dan op en neer duwt, aan de onder- en bovenkant van het
snijvlak. Nog scherper krijg je de zeis met een natte wetsteen. Het wetten op een wetsteen gebeurt op dezelfde manier als die met de strekel. De wetsteen wordt tijdens het
scherpen nat gemaakt. Men kan de zeis ook haren.
Met een haarhamer en een haarspit, een soort aambeeld,
moet je het hoogwaardige metaal uitdrijven, zodat er een

zeer scherpe dunne
rand ontstaat. Dit
vereist vakkennis.
Op grote grasvelden
die met de zeis gemaaid werden, was
er vroeger één persoon wiens taak het
was de zeisen te haren.

haarhamer, haarspit en strekel

Vele handen maken licht werk
Gras wordt bij voorkeur in de ochtend gemaaid, dan is het
mals. In de middag wordt het gras stug. Er zijn maaibladen
van 30 centimeter voor het fijnere werk, maar ook voor het
zeisen van ruigere begroeiing, bijvoorbeeld slootkanten
met jonge wilgenopslag. Er zijn maaibladen van meer dan
70 centimeter lang voor de grote vlakten met gras.
Bij de juiste techniek wordt er minimale kracht gebruikt en
de rug wordt zoveel mogelijk rechtgehouden. Het mes
wordt dan in een vloeiende zwaai laag over de grond bewogen, waarna een stap vooruit wordt gedaan en de beweging wordt herhaald. Zo zeis je voor je uit, tot je een strook
hebt gedaan en uiteindelijk je hele perceel. Vroeger maaiden de boeren met meerderen en hielp men elkaar, om zo
de oogst binnen te halen.
Er zijn ook handzeisen. Men sneed er bijvoorbeeld ganzentongen mee (blad van paardenbloemen) voor de konijnen.
De handzeis werd ook gebruikt voor kleine maaiklusjes
rond de boerderij en in de moestuin.
Afrikaanse hutjes
Een zicht is ook een zeis speciaal om koren te maaien. Het
heeft een korte steel. Samen met de pikhaak, een haak aan
een stok om het gemaaide graan bij elkaar te rapen, zijn
deze twee gereedschappen niet van elkaar weg te denken.
Uiteindelijk werden de schoven (bossen gemaaide halmen)
bij elkaar gebonden door bindsters en tegen elkaar gezet
om te drogen. Dat waren nog eens tijden, toen er nog korenschoven als Afrikaanse hutjes op de akkers stonden. De
boterhammen met koffie of thee werden lekker op het veld
met elkaar genuttigd.
Zelf maaien met de zeis
Begin juni van dit jaar willen we u een zaterdagochtend de
mogelijkheid geven om ook te komen zeisen. Dit om te
ervaren `hoe dà vruger ging`. Heeft u ervaring met zeisen?
Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom om dit met
ons te delen. Misschien staat er nog een zeis bij u in de
schuur waar u toch niets mee doet. Dan zijn wij zeer geïnteresseerd om deze weer gebruiksklaar te maken zodat er
op deze ochtend ook mee gemaaid kan worden. De exacte
datum van de zeisochtend wordt bekend gemaakt in Rond
`t Hofke.
Kees van Grevenbroek
Voor eventuele vragen 06-11178637
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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

Alhoewel het nog februari is, krijgen we bij het
Wasven alweer de lentekriebels! En wat doen we
dan: juist, schoonmaken! Krijgt u ook de kriebels?
Kom dan helpen bij de pricknickactie op 10 maart
of tijdens NL Doet op 17 maart! Ook voor iedereen
zonder voorjaarskriebels is er genoeg te doen, u
leest er alles over in deze nieuwsbrief!
Natuurthema-avond
jeugd: De vos gaat los
Lezing: Loonse en Drunense Duinen
Nederland Schoon:
Pricknicken
Bakmiddag:
Lente cupcakes
Expositie: Veronique
Ramakers

24 februari,
19.00-21.00 uur, De
Schop
1 maart,
20.00-22.00 uur,
Gasterij
10 maart 9.45 uur,
De Schop
14 maart,
13.30-15.00 uur,
Bakkerij
t/m april 2012

Proefthema-avond Gasterij: Koffie

14 maart, 19.0021.00 uur, Gasterij

Tuinthema-avond: Verwilderingsbolletjes

15 maart,
19.00-21.00 uur, De
Schop
17 maart 9.30 uur,
De Schop

NL Doet in de kasteeltuin
Natuurthema-avond
jeugd: holenbroeders

30 maart,
19.00-21.00 uur, De
Schop

Natuurthema-avond jeugd: De vos is los!
Op vrijdag 24 februari is de
vos los en gaan we op zoek
naar de das. Tijdens deze
avond gaan we in op het leven
van ons grootste roofdier: de
vos. Ook hij leeft in Tongelre.
Zelfs hier in het Wasvengebied, dicht bij de mens. Zal dat
goed gaan? En hoe lang zou het duren voordat de
das in onze omgeving zich zal vestigen? We gaan
het allemaal bekijken op deze spannende, leerzame avond. We hebben weer prachtige filmpjes over
deze twee mooie dieren. En nog veel meer. Dit
mag je niet missen........ Dus kom ook!!!
Het is van 19.00 uur tot 21.00 uur en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De entree is € 2,00 en het
is in de Schop.

Natuurlezing: Loonse en Drunense duinen
Op donderdag 1 maart van 20.00-22.00 uur zal
duin- en schoolgids Henk Peters uit Udenhout een
lezing met fotopresentatie houden over het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Met
prachtige foto’s laat hij u zien wat de wind met het
zand doet. Ook het ingrijpen van de mens om dit
unieke gebied in stand te houden, komt aan bod. U
zult veel foto's zien van planten en dieren in het
stuifzandgebied, het bos, de heide en De Brand.
Tijdens de lezing waant
u zich in het Nationaal
Park De Loonse en Drunense
Duinen,
zeker
wanneer Henk u de geluiden van de vogels laat
horen. Wat te denken
van het prachtige, geheimzinnige geluid van de bosuil of de mooie melodie van de nachtegaal. Wilt u het gevoel krijgen
dat u zich midden in het bos of in de duinen bevindt, dan is dat een goede reden om deze fantastische lezing bij te wonen. De entree is 3 euro incl.
koffie of thee. De avond begint om 20.00 uur en
duurt tot 22.00 uur. Hopelijk zien wij u op 1 maart
om 20.00 uur in de Gasterij van de Wasvenboerderij.
Tongelre schoon op 10 maart:
De Pricknickactie
Helaas ligt er tegenwoordig
zoveel rotzooi op straat en
zelfs op de raarste plaatsen
in het buitengebied zie je
blikjes, pakjes of zakjes.
Dat zijn we beu! En voor
degenen die het neergooien, die moesten zich diep
schamen: Dat doe je toch niet, je afval zomaar ergens achterlaten!
Als jij een schone leefomgeving ook belangrijk
vindt, kom dan helpen op zaterdag 10 maart om
het gehele Wasvengebied schoon te maken. Vanaf
9.45 uur verzamelen we bij de Schop van de boerderij. En na het opruimen van het gebied is er een
Tongelrese picknick. Doe mee en geef je op via
http://www.nederlandschoon.nl/publiek/doe-meenieuw/actie-bekijken?
Tongelre schoon, dat willen we toch allemaal!
Bakthemamiddag: Lentecupcakes
Cupcakes maken is hartstikke in! Kom naar de
bakmiddag bij bakkerij Tussen de Molens op 14
maart van 13.30 – 15.00 uur en laat je verrassen
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door dit leuke thema. We gaan ook nog sandwiches maken, dus zorg dat je erbij bent! Er kunnen
op de bakmiddag 20 kinderen (vanaf 6 jaar) meedoen en vol=vol, dus van te voren opgeven is
wenselijk. Per mail: winkel@wasven.nl of telefonisch op 040-7870708.
Proefthema-avond: Duurzame koffie
Komt u ook naar deze gezellige avond met als thema duurzame koffie? Tijdens de avond worden er
duurzame koffiebonen gebrand. En een vers kopje
koffie daarna zal heerlijk smaken! Maar natuurlijk kunt u ook
proeven van gerechtjes
die gemaakt worden
met koffie of die heel
lekker smaken bij zo’n
vers kopje koffie.
Deze lezing met proeverij vindt plaats op woensdag 14 maart in de Gasterij, kost € 7,50 en duurt van 19.00 tot 21.00 uur.
Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden: Gasterij@wasven.nl.
Tuinthema-avond: Stinzenbeplanting en verwilderingsbolletjes
Tulpen, narcissen, krokussen en blauwe druifjes.
Wie kent ze niet? Ze sieren in het voorjaar menig
tuin en plantsoen. Er bestaan echter veel meer
soorten die het goed zouden doen in onze tuinen.
Soms zie je hele tapijten sneeuwklokjes of bosanemoontjes onder bomen staan. Waarom verwildert
het ene bolgewas gemakkelijk en de andere niet?
Waarom zou je kiezen voor biologische bloembollen, en wat is de meerwaarde van deze voorjaarsbloeiers in een ecologische tuin? Verder gaan we
kijken hoe een bloembol is opgebouwd en werkt.
Welke onderdelen zijn er, wat is het verschil tussen een bol, knol en wortelstok. Is dit ook zichtbaar? Bertie van den Boogaard, lesgever bij Velt,
geeft informatie en gaat samen met u op zoek
naar antwoorden.
Graag zelf meenemen: snijplankje, een scherp
mesje en bloempot!!
Wilt u meer weten? Kom dan op donderdag 15
maart van 19.00-21.00 uur naar de Schop. Graag
vooraf aanmelden via tuinderij@wasven.nl De kosten zijn € 5,00.
NL Doet zaterdag 17 maart
Zaterdag 17 maart is NL.DOET:
de landelijke dag waarbij vrijwilligerswerk centraal staat. Laat u
inspireren om speciaal die dag
klussen te doen en kennis te maken met het Wasven en de vrijwilligers! Wat is er die dag bij het
Wasven te doen:
• Bling Bling: grote schoonmaak van de boerderij.
• Wat schort er aan? Het naaien van schortjes
voor de themabakmiddagen (voor kinderen en
begeleiders) en tafelkleden voor de Gasterij.

• Zand aan je hand: het schoonmaken van de
bosvijver en het beukenlaantje en het voorzaaien van groenten voor de moestuin in kweekbakken.
We beginnen om 09:30 uur en om ongeveer 13:00
uur zijn we klaar en gaan we genieten van een
welverdiende lunch! Meer informatie kunt u vinden
op de Wasvensite en op: www.nldoet.nl. Aanmelden voor de binnenactiviteiten kan via: boerderijmeester@wasven.nl en meer info krijgt u via 040
2819955. Aanmelden voor de groenactiviteit kan
via: natuurwerkgroep@wasven.nl of bel Kees van
Grevenbroek: 06-11178637.
Cadeaubonnen
Wist u dat u ook cadeaubonnen kunt kopen bij zowel de winkel Tussen de Molens als bij de Gasterij
in ’t Ven van de Wasvenboerderij? Deze zijn er al
vanaf 5 euro. Dat is altijd een leuk cadeautje om
te krijgen en te geven!
Exposities
Op de Overloop van de Wasvenboerderij worden afwisselend- exposities getoond van schilderijen,
foto's, beelden e.d. In de maanden maart en april
kunt u de schilderstukken en werken met natuurlijke materialen van Veronique Rademaker bezichtigen. Veronique is beeldend kunstenaar en afgestudeerd aan de Akademie Beeldende Vorming in Tilburg. Net als voor het Wasven is voor haar de natuur een grote inspiratiebron. Zij heeft speciaal voor deze expositie
zich laten inspireren
door materialen, gevonden in de natuur.
De bladeren, esdoornneusjes, peulen etcetera heeft zij gecombineerd met andere materialen als papier, was en
koperdraad. Op deze manier krijgt de natuur een
tweede leven in kunstobjecten. Dit levert bijzondere resultaten op die u op de Overloop van de boerderij kunt bekijken.
Natuurthema-avond jeugd: De holenbroeders,
wat zijn dat?
Wist jij dat niet alle vogels
even veel werk van hun
nest maken? Er zijn vogels
die een kuiltje in de grond
goed genoeg vinden en
andere vogels maken een
hol om te broeden.
Wil jij weten welke vogels dit zijn en hoe ze dit allemaal doen, kom dan naar de natuurthemaavond. Het is op 30 maart van 19.00 uur tot 21.00
uur en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De entree is € 2,00 en het is in de Schop.
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.
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MD CAFÉ EINDHOVEN
OOGAANDOENING
MACULA DEGENERATIE

DE VRIJMARKT
Nieuw in Tongelre
Om Koninginnedag feestelijk te vieren wordt dit
jaar voor de eerste keer in Tongelre op Koninginnedag een vrijmarkt georganiseerd voor kinderen
t/m 14 jaar.
Hoe gaat het in zijn werk: Alle spulletjes die je nog
thuis hebt liggen en waar je niet meer mee speelt,
mag je tijdens deze vrijmarkt verkopen. Je krijgt
een stukje aangewezen waar je al je spulletjes
mag neerleggen. Dus haal je kasten leeg en kijk
goed rond wat je allemaal wilt verkopen of ruilen,
want dat mag natuurlijk ook! Kom leuk verkleed in
het oranje zodat het
een gezellige boel
wordt en neem een
kleedje mee waar je
je spulletjes op kunt
leggen.
Natuurlijk
mag je ook bijvoorbeeld muziek maken,
een
dansje
doen
of
lekkere
koekjes bakken…
Locatie: Op het terras van de Wasvenboerderij
aan de Celebeslaan
Opbouwen Vrijmarkt: 30 april vanaf 9.30 uur
Start Vrijmarkt: 30 april 10.00 uur
Einde Vrijmarkt: 30 april 14.00 uur
(Bij slecht weer is het binnen.)
Vraag aan je ouders of je ook mee mag doen (dit
is helemaal gratis) en meld je dan aan via onderstaand e-mail adres, zodat we van tevoren weten
hoe druk het gaat worden. Geef je naam en leeftijd
door. Voor de deelnemers is er een natje en een
droogje.
Let op: het is wel de bedoeling dat je alles wat je
niet verkoopt ook weer mee naar huis neemt.
We hopen je graag te zien op maandag 30 april!
Aanmelden en vragen: info@tongelre20.nl

Dinsdag 28 februari en 27 maart is er weer het
maandelijkse MD Café in Ontmoetingscentrum het
“Struikske”, Struyckenstraat 10, 5652 GM in Eindhoven voor mensen met de oogaandoening macula
degeneratie. Ook familie en vrienden zijn welkom.
In het Café kan men met lotgenoten praten, informatie doorgeven alsook ervaringen uitwisselen.
Met de bus vanaf station Eindhoven, lijn 401 of 402.
Uitstappen bij de halte 'Evoluon'. Loop een eindje
mee in de richting van de bus tot het verkeerslicht en
steek links over. Dan rechtsaf en steek ook weer bij
het verkeerslichtlicht over en loop rechtdoor. Bij de
tweede straat linksaf (Hugo de Grootplein). Loop
rechtdoor en ga bij de tweede straat linksaf en na ± 25
meter ligt dan links “Het Struikske”.
Wilt u ook eens een kijkje komen nemen in ons MDcafé, maar woont u niet in Eindhoven? Ook dan bent
u van harte welkom met uw partner of begeleider. U
hoeft zich van tevoren niet aan te melden.
Dinsdag 28 februari houden we een praatmiddag,
dan is er alle tijd voor lotgenotencontact.
Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot
16.00 uur (behalve de maanden december, juli en augustus). Zaal open vanaf 13.30 uur. Inlichtingen bij
Ada van Dam, tel: 040 2520650.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
Berckelhof en andere tehuizen
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of
haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na
afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om
de bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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NXT GENERATION WINT ROC EINDHOVEN
‘FOOD FACTOR™’ PRESE
PRESENTATIEPRIJS
NTATIEPRIJS
Het NXT generation
team van Stichting
Groendomein Wasven
uit Eindhoven bestaande uit negen kinderen in de leeftijd
van tien tot en met
veertien jaar heeft zaterdag 28 januari jl.
tijdens de BeNeLux
finale, de ROC Eindhoven ‘Food Factor™’ presentatieprijs gewonnen. Zij verdienden deze prijs met hun
projectvoordracht over voedselveiligheid. Daarnaast
ontvingen zij van de Junior judges een beker voor hun
Core Values!
DE OPDRACHT
Naast het bouwen en programmeren van een Lego-robot
die verschillende opdrachten moest uitvoeren, werd aan
de teams gevraagd om een voedselproduct te onderzoeken (van boer tot bord). Het team had gekozen voor
vleeswaren afkomstig van het varken. Ze hebben onderzocht waar in de keten het voedselveiligheidsprobleem het
grootst is. Dus loopt het vlees het grootste risico bij het
fokbedrijf, vermeerderingsbedrijf, vleesvarkensbedrijf,
slachterij, slagerij, grossiersbedrijf, uitsnijderij, supermarkt,
vleeswarenfabriek of bij de consument?

door handen niet te wassen, geen schone materialen of
verschillende snijplanken te gebruiken, gaat het vaak fout.
Tijd dus voor de FOOD FACTOR Challenge.
DE OPLOSSING
In de uitwerking van het onderzoek las het team dat voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door ziekmakende microorganismen. Ze kwamen er achter dat dit niet alleen zo is
bij voedingsproducten maar ook bij tandplak, zweetvoeten, wonden en zelfs corrosie. Toen het team bekeek hoe
men dit oploste in de metaalindustrie vonden ze een heel
bijzondere technologie, namelijk de Intercept Technology.
In Intercept zitten kopermoleculen en koper staat bekend
om zijn anti bacteriële werking. Het team ging met deze
vinding aan de slag en ontwikkelde in samenwerking met
De Groene Campus in Helmond de NXT Smart Folie.
De NXT Smart Folie is een folie waarop colloïdaal koper
verdampt is. Koper is in deze vorm absoluut ongevaarlijk
want de koperdeeltjes zijn slechts twintig nanometer groot,
daarnaast heeft het lichaam zelf ook koper nodig want dat
zorgt er bijvoorbeeld voor dat ijzer wordt vastgelegd in
hemoglobine, en die speelt een belangrijke rol bij het vervoeren van zuurstof in het lichaam. Ook is koper nodig
voor de vorming van bindweefsel- en botten. Volgens de
gezondheidsraad is de maximale veilige dosis voor volwassenen vijf milligram koper/dag, maar met twintig nanometer haal je dat dus nooit!!. De eerste testresultaten zijn
zeer positief en hoopgevend en vragen om nader onderzoek. Het team is dus nog niet klaar, maar de eerste overwinning is een feit! Misschien wordt de NXT Smart Folie
wel het nieuwste verpakkingsmateriaal voor vleeswaren.
Het team heeft de vinding inschreven voor de Global Innovation Award, een award die het team in staat kan stellen
de uitvinding verder te ontwikkelen. Teams over de hele
wereld die ingeschreven zijn voor de Food Factor Challenge kunnen hier aan deelnemen.
Om kans te maken moet het team stemmen verzamelen,
heel veel stemmen verzamelen. Dit kan via: http://
fllinnovationaward.firstlegoleague.org/nxt-smart-foil
Tijdens de BeNeLux finale zijn er opnamen gemaakt van
het team door ED-tv, deze zijn terug te zien op: http://
www.youtube.com/watch?v=BpTzPD2muwk

HET ONDERZOEK
Het team was er tijdens het onderzoek achtergekomen dat
er in de hele voedselketen van het varkensvlees ontzettend veel eisen worden gesteld aan onder andere: voer,
leefruimte, hygiëne, geneesmiddelen en behandeling.
Daarnaast is er een systeem dat de kwaliteit in de gaten
houdt, de ‘Integrale Keten Beheersing’ (IKB), en worden
er controles gedaan door de Voedsel en Waren Autoriteit.
Alle schakels in de voedselketen werken natuurlijk ook
volgens de kwaliteitsborgingregels, de HACCP principes.
Je zou dus denken dat er niets meer fout kan gaan maar
helaas is dit niet zo. Ondanks alle voorzorg kan er altijd
iets misgaan.
Het team heeft ontdekt dat de zwakste schakel in deze
voedselketen de consument is. Door vleeswaren te lang
buiten de koelkast te bewaren, niet goed af te dekken,
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

Beste wijkbewoners,
De kinderen van groep 4a van basisschool ’t Karregat hebben tijdens een taalopdracht verhaaltjes mogen maken over hun lievelingsfeest. Ze mochten dit verhaaltje ook uittypen op de laptop. Hieronder zijn
hun resultaten te lezen.
Zoals jullie zien hebben ze erg hun best gedaan!

Geboortefeest

Pasen
Pasen is een feest waarin je
eieren kan schilderen. Je kunt
een konijnenpak aan trekken.
En je kunt eieren verstoppen. En je kunt ze
dan weer gaan zoeken. Pasen is leuk. Maar
jammer genoeg is het nu winter.
Groetjes Esmay

Moeder krijgt een baby.
Vader is blij.
De mensen komen op bezoek.
De baby wordt geboren.
We hangen slingers op.
We eten beschuit.
De baby krijgt een cadeau.
Groetjes Sterre

Kerst
De kerstman heeft een rendier voor zijn slee.
Bij kerst is het leuk om te
skien.
Het is ook leuk om sneeuwengelen te maken.
Groetjes Sway
Suikerfeest
Ik ga naar de moskee.
Je moet moslim zijn.
Het wordt gezellig.
Je krijgt cadeautjes.
En ook nieuwe kleren.

Geboorte feest
Mama krijgt een baby.
Papa is ook blij.
Er komen heel veel mensen.
Er is een taart.
Mijn broertje kreeg heel veel cadeaus.

Het is Suikerfeest.
Je krijgt nieuw speelgoed.
Groetjes Hamza
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Groetjes Moreno
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BASALTBLOK
BASTUBA
BEHALVE
BRUGGETJE
BUREAU
BUURMAN
DAARNA
DOORVERBINDEN
DRAAITOREN
EDUARD
FIBER
GARNEREN
GESTOOK
GRASROLLER
GROOTKORRELIG
HARDGEBAKKEN
HEKSENPROCES

HOUTRASP
INGRAVEN
JAARWISSELING
JUWEELZETTER
KALKZANDSTEEN
KOELTE
KORAAL
LACHENDERWIJZE
LANGSPRIET
LOENS
MIDDENRIF
NARCOSEMIDDEL
NAVRAGEN
OVERWINTERAAR
PIZZA
POORTER
PRESSER

ROETIG
RUMBLE
SATER
STADSGERUCHT
STADSPARK
STALHUUR
TEERDER
THEEVEILING
TUNER
VORSTPERIODE

De overgebleven letters vormen een DEEL VAN EEN FIETS
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 maart 2012 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:
The Pacific Princess
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
M. Boers-Reinders
‘t Hofke 174
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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