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Het werd toch nog echt lente!
Begin februari staken ze hun kopjes al fier boven het gras van de
middenberm uit. De eerste knoppen kwamen al tevoorschijn, nog
een paar zachte dagen en ze zouden onze wegen in een voorjaarsstemming brengen.
U begrijpt het waarschijnlijk al, we hebben het hier over onze
lenteboden, de jaarlijks terugkerende gele en witte narcissen.
Maar ja, februari is voor zo’n bloemenpracht erg vroeg! Dus de
natuur greep in en stak een stokje voor zoveel optimisme. Een
dik pak sneeuw en een strenge vorst bracht de overmoed van de
voorjaarsbolletjes tot bedaren. Zou zo’n dikke witte deken hen
voldoende beschermen tegen die felle kou? Het werd moeilijk,
toen de vorstperiode voorbij was, stonden ze als geknakt riet in
de bermen. Werd het dit jaar een lente zonder bollenpracht langs
onze wegen? Nee hoor, dan schat je de veerkracht van de natuur
te laag in, want wat zagen we, de gehavende plantjes vergaarden al hun energie en eind maart sierden ze, misschien iets minder uitbundig, toch weer onze wegen. Het was toch nog echt lente geworden!!!!
Als u dit leest, zijn de narcissen uitgebloeid, de paaseieren zijn
op en de paashaas is weer vertrokken. We maken ons op voor de
zomer. Heel veel activiteiten staan ons weer te wachten zoals de
zeepkistenrace (pagina 11).
Heel bijzonder is, dat het “Fresh”team van NXT generation een
geweldige kans krijgt om de robot en hun innovatieve oplossing,
de NXT Smart Folie, aan de rest van de wereld te presenteren.
Om alle kosten die de deelname aan dit toernooi met zich mee
brengen te betalen is het team dringend op zoek naar sponsoren,
donateurs en hebben ze allerlei acties bedacht om het geld bij
elkaar te sparen. Doet u ook mee? U leest er meer over op pagina 16. Ook de realisatie van het kerkwijkcentrum aan ’t Hofke
verloopt gestaag. Een inkijkje hiervan is te vinden op pagina 17.
Op zondag 6 mei a.s. is er -bij goed weer- een openluchtmis bij
het kapelletje in de Loostraat. Kijk voor meer informatie hierover
op pagina 9.
Wij wensen u ook deze maand weer veel leesplezier!
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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.

De Wisselpen geschreven door Adrienne Kool
Mijn naam is Adrienne Kool, ik ben 31 jaar oud en sinds
2009 woon ik in Eindhoven. Ik kom van origine uit Delft,
een plaats tussen Den Haag en Rotterdam. Omdat ik verliefd werd op een Brabander en meteen bij de eerste
kennismaking duidelijk werd dat een echte Brabander
niet snel verhuist uit Brabant was de keuze snel gemaakt
en ben ik mijn liefde achterna verhuisd. In het begin van
onze relatie woonden we nog in Woensel maar omdat
mijn vriend opgegroeid is in Tongelre wilde hij daar graag
weer gaan wonen. In maart 2010 was het dan ook zover
en we wonen hier heerlijk.
Toen ik nog maar net in Eindhoven woonde kreeg ik vreselijk nieuws. Mijn beste vriendin, mijn maatje sinds 15
jaar bleek longkanker te hebben. Na een loodzware tijd
vol verdriet, onmacht en onzekerheid is mijn lieve vriendinnetje na een ziekbed van 1 jaar en 1 dag op 38 jarige
leeftijd overleden.
Omdat wij al zo lang bevriend waren had ik veel foto's
van ons samen, o.a. van onze cruise door Italië in 2007.
Ik wilde hier iets mee doen omdat zulk mooi en dierbaar
materiaal van mij niet in een donkere la mocht verdwijnen. Ik ben op internet op zoek gegaan en kwam in aanraking met scrap booking. Dat is het uitwerken en verfraaien van o.a. foto's, en het creëren van een mooie
herinnering. Nooit had ik geweten, laat staan gedacht,
dat ik creatief kon zijn! Ik ben begonnen aan mijn dierbare project, maar al snel kwam ik erachter dat de herinneringen aan mijn lieve vriendinnetje te vers en vooral
nog pijnlijk waren, dus ik stopte hier al snel weer mee.
Té verdrietig, té confronterend..

ken van hartjes van stof. Dit lukte steeds beter en ik
merkte dat mensen mijn vrolijke hartjes leuk vinden. Ik
maakte hartjes in allerlei kleuren en ook met namen erop
voor kinderkamers. Van de hartjes belandde ik in het
maken van sterretjes, vogeltjes en nu zelfs tassen, IPad
hoezen en laptop hoezen.

Omdat ik merk dat mensen mijn producten écht leuk vinden, ben ik een webwinkeltje gestart. Van hieruit wil ik
mijn producten op een professionele manier te koop aan
gaan bieden. De website, www.lovelyz.nl zou eigenlijk
vanaf 1 april "de lucht" in gaan maar helaas heb ik dit uit
moeten stellen wegens een zware operatie aan mijn rug
op 12 maart jongstleden. Mijn nieuwe startdatum wordt
1 juni 2012. Ik verwacht tegen die tijd weer genoeg op
de been te zijn om mijn producten te kunnen aanbieden,
al staat mij nog een langdurige revalidatie te wachten.
Omdat ik inmiddels mijn creatieve kant ontdekt had ben
ik hiermee doorgegaan. Ik ging schilderijtjes maken, kadodoosjes en andere foto's scrappen. Superleuk om te
doen en vooral heerlijk om zo bezig te zijn. Omdat ik mezelf steeds meer ging ontwikkelen op creatief gebied wilde ik ook graag leuke dingen gaan maken van stof. Nog
nooit eerder had ik zoiets gedaan of achter een naaimachine gezeten. Ik begon te experimenteren met het ma-

Met mijn verhaal wil ik laten weten dat er tóch iets moois
voort kan komen uit een hele verdrietige gebeurtenis.
Nooit heb ik geweten dat ik creatief kon zijn, en ook
nooit heb ik mijn beste vriendin op wat voor manier dan
ook willen verliezen. Maar dankzij haar, mijn lieve vriendinnetje, ben ik nu waar ik graag wil zijn en doe ik wat ik
heel graag wil doen, creatief zijn.
Ik geef de Wisselpen door aan: Han van Leeuwen.
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De vos
Hij is gesignaleerd. Met verbazing zijn er verschillende
meldingen van een vos gedaan. De Vulpes vulpes, die
zelfs in onze tuinen op zoek is naar voedsel.
Niet zo raar
Nederland is aan
het verstedelijken.
Dus ruimte voor
onze dieren wordt
beperkt en zullen zo
op één of andere
manier met ons,
mensen,
samen
moeten leven. Doen
die
beesten
dat
niet, dan zullen ze
elders naar het buitengebied
verkassen. Neem bijvoorbeeld het konijn. Op
de raarste plaatsen
in onze stad kom je
ze tegen. Langs de
Vos in de Karpen
Kennedylaan of op
het terrein van het ziekenhuis. Vroeger was het een
beest van het platteland. In het buitengebied zie je ze
tegenwoordig een stuk minder. Heel typisch. Zo komt
ook de vos steeds meer in het stedelijk gebied voor. Hier
is voedsel. Onze wijk ligt ongeveer twee kilometer van
het centrum en ik verwacht dat hij binnen nu en 2 jaar
daar ook wordt gezien. Hij zal het stroomgebied van de
Dommel volgen waar het groen hem enige beschutting
kan geven.
De eerste meldingen
In februari 2010 kreeg ik een eerste melding van een
vos die gezien was langs de spoorlijn aan de kant van
het Wasvengebied. Waarschijnlijk is deze vos vanaf de
Loovelden waar hij ook woont (bij de Loostraat) richting
dit gebied gelopen, op zoek naar voedsel. Het was toen
een stevige vorstperiode. Ook vanuit het Eckartse bos
kunnen vossen gemakkelijk de wijken De Karpen en
Koudenhoven bezoeken.
In het voorjaar van 2011 kreeg ik weer een telefoontje
van een trimmer, die de vos ‘s ochtends vroeg gezien
had, ter hoogte van dezelfde plek aan het spoor, maar
dichter bij het Lorentz. Na onderzoek vond ik verschillende sporen van Reintje. Hij heeft kenmerkende uitwerpselen, te herkennen aan het opvallend puntje aan het einde van de drol, vaak met uitstekende haartjes. De uitwerpselen zijn besmet met wormen en eitjes ervan, dus
altijd afblijven. Vaak liggen de uitwerpselen boven op
een molshoop. In de afgelopen zomer heb ik ze zelf ook
mogen aanschouwen: niet één, maar twee vossen op het
terrein van het Lorentz.
Soms kun je de vos ‘s nachts wel eens op een vreemde
manier horen blaffen of meer keffen. Ze maken een aantal verschillende geluiden.
Het voedsel.
Ze zijn op jacht naar muizen wat eigenlijk het hoofdvoedsel is. Ze zijn ook gek op konijnen, kevers, slakken
en vogels. Maar ook afval, kadavers en zelfs vruchten.
Bramen vinden ze heerlijk. Het is dus eigenlijk een alles-

eter. Ook gaat de vos de strijd aan met katten. Dit is in
De Karpen gezien maar ook in het Wasvengebied, in het
Beukenlaantje. Op 12 maart werd ik verrast door een
vos die bovenop het kachelhout zat. Hij lag daar waarschijnlijk, of te slapen, of was een muis aan het vangen.
Wat een mooi beest, het was een flinke. Hij koos uiteraard meteen het hazenpad. De laatste melding komt uit
de Transformatorstraat. Daar heeft hij in de nacht van
26 maart zijn aanwezigheid verraden, zelfs de politie is
toen komen kijken. Dus wees alert in de wijk: konijnen
en kippen in een goed afgesloten kooi en houd er rekening mee dat hij zelfs op katten jaagt!
Als het een vossenpaartje is, wat in ons gebied struint,
zal het moertje waarschijnlijk ook ergens jongen werpen,
drie tot vijf stuks. Dat kan in een oud hol zijn van een
konijn, dat is groter gegraven. Het kan ook onder een
grote takkenbos zijn, of in een verlaten schuurtje dat
toegankelijk is. Als het maar veilig is. Dan zal ook de
rooftocht beginnen van het vossenpaartje. Na ongeveer
vier weken komen de jongen uit het hol en die hebben
honger.
De verblijfplaats van vorig jaar is tijdelijk verlaten. Maar
het blijkt, dat de vos meerdere schuilgelegenheden
heeft. Een vos kan ongeveer tien jaar oud worden, maar
de gemiddelde leeftijd is drie jaar. Zijn grootste vijand
zijn de jacht en verkeer.
Een toekomst in de stad?
We zijn benieuwd hoe het de vos in onze buurt zal vergaan. Zal hij veilig het verkeer of de spoorlijn trotseren?
Worden er jongen geboren? En zal de vos binnen zeer
korte tijd in het centrum worden gesignaleerd? Of wordt
de vos afgeschoten? De tijd zal het leren.
Kees van Grevenbroek

Vruchtbare samenwerking met
Vereniging Ecologisch Leven en Tuinieren
De tuinder van het Wasven organiseert elke maand een
tuinthema avond met als rode draad de moestuin die bij
het Wasven is aangelegd. U krijgt uitleg over allerlei
onderwerpen die rechtstreeks te maken hebben met het
houden van een moestuin. Soms worden er uitstapjes
gemaakt naar verwante thema’s zoals het agrarisch landschap of het verwerken van groenten.
Voor een aantal van deze tuin-avonden heeft het Wasven samenwerking gezocht met de Vereniging voor
Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT). Deze vereniging staat voor gezond leven op het ritme van de seizoenen, met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch
leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Zij draagt bij aan
de ontwikkeling van een duurzame levensstijl, onder
andere door hele leuke praktische boeken uit te geven.
In Vlaanderen en Nederland telt Velt 13000 leden. Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.
Interessant? Kijk dan eens op de site
van Velt www.velt.be. Bovenaan,
onder “in je buurt”, vind je Velt
Eindhoven. We zouden je graag
als nieuw lid verwelkomen!
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Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van het bestaan
van een nieuwe voorziening in de gemeente Eindhoven:
Rechtswinkel Eindhoven, een organisatie die volledig kosteloos juridische hulp, voorlichting en advies geeft aan
iedereen in de regio Eindhoven die daar behoefte aan
heeft. Door het verlenen van deze diensten wil Rechtswinkel Eindhoven een belangrijke bijdrage leveren aan de
maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Eindhoven.
Deze organisatie bestaat uit circa 25 vrijwilligers, allen met
een juridische achtergrond. Rechtswinkel Eindhoven wordt
(financieel) gesteund door de gemeente Eindhoven, Raad
van Rechtsbijstand en het Oranjefonds. Zij hebben allen
hun vertrouwen uitgesproken in deze nieuwe organisatie.
In de toekomst willen wij meer organisaties aan ons binden.
De dienstverlening van Rechtswinkel Eindhoven is zeer
uitgebreid; wij kunnen onder andere cliënten voorzien van
informatie en advies, stukken voor ze opstellen (zoals een
brief of bezwaarschrift) of telefonisch contact opnemen
met een wederpartij. Met andere woorden, wij kunnen cliënten begeleiden gedurende het gehele juridische traject
(gerechtelijke procedures uitgezonderd). Bovendien kunnen wij rechtzoekenden helpen met de meest uiteenlopende juridische kwesties.
Iedereen kan in beginsel een beroep doen op onze dienstverlening, ongeacht inkomen, geslacht, afkomst, et cetera.
Wij houden twee keer per week een inloopspreekuur, op
dinsdag en donderdag van 19.30 tot 21.00 uur. Wij zijn
gevestigd in vrijetijdsaccommodatie Nieuwe Fellenoord
(Nieuwe Fellenoord 7, 5612 KB te Eindhoven). De locatie
is op loopafstand van het centraal station, bereikbaar met
het openbaar vervoer en er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Voor meer informatie over Rechtswinkel Eindhoven kunt u
onze website bezoeken: www.rechtswinkeleindhoven.org
Het bestuur van Rechtswinkel Eindhoven

DIEREN

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de
opvang van dieren, met uitzondering van honden
en katten, en bieden ze weer te koop aan. Ook
voor tweedehands kooien, voor advies en info,
kunt u bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671

Tuintip voor april:
gegarandeerd een mooie klimroos
Door Jeroen Soontiëns
De roos is voor veel mensen het summum van een
bloem. Prachtige kleuren, fraaie vorm en soms nog een
heerlijke geur als toegift. Daarom is de klimroos een veelgebruikte tuinplant en wordt vaak aangeplant tegen muren, schuttingen en pergola’s. Het is niet altijd een succes
en dat is jammer. Met de juiste aandacht kunt u zeker
genieten van uw eigen rozen.
De standplek is essentieel voor een klimroos. Het moet
een zonnige plaats zijn met minimaal een halve dag zon.
Komt er op de plek die u heeft bedacht veel minder zon
of helemaal niet dan kunt u beter een andere klimplant
kiezen. Een roos heeft echt zon nodig om goed te groeien
en bloemen te vormen.
Het is ook belangrijk om aandacht aan de grond te besteden. Rozenstruiken houden van zware grond. Dit betekent dat de Eindhovense zandgrond verbeterd moet worden zodat de roos goed gedijt. U graaft een ruim plantgat
en ook voldoende diep want een roos wortelt naar beneden. De grond uit het plantgat vermengt u met een goede compost en kleigranulaat. Bovendien gebruikt u een
organische rozenmeststof als voeding. Met dit mengsel
plant u de nieuwe klimroos. Zorg ervoor dat de oculatieplaats (knobbelvormige basis van de plant) onder de
grond zit. De takken maakt u vast aan een klimgeleider
want rozen hechten zichzelf niet aan de wand.
Na aanplant geeft u ruim water en het hele eerste groeiseizoen geeft u twee maal per week water wanneer het
zonnig en droog is. Omdat een klimroos bloemen vormt
op de jonge scheuten is het belangrijk dat er voldoende
groei is. Voeding stimuleert de groei en daarom mag een
roos regelmatig worden bemest. Een bijkomend voordeel
is dat een gezonde plant minder vatbaar is voor bladziekten zoals sterroetdauw of bladluizen.
Er zijn ontzettend veel soorten klimrozen, dus u kunt altijd wel een soort vinden die u aanspreekt. De beste rassen hebben niet alleen een rijke bloei. Ze zijn veredeld
met oog voor een gezonde groei en weinig vatbaar voor
ziektes. Toprozen zijn bijvoorbeeld Compassion (abrikooskleurig, sterk geurend), Westerland (koperkleurig), That’s
Jazz (donkerrood), Madame Alfred Carriere
(wit met roze zweem,
ook met minder zon)
en Zepherine Drouhin
(roze, doornloos).
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Babysithoek

GEZOCHT: FANTA
Tegen beloning terug te bezorgen

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:
040-7877780 of 06-30585801.
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 of 06-48690224.
Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.
Isabelle van Roon (1994), Tongelre. Telefoon: 0402444519 of 06-46322086. Ik doe de havo op het pleincollege Eckart en zou het erg leuk vinden om in mijn vrije
tijd op uw kinderen te passen! Ook heb ik wat ervaring.

OPENLUCHTMIS IN DE LOOSTRAAT
Op zondag 6 mei a.s. wordt om 11.00 uur weer de
traditionele "Openluchtmis" gehouden bij het kapelletje
in de Loostraat. Pastoor René Wilmink zal dit jaar
voorgaan. Wederom met medewerking van het Martinuskoor en ook dit jaar is het Sint Martinusgilde
aanwezig om na de mis de vendelhulde te verzorgen.
Na afloop staat er voor iedereen een kopje koffie klaar
en zal het "Projektkoor Tongelre" een gezellig optreden verzorgen.
Verder weer een presentatie vanuit het Groendomein
't Wasven." Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de
Martinuskerk, alwaar de mis eveneens om 11.00 uur
zal plaatsvinden. Raadpleeg bij twijfel de website van
de parochie.
Wij kunnen ook nog helpers gebruiken om voor de viering de banken te plaatsen, die daarna weer opgeruimd moeten worden. Als U kunt, graag om 9.30 uur
aanwezig zijn.
Bij voorbaat dank namens de werkgroep,
Trees Verhulst.

Sinds 23 maart jl. is onze kater van een jaar genaamd FANTA vermist. Heeft u FANTA gezien of
weet u waar hij is? Neem dan s.v.p. contact met
ons op.
U kunt ons bereiken onder nummer:
040-8448966/06-50887068 of 06-16021986

Vorige maand stond in onderstaande oproep
een foutief e-mailadres. Reacties s.v.p. naar
jphmkelderman@telfort.nl
Oproep
Ik ben Mike Kelderman en ik heb vroeger jarenlang in
de Morgenroodstraat nr. 18 gewoond. Mijn buren op
nr.16 waren toen Dien & Rinus Buys.
Na mijn verhuizing naar de Achterhoek ben ik het contact met hun verloren maar wel weet ik dat zij verhuisd
zijn naar de Tongelresestraat. Kan iemand mij misschien helpen aan hun adres?
Uw reactie kunt u sturen naar:
jphmkelderman@telfort.nl

OPROEP: WAGENSPEL
Het Ariënstoneel uit Eindhoven is op zoek naar enkele
slagwerkers, synthesizerbespelers en blazers uit fanfares of (dweil)orkestjes, die mee willen spelen in ons
vrolijke Wagenspel 2012.
We trekken in de week van 25 t/m 29 juni 2012 's
avonds met ons spel door de wijken van Eindhoven. Je
hoeft niet elke avond beschikbaar te zijn.
Aanmelden kan bij Nellie Meulemans,
e-mail: arienstoneel@hetnet.nl
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Centraal pastoraal centrum Sint Joris
Bereikbaarheid nieuwe parochie Sint Joris

St. Jorislaan 51
5614 AA Eindhoven
Tel: 211 04 67
E-mail: info@parochiesintjoris.nl
www.parochiesintjoris.nl

Openluchtmis in Tongelre
Op zondag 6 mei wordt om 11.00 uur bij het kapelletje aan
de Loostraat weer de openluchtmis gevierd. Pastoor René
Wilmink zal voorgaan in de dienst. Het Martinuskoor zal
zingen en het Martinusgilde brengt de vendelhulde. (Bij
slecht weer wordt om 11.00 uur uitgeweken naar de Martinuskerk. Raadpleeg bij twijfel de website.)

Kerkwijkcentrum Tongelre
Molijnstraat 5  5642 LV Eindhoven
T 2811324  F 7872603
Kerkwijkcentrum is geopend op maandag,
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00 uur:
spreekuur Willem Brok
http://www.parochietongelre.nl/
parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Nieuw schema eucharistievieringen
Zaterdag 19.00 uur

Joris en Pius X

Zaterdag 19.00 uur
(1e en 3e zaterdag van Berckelhof
de maand)
Zondag 09.30 uur

Theresia, H. Hart,
Gerarduskerk, Martinus

Zondag 11.00 uur

Trudo, Lambertus, Catharina,
Joris

Zondag 18.00 uur

Joris

Wie gaan voor in Tongelre?
Binnen het pastorale team is afgesproken dat niet ieder lid
langs alle kerken rouleert, maar dat per oude parochie
zoveel mogelijk dezelfde gezichten te zien zijn tijdens de
diensten.
In de eucharistievieringen gaan in Tongelre pastoor/
deken René Wilmink en priester/kapelaan Paul Geelen
voor. Diaken Willem Brok zal ongeveer één keer in de
maand zelf voorgaan en de verkondiging verzorgen in dat
weekeinde. Om alle koren te ontmoeten, zal hij dat in wisselende weekenden doen.
De vieringen in Berckelhof worden door de parochie verzorgd op de zaterdagen voorafgaand aan de eerste en
derde zondag van de maand. De overige zaterdagen in de
maand worden verzorgd door de geestelijk verzorger van
Vitalis.
Op zondag 29 april wordt in de St. Martinuskerk om 12.30
uur de Eerste Communieviering gehouden. De zondag
erna, 6 mei, nog een keer, maar dan om 13.00 uur. En op
zondag 20 mei wordt de derde viering gehouden, om 9.30
uur in de Antoniuskerk.
Op donderdag 17 mei wordt Hemelvaart gevierd: om 9.30
uur wordt in de Martinuskerk een eucharistieviering gehouden.

Rozenhoedje bidden bij het kapelletje
In de hele maand mei wordt elke avond om 19.00 uur het
rozenhoedje gebeden bij het kapelletje aan de Loostraat.
Nieuwe werkwijze: het inloop spreekuur.
Een van de afspraken in de nieuwe parochie is dat elke
pastor in zijn eigen kerkwijk een vast spreekuur houdt,
waar u zonder afspraak binnen kunt lopen. Op donderdagmorgen van 8.30 tot 10.00 uur is pastor Willem Brok aanwezig op het kerkwijkcentrum Tongelre. U kunt dan als bij
een vrij spreekuur binnenlopen. Duurt het langer wat u te
bespreken hebt, dan maakt hij een vervolgafspraak met u.
U kunt ook op maandag-, dinsdag- of vrijdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met het kerkwijkcentrum om
een afspraak met hem of een van de andere pastores te
maken.
Bouw Kerkwijkcentrum Tongelre vordert gestaag
Zoals het er nu naar uitziet, zal het nieuwe pastoraal centrum van Tongelre in de tweede helft van mei worden opgeleverd. Veel van de administratieve werkzaamheden
zijn al verplaatst naar het centraal pastoraal centrum aan
de Jorislaan. Maar op 't Hofke zullen nog steeds activiteiten plaatsvinden.
Gastheren en gastvrouwen
Hoewel de administratieve en secretariaatswerkzaamheden dus vooral gebeuren in het pastoraal Centrum aan de
Jorislaan, zullen er dus toch ook elders werkzaamheden
blijven. Te veel voor Ine Gerrits die ook op de Jorislaan dit
werk moet doen. Dat betekent dat we vrijwilligers nodig
hebben die voor dit kerkwijkcentrum Tongelre willen zorgen. Een gezellige sociale functie en het hart van de kerk
in Tongelre. Ik heb al verschillende toezeggingen ontvangen, maar we hebben meer mensen nodig. Als je er iets
voor voelt, laat het me dan s.v.p. weten. Of noem me namen van mensen die te bescheiden zijn om zichzelf aan te
melden. We hebben dan een gesprekje, en kijken samen
wat we over en weer van elkaar verwachten.
Wie doet er mee?
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Hulp bij inrichting
Het bestuur heeft ons gevraagd om de verhuizing en de
inrichting van het nieuwe Kerkwijkcentrum voor te bereiden. Gerard Rikken is bezig om een lijst te maken van
wat mee gaat vanuit de Molijnstraat naar 't Hofke. We
zijn naarstig op zoek naar iemand die ons kan adviseren
over inrichting, kleuren en keuze van vloerbedekking en
gordijnen. Ook moet er straks wat schilderwerk gebeuren. Laminaat gelegd. Het sjouwwerk wordt gedaan door
een verhuizer maar het lijkt me ook leuk om met eigen
mensen wat hand- en spandiensten te verrichten. Zoals
het er naar uit ziet vindt dit plaats in de eerste en tweede
week van juni. Als je zin hebt om mee te doen, wil je dat
aan Gerard laten weten?
Eerste communie en Vormsel
Door het sabbatverlof en het aangekondigde vertrek van
Kaya van Heiningen werden wat kinderen en ouders onzeker over de voorbereiding op de eerste heilige communie en het Vormsel. Maar dat is niet nodig. Alle voorbereidingen zijn tot nu toe gewoon doorgegaan. Pastoor
Wilmink bereidt nu de communicanten voor en ik doe de
voorbereiding van de Vormelingen.
Ochtendgebed in de Antoniuskerk
Sinds kort is er gelegenheid om elke dinsdag deel te nemen aan een ochtendgebed in de Antoniuskerk, Fazantlaan 17. Wij komen bij elkaar om 10.00 uur om samen te
bidden met een psalm, een gebed, een moment van stilte, een lied… Aansluitend kunnen wij elkaar ontmoeten
bij een kopje koffie. U bent van harte welkom!
Contactpersoon: Feli Platzer, telefoon 040-2432597
Pastor Willem Brok

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.

Zondag 3 juni 2012 vindt
weer
de
Zeepkistenrace
plaats en iedereen kan hier
aan mee doen! Je bouwt zelf
met je team jullie eigen
“racezeepkist” en dan kunnen
jullie meedoen aan de race
van het jaar! Deze begint om
13.00 uur en de prijsuitreiking zal rond 17.00 uur
plaatsvinden. Ook Johan Vlemmix is weer aanwezig als
presentator. Locatie: voor ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Hoe je een racezeepkist moet bouwen, hoe je aan een
bouwtekening komt, hoe je aan materialen kunt komen,
wanneer de werkplaats geopend is voor bouwtips en
nog veel meer kun je lezen op onze website:
www.tongelre20.nl. Dit jaar staat creativiteit hoog in het
vaandel, dus ga los en bouw iets unieks!

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!

Mocht je je nu al willen inschrijven om zeker te zijn van
een deelnemersplaats in deze unieke race dan kun je dit
doen via de mail: info@tongelre20.nl. Vermeld dan de
namen van de deelnemers (minimaal 2, maximaal 4 personen), de geboortedata en de teamnaam. Deelname
vanaf 7 jaar. Na je inschrijving ontvang je via de mail
meer informatie. Het is ook belangrijk om even het reglement te lezen.
En voor de allerkleinsten is er een driewielerrace. Ben je
3, 4 of 5 jaar dan kun je hier aan meedoen. Geef je op
via bovenstaand mailadres. Neem je eigen driewielertje
mee.

Winnaars paaskleurplaat:
Jonas en Livy Span

Deelname aan deze race is gratis!

Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!!
Ans Verheijen neemt contact met jullie op om de
prijs te overhandigen.
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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.


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


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.

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.
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. De wijkbrigadier van de politie is ook aanwezig voor al uw vragen.
Voor wie?
Alle bewoners van Tongelre van alle leeftijden.
Waar en wanneer?
Iedere maandagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur is
er iemand aanwezig op het Oude Raadhuis waar U
terecht kunt met Uw vragen. Ook zijn we telefonisch bereikbaar op dit uur: 040 2811737.
Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt U
ook altijd een afspraak maken via bovenstaand
telefoonnummer.



WE GAAN WEER WANDELEN!

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 spel te doen.


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


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


16e Avondwandelvierdaagse
door ons mooie Tongelre.
Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen en de kuiten gesmeerd?
‘t Oude Raadhuis organiseert deze
vierdaagse onder auspiciën van de Nederlandse/Noord
Brabantse Wandelsportbond van 21 t/m 24 mei.
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen
worden zijn: 2,5, 5, 7,5, 10 en 12,5 km.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 4 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km per
avond heeft afgelegd (kinderen tot en met groep drie,
na 2,5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon.
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op woensdag 16 mei vanaf 18.00 uur € 3.50.

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


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


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

Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij
‘t Oude Raadhuis.
De laatste avond kan voor de langere afstanden of
langzamere wandelaars eerder gestart worden in verband met de feestelijke afsluiting onder begeleiding
van harmonie De Eendracht.
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EVEN VOORSTELLEN

MD CAFÉ EINDHOVEN OOGAANDOENING
MACULA DEGENERATIE

Ontmoetingsgroepen voor blinden en slechtzienden in MD-café Eindhoven
Dinsdag 24 april a.s. 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 opdoen
en doorgeven, alsook ervaringen uitwisselen.
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 niet van tevoren aan te melden.

Bij deze willen wij ons graag aan u voorstellen. Wij
zijn Anita Ardon, Ellen de Ruiter en Jolanda Visser,
(medisch) pedicures en gespecialiseerd in de behandeling van de diabetische, reumatische en overige risicovoeten. We hebben alle drie ervaring in
het pedicurevak en zijn aangesloten bij de branche
organisatie Provoet en staan geregistreerd in het
kwaliteitsregister van Procert.
Het idee om samen een praktijk te beginnen ontstond omdat we af en toe al samen werkten. Door
de krachten te bundelen, willen wij onze cliënten
meer bieden. Het pedicurevak is een prachtig beroep omdat je mensen kunt helpen, zowel curatief,
maar ook preventief. Heeft u zich wel eens afgevraagd wat uw voeten voor u betekenen?

Dinsdag 24 april komen een aantal professionals /
coördinators vertellen over hun ontmoetingsgroep
voor blinde en slechtziende mensen in Eindhoven en
omgeving. Deze ontmoetingsgroepen komen 1 of 2x
per maand, sommige komen elke week bij elkaar en
hebben ieder op hun eigen manier een middag- of
ochtendprogramma. Er is iemand van groep Eindhoven, Veldhoven, Valkenswaard, Helmond, Eersel en
Geldrop/Mierlo. 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.

Onze voeten moeten een leven lang een belangrijke bijdrage leveren aan ons dagelijks welzijn. Tijdens bewegen, staan, winkelen, sporten, enz. Het
belang daarvan wordt alleen maar groter als we
ouder worden en het moeilijker wordt onze voeten
zelf te verzorgen.
Misschien heeft u al eens eerder overwogen uw
voeten te laten behandelen door een pedicure,
maar dat om de een of andere reden nooit gedaan.
Met een regelmatige verzorging van uw voeten
door een deskundige pedicure zijn problemen te
voorkomen en te verhelpen. Wij kunnen u ook adviseren of u voor ziektekostenvergoeding in aanmerking komt. We hopen u graag te verwelkomen
bij onze praktijk, (met trots) gevestigd bij de Fysiotherapie Tongelre, voorheen huize Ignatius, aan
de Tongelresestraat 483 te Eindhoven.
Voor informatie of het maken van een afspraak,
kunt u bellen naar 06-46031078 (Jolanda).
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NXT generation FTC wint
THINK award

“Fresh” NXT generation
neemt deel aan het
FLL Wereld toernooi ‘Robots
in Paradise” in Florida USA

Vrijdag 9 maart was de grote wedstrijddag voor
het NXT generation First Tech Challenge (FTC)
team van Stichting Groendomein het Wasven.
Het NXT generation FTC team, bestaande uit Max, Chris,
Thomas, Joris, Timothy, Marene en
Jolie, deed voor de
eerste keer mee
met dit vervolg op
de First Lego League. De FTC is een
wedstrijd voor jongeren in de leeftijd
van 15 tot 21 jaar.
’s
Ochtends
om
7.00 uur vertrok
het team richting de Haagse Hogeschool in Delft, onzeker
over wat er deze dag allemaal zou gebeuren. Bij aankomst werd er door diverse teams nog druk gesleuteld
aan de robots, maar gelukkig hoefde ons team alleen
maar wat softwarematige instellingen in de robot te
doen. De afgelopen weken was er hard gewerkt aan zowel robot, programma’s als engineering notebook. Ons
team was er klaar voor.
De eerste robotwedstrijd verliep niet helemaal
volgens
plan,
maar in de volgende
rondes ging het een
stuk beter. Ons team
stond lange tijd op de
6e plek. De uitgedachte
tactiek werkte en de
punten die ze wilden
halen
werden
gescoord. Naast de robotrondes waren er ook jurybeoordelingen over de bouw en techniek van de robot en programma’s en moest het team uitleg geven over het gemaakte engineering notebook. Het engineering notebook
is een uitgebreid verslag van alle teambijeenkomsten,
waarin je o.a. vermeldt wat je gedaan hebt, welke beslissingen er genomen zijn, welke problemen er waren en
hoe het team ze oploste. Ook tekeningetjes over de bouw
van de robot, foto’s e.d. horen er in te staan.
Na een heerlijke, sfeervolle dag, zaten we gezellig met
onze fans te wachten op de prijsuitreiking. Het team was
compleet verrast toen ze hoorden dat ze de THINK
award, de award voor het beste engineering notebook,
wonnen. Het notebook was met
heel veel zorg en energie door
Jolie en Marene gemaakt,
waarbij de jongens uiteraard
ook de nodige informatie over
de robot per bijeenkomst aan
hadden geleverd. Het notebook
moest aan heel veel regeltjes
voldoen en dat hebben de meiden keurig netjes voor elkaar
gekregen. Het team kan terugkijken op een super leuke dag
en hoopt ook volgend jaar weer
mee te kunnen doen aan de
First Tech Challenge.

Het “Fresh” NXT generation team van Stichting Groendomein Wasven heeft de afgelopen weken ook niet stilgezeten. Tijdens de Beneluxfinale won zij de prijs voor
de beste projectpresentatie. De presentatie over het
onderzoek dat zij heeft gedaan naar voedselbederf van
vleeswaren en de oplossing die hiervoor bedacht werd,
maakte grote indruk op de jury. Het team ontwikkelde
in samenwerking met de Groene Campus in Helmond,
de NXT Smart
Folie. De NXT
Smart Folie is
een folie om
voedsel te beschermen tegen de groei
van bacteriën,
zodat
producten langer
houdbaar zijn,
ook buiten de
koelkast.
Op 1 maart kreeg het team het fantastische nieuws dat
zij van 3 t/m 6 mei mogen gaan deelnemen aan het FLL
World Invitational Open Championship "Robots in Paradise" in Florida.
Een geweldige kans voor het nieuwe jonge team om de
robot en hun innovatieve oplossing, de NXT Smart Folie,
aan de rest van de wereld te presenteren. Het team
heeft er enorm veel zin in en is druk bezig met de voorbereidingen. De presentatie is inmiddels al in het Engels
vertaald en er wordt hard geoefend met de robot om
nog wat extra puntjes te scoren. Om alle kosten die de
deelname aan dit toernooi met zich mee brengt te betalen is het team dringend op zoek naar sponsoren en
donateurs en verder hebben ze allerlei acties bedacht
om het benodigde geld bij elkaar te sparen. Zo zijn ze
al gestart met een actie om lege flessen in te zamelen.
Wellicht zijn ze ook al bij u aan de deur geweest. Op
onze website www.wasven.nl/nxtgeneration kunt u
meer lezen over de acties.
Bij deze willen wij iedereen bedanken die ons team
heeft geholpen om de reis naar Florida mogelijk te maken. In het volgende nummer van Rond ’t Hofke zal het
team uitgebreid verslag doen over alle belevenissen in
Florida.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 16

INWENDIGE VAN HET NIEUWE KERKWIJKCENTRUM
Afgelopen 27 maart mochten we van de aannemer alvast een kijkje nemen in het pand.

Als je door de voordeur naar binnen gaat kun je met de trap naar
boven, door de gang naar achteren en links en rechts zijn 2 kamers.

Als je door de gang naar achteren loopt kom je in de grote ontmoetingsruimte. Hier is ook de
keuken.
Achter het huis komen een paar
parkeerplaatsen.

En u weet het … als u mee wilt helpen om dit mooie gebouwtje mee in te richten begin juni: een mailtje
naar Gerard Rikken is voldoende, alvast bedankt! G.Rikken@onsneteindhoven.nl

Annemie Rikken is gestopt met haar werkzaamheden
Afgelopen 27 maart heeft Annemie Rikken afscheid genomen van de
parochie. ’s Morgens met een koffie-inloopuurtje en tussen de middag
met een aantal parochianen waarmee ze heeft samengewerkt de afgelopen jaren. Willem Brok had een mooi gedicht gemaakt waarin hij
duidelijk maakte wat de parochie (zowel de nieuwe Sint Joris-parochie
als de oude parochie Tongelre) heeft verloren nu Annemie afscheid
heeft genomen.
Een stukje uit het gedicht:
“De koffie wordt slapper. Nou is dat niet zo heel erg, want Annemie
haar koffie is straffe koffie. Dat is de enige koffie in Tongelre waar ik
een scheutje melk bij doe. Maar de koffie wordt ook symbolisch wat
slapper. Want als iemand gewoon zegt waar het op staat, dan is Annemie dat. Geen blad voor haar mond, waar de parochie wellicht te weinig communiceert, communiceerde Annemie misschien wel eens te
veel, maar ze zou ons goed kunnen helpen een mooie middenweg te
vinden.
Maar helaas, de parochie zal het zelf uit moeten zoeken.”
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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

Activiteiten Wasven in de maand mei
Met inzet van vele vaste vrijwilligers maar ook van
enthousiastelingen tijdens NL Doet ziet het Wasven
er weer prachtig uit. Kom dus gezellig eens langs
voor bijvoorbeeld een wandeling met een afsluiting
in de Gasterij of ga actief aan de slag door te beugelen! Ook worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd, daarover meer in deze nieuwsbrief.
Natuuravond jeugd: Wat
groeit daar?
Proefthema-avond: de
Stoerderij
Bakmiddag: Brooddeeg
vogelnestjes

27 april, 19.00 uur
in de Schop
9 mei, 19.00 uur in
de Gasterij
9 mei, 13.30 uur
Tussen de Molens

Expositie Patricia Franco
Pure Do Event

Vanaf 5 mei op de
Overloop
12 en 13 mei

Op expeditie naar het
landgoed van Eckart

25 mei, 19.00 uur
in de Schop

Het Gouden Beukennootje
Jaarlijks reikt het Wasven het Gouden Beukennootje uit aan die persoon die veel heeft betekend voor
het Groendomein.
Het Gouden Beukennootje voor 2011 is uitgereikt
aan Hans Franken. Hans is projectleider Groen bij
de gemeente Eindhoven en heeft een grote bijdrage geleverd aan de realisatie van de reconstructie
van het Groendomein. Het Beukennootje werd Hans
(links op de foto)
uitgereikt door Kees
van Grevenbroek.

Natuurthema-avond jeugd: Wat groeit daar in
de Beukenlaan?
Je wandelt of fietst er vaak doorheen: Het Beukenlaantje. Maar weet je eigenlijk wel wat daar allemaal groeit? En wat voor onderhoud daar nodig is,
en wat daar allemaal leeft? Kom naar de natuurthema-avond voor de jeugd
en je krijgt het allemaal te horen.
Het is op 27 april 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.

Proefthema-avond Gasterij: De Stoerderij in
mei
De proefthema-avond
die de Gasterij op
woensdag 9 mei organiseert staat in het teken van waterbuffels.
Deze sterke en stoere
dieren komen niet alleen in Azië voor, sinds
een paar jaar zijn ze ook in onze streek te ontdekken in de weides van Son en Breugel.
Buffelboer Arjan Swinkels van de Stoerderij vertelt
tijdens deze avond over zijn passie: de waterbuffel.
Hij geeft uitleg over de herkomst van de waterbuffel, de achtergrond en plannen van de duurzame
Stoerderij en vertelt graag over zijn jonge kudde.
Dat buffels erg gewaardeerd worden om hun buffelmelk, weten we van de overheerlijke buffelmozzarella. Maar dat je met buffelmelk nog veel meer
lekkere gerechten kunt maken, laat onze kok Tim u
deze avond proeven.
De proefthema-avond vindt plaats in de Gasterij en
duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. De
kosten bedragen € 7,50. Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden: gasterij@wasven.nl
Bakmiddag bij de Bakker: Brooddeeg Vogelnestjes!
Kom jij ook op 9 mei? Dan gaan we van brooddeeg
vogelnestjes maken en als die in de oven worden
gebakken, spelen we een “ren je rot spel’’ waar
(vogel)eitjes verdiend kunnen worden voor in het
nestje. Dus stroop je mouwen op om mee te kneden in het deeg en een vogelnestje te maken.
Bij de bakkerij Tussen de Molens op woensdag 9
mei van 13.30 tot 15.00 uur. Er kunnen op deze
bakmiddag 20 kinderen meedoen (vanaf 6 jaar) en
vol=vol, dus van tevoren opgeven is wenselijk. Per
mail: winkel@wasven.nl of even bellen: 7870708.
NL Doet
Op 17 en 18 maart jl. hebben velen hun handjes
laten wapperen bij het Wasven tijdens de landelijke
actiedag voor vrijwillige activiteiten.
Zo is het speeltuintje opgeknapt en hebben we de
bosvijver en het beukenlaantje schoongemaakt en
zijn er groenten voor de
moestuin in kweekbakken
gezaaid. De afrastering is
verplaatst en de beuken-
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laan is schoongemaakt. Vele handen maakten licht
werk en dankzij deze vrijwilligers ziet alles er nu
lentefris uit!
Beugelen en Jeu de Boules
Sinds de officiële opening van Hof van Tongelre,
heeft het Wasven banen waarop u kunt beugelen
of Jeu de boulen. Volgens professionele spelers zijn
het zeer snelle banen. Als u dit eens wilt uitproberen dan is materiaal te
huur bij de Gasterij, inclusief uitleg. Een spel
met vier personen duurt
ongeveer drie kwartier.
Reserveren van de banen is wenselijk.
Expositie: Patricia Franco
Patricia Franco woont in Tongelre en is geboren in
Lima (Peru). Zij kwam naar Nederland in 2001. In
Lima studeerde Patricia aan de Hogeschool voor de
Kunsten (Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima)
en volgde lessen bij gerenommeerde Peruaanse
kunstenaars. Zij breidde haar werkterrein uit met
keramiek, printing, kunstrestauratie en handgemaakt papier.
Haar werken waren te bewonderen tijdens exposities in Peru, Zwitserland, Singapore, Duitsland en
Nederland. Tot haar komst naar Nederland was zij
actief als docente schilderen met een eigen atelier.
De schilderijen van Patricia Franco hebben een duidelijk thema, gebaseerd op symbologie en mythologie uit de precolumbiaanse kunst uit Peru en
Amerika. Ze geeft een eigen interpretatie aan de
motieven en laat zich beïnvloeden door het harmonieuze gebruik van vormen en kleuren. Al in haar
jeugd was zij gefascineerd door precolumbiaanse
kunst. Niet alleen door de kleuren, maar vooral
ook door de variëteit in gebruikte symboliek. Wat
haar opviel was dat heel verschillende volken toch
vaak dezelfde symbolen gebruiken. Haar verklaring
is eenvoudig: mensen spreken namelijk onbewust
allemaal dezelfde taal.
Deze fascinatie laat zij terugkomen in haar kunst.
Het is dan ook logisch dat het COS (Centrum voor
internationale samenwerking) in West- en MiddenBrabant in 2001 en 2002 schilderijen van Patricia
Franco koos als Vredesprijs.
Deze expositie is te zien tijdens openingstijden van
de Gasterij op de Overloop van de Wasvenboerderij.

Natuurthema avond jeugd: Op expeditie naar
het landgoed van Eckart
Op vrijdag 25 mei kun je mee op expeditie. Weet
jij wat er vroeger allemaal stond in het bos rondom
de boerderij? En welke dieren er vroeger leefden?
Kom mee en je zult het zien en horen! Van 19.00
uur tot 21.00 uur en het is voor kinderen van 6 tot
12 jaar. De entree is € 2,00 en het is in de Schop.
Fietsers welkom!
Fietsers zijn bij ons van
harte welkom! De Wasvenboerderij draagt
het kwaliteitslabel Fietsers Welkom!
Naast natuurlijk een aangenaam verblijf in het
groen met een hapje en een drankje kunt u bij ons
ook gratis uw e-bike opladen en zijn er fietsreparatiesets aanwezig.

Nieuwe woningen voor Tongelre
Vrijdagavond 30
maart zijn er 43
nieuwe woningen
opgeleverd in Tongelre. Het zijn eengezinswoningen
met alleen een
voordeur en een
afneembaar dak,
speciaal voor de
grote schoonmaak.
Het zijn woningen
voor koolmezen en
pimpelmezen, gemaakt door 43 natuurliefhebbende
kinderen uit Tongelre. Zij hebben deelgenomen
aan de natuurthema-avond in de Wasvenboerderij,
met als thema: Holenbroeders. En het was me
toch een getimmer die avond. Een specht was er
niets bij. Nu maar hopen dat de huisjes snel bewoond worden. Als je het huisje thuis ophangt:
voordeur naar het oosten en buiten bereik van katten.

Pure Do event: 12 en 13 mei
Tijdens het Pure Do Event op 12 en 13 mei staan
de tuinderijen op het erf van de Wasvenboerderij
in het teken van moestuinieren en koken. Net als
bij het vorige evenement, Pure Food, zijn op dit
gratis toegankelijke festival workshops, lezingen
en demonstraties te bezoeken en kunt u natuurlijk
ook proeven. Bovendien komen er uitzonderlijke
gasten…. Wat en hoe? Laat u verrassen bij het Pure Do Event!
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Woningverbetering en energiebesparing
Door Frans Vonk, EnergieWijsWonen
Uw energierekening
Zoals u onlangs in de krant kon lezen blijven de
energietarieven flink stijgen. Het loont daarom om
even stil te staan bij uw eigen energiekosten. In de
grafiek ziet u uit welke onderdelen de maandelijkse
energielasten van een gemiddeld huishouden in
Nederland opgebouwd zijn (bron: CBS).

ning verbuiken meer gas (voor warm water). Vergelijk uw eigen energieverbruik eens met het gemiddelde voor uw woningtype en huishouden.
Bouwjaar van de woning
Woningen die tot ca 1975 gebouwd zijn hebben
van oorsprong nauwelijks isolatie. Vanaf 1995 is
isolatie wettelijk vereist. In de periode van 1975
tot 1995 namen de isolatie maatregelen langzaam
toe. Als uw huis na 1995 gebouwd is moet uw
energieverbuik zeker onder het gemiddelde uit de
tabel liggen.
Energieprestatie / Energielabel
De energieprestatie van een huis bepaalt hoe zuinig u er kunt wonen. Het energielabel van een woning is gekoppeld aan die energieprestatie onder
standaard omstandigheden. Hiermee kunt u het
energieverbruik van woningen onderling vergelijken. Aan het eind van dit jaar wordt een energielabel verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. Uit een eerste onderzoek blijkt dat huizen
met een energielabel sneller verkopen en tegen
een betere prijs (bron: ministerie EL&I).

Voor een gemiddeld Nederlands huishouden (4
personen, gasverwarming) bedraagt de totale
maandelijkse energierekening €156. Daarvan zijn
de leveringskosten van gas en elektra samen 57%,
het aandeel van gas is 39% (€ 61 / mnd). Per m³
gas en kWh elektriciteit betaalt u ook energiebelasting. Daarnaast ontvangt u de energiebelasting teruggave (een vast bedrag van € 310 / jaar). Als u
zuiniger gaat stoken, verbruikt u minder gas, en
betaalt u ook minder energiebelasting. Hetzelfde
geldt als uw elektriciteitsverbruik daalt. De netwerkkosten (voor gas en elektra) zijn vaste kosten, die staan los van uw verbruik.
Woningtypen
In onderstaande tabel staan de gemiddelde
maandlasten per woningtype en per aantal bewoners.

Als voorbeeld: hetzelfde huishouden verbruikt in
een hoekwoning meer gas voor verwarming dan in
een tussenwoning. Meer personen in dezelfde wo-

Verbouwen / Renoveren
Als u er over denkt om te gaan verbouwen of
spoedig een CV ketel moet vervangen is de energieprestatie van uw huis een goed startpunt. Een
maatwerkadvies (met energielabel) vertelt u precies welke verbeteringen de meeste energie besparen en bovendien het wooncomfort verhogen. Op
de website www.energiewijswonen.nl vindt u nadere uitleg en de nodige links naar andere relevante
websites.
Frans Vonk, EnergieWijsWonen
Neherlaan 27, Eindhoven
Telefoon: 040-7878562
E-mail: info@energiewijswonen.nl

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

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 21

GEZONDHEIDSCENTRUM T
TO
ONGELRE
Gezondheidscentrum Tongelre
Ceramlaan 12
5641 GD EINDHOVEN
T 040-711 65 00

Huisartsen vlnr:
Mw A. Schoenmaker
Mw G. Schoon-Blaauw
Mw J. Delemarre
Mw I. Berghuis

HOOIKOORTS
Het is weer voorjaar en de meeste mensen genieten van het buiten-zijn! Echter een aantal mensen
is iets minder blij, dat zijn de mensen die last hebben van hooikoorts.

Wat is hooikoorts? Dit is een overgevoeligheid
voor stuifmeelkorrels of wel pollen genoemd. Het is
een allergische reactie waardoor slijmvliezen van
neus, ogen en luchtwegen geprikkeld raken. Een
allergie is een “overdreven” reactie van ons immuunsysteem. Dit geeft zwelling en slijmvorming
van de slijmvliezen.
Wat zijn de verschijnselen van hooikoorts?
Hooikoorts veroorzaakt een jeukende, verstopte
neus en niezen. Oogklachten: tranen, branderig en
jeuk. Keelklachten: droog, branderig en soms kriebelhoest. Verder is vermoeidheid een veel voorkomende klacht. De klachten treden op in de bloeitijd
van grassen, bomen, en/of kruiden. De klachten
zijn erger op zonnige, winderige dagen en activiteiten buitenshuis geven meer klachten. Bij hooikoorts
komt over het algemeen géén koorts voor, dus de
benaming voor deze allergie is in het verleden verkeerd gekozen!
Waarom krijgt iemand hooikoorts? Het is niet
bekend waarom iemand hooikoorts krijgt. Het komt
familiair voor en de aanleg ervoor is er al vanaf de
geboorte. Het tot uiting komen van hooikoorts kan
op jonge leeftijd maar ook pas op oudere leeftijd
ontstaan.
Hoe verloopt hooikoorts? Hooikoorts is lastig
maar kan over het algemeen geen kwaad! Buiten
het pollenseizoen zijn er geen klachten. Na verloop
van tijd, meestal jaren, worden de klachten minder.
Hooikoorts kan soms astmatische klachten geven.
Helaas is het zo dat als u eenmaal een allergie
hebt, b.v. voor graspollen, de kans groot is dat er
nog een allergie bijkomt, b.v. voor boompollen. De
klachten van hooikoorts beginnen dan al in januari,

wanneer de eerste bomen gaan bloeien. De boom
die het sterkst allergeen is, is de
berk. Deze bloeit in
april, en dit valt
samen met de eerste bloei van de
grassen. Dus in
april hebben veel
mensen met hooikoorts de ergste
klachten.
Op de
hooikoortskalender
is te zien wanneer
de
verschillende
planten en bomen
hooikoortsklachten
gaan geven.
Adviezen bij hooikoorts Binnenshuis zijn de
klachten minder en in de ochtend zijn er ook minder pollen in de lucht dan later op de dag. Dus plan
buitenactiviteiten meer in de ochtend. Verder kunt
u het hooikoortsbericht (op radio, teletekst en internet) volgen en daar uw activiteiten op aanpassen. Ook aan zee en hoog in de bergen zijn er minder pollen, dus daar kunt u bij uw vakantieplanning
rekening mee houden.
Medicijnen bij hooikoorts Een groot aantal middelen die helpen bij de klachten van hooikoorts zijn
vrij verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Bij voorkeur beginnen met lokale therapie zoals neusspray
en/of oogdruppels. De werkzame stoffen komen uit
de groep antihistaminica of cromoglicaat. Ook zijn
er tabletten antihistaminica vrij verkrijgbaar.
Wanneer contact opnemen met uw huisarts?
Als u denkt hooikoorts te hebben en meer wil weten
over oorzaak en behandeling. Als u wil weten waarvoor u allergisch bent en als u ondanks de genoemde voorzorgsmaatregelen klachten houdt.
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wordt gibbus genoemd. Scoliose is soms al bij de
geboorte aanwezig, maar openbaart zich meestal
tijdens de groei van baby naar volwassene, vaak
rond de leeftijd van 10 jaar. De oorzaak kan liggen
in afwijkingen van het bot, de zenuwen, de spieren
of het bindweefsel. In 80% van de gevallen is de
oorzaak van een scoliose, die ontstaat tijdens de
groei, echter onbekend. Een scoliose kan ook pas op
latere leeftijd ontstaan. Vaak is dit een gevolg van
het verouderingsproces.
Scoliose heeft een bewegingsbeperking van de wervelkolom en mogelijk een beperking van de longwerking tot gevolg. Op latere leeftijd kan scoliose ook
leiden tot pijn en vermoeidheid. Is de scoliose pas op
latere leeftijd ontstaan, dan geeft dit vaak veel meer
pijnklachten en bewegingsbeperkingen.

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
Scoliose
Scoliose is voor velen een vreemd, onbekend woord.
Toch komt scoliose regelmatig voor. In Nederland
zijn ca. 60.000 scoliosepatiënten en elk jaar komen
daar ongeveer 1000 nieuwe gevallen bij. Scoliose is
een driedimensionale zijdelingse verkromming van
de wervelkolom (ruggengraat). Kort gezegd: een
kromme rug. De wervelkolom kan naar één kant
krom groeien, waardoor er één bocht ontstaat, maar
meestal zijn er twee bochten. Daarnaast draait bij
scoliose de wervelkolom om haar as. De verdraaiing
van de wervelkolom veroorzaakt op borsthoogte aan
de rugzijde een bolling van de ribben. Die bolling

Afhankelijk van de ernst van de scoliose wordt de
behandeling bepaald. Hierbij is het versterken van
de rompspieren onder begeleiding van de fysiotherapeut erg belangrijk omdat de spieren anders verslappen. Naast het versterken van de spieren moet de
rug ook soepel worden gehouden. Verder wordt het
aannemen van een goede houding met behulp van
de fysiotherapeut aangeleerd. Tijdens de groei kan
een brace of gipscorset worden gedragen. In ernstige gevallen is een operatie noodzakelijk waarbij de
rug deels wordt vastgezet. Ook in dit geval is het in
beweging blijven voor de totale mobiliteit erg belangrijk!
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Recept van de maand april: Laat je buffel maar rollen!!!
Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven
Wie kent ze niet uit boeken of van verre reizen: de
waterbuffel. Oersterke en stoere dieren die het zware
werk op de rijstvelden ogenschijnlijk zonder moeite
verrichten. Ook in Italië staat de buffel bekend, maar
dan om de zeer gewaardeerde buffelmozzarella.
Maar u weet
waarschijnlijk niet dat
we in onze
eigen streek
sinds kort
ook deze
dieren kunnen zien
grazen.
De Stoerderij in Son en Breugel is in 2010 van start
gegaan met een aantal jonge buffels met als doel een
mooie kudde te vormen en natuurlijk: buffelmelk.
Want wat is dat lekker, mozzarella van echte buffelmelk! Wie deze geproefd heeft, wil geen mozzarella
van gewone koemelk meer. Daarom deze maand een
eenvoudig maar heerlijk recept voor bij de borrel of
als voorgerechtje. Rollen maar!

TELEFOONCIRKEL KAN LEVENS REDDEN
Stel u woont alleen. U valt en
bent niet meer in
staat om bij de
telefoon te komen om iemand
om hulp te vragen. Hoe lang zal
het duren voordat iemand u
vindt? U leest hier regelmatig over in de krant
en is een schrikbeeld van veel alleenstaanden.
Die angst is onnodig, want u kunt zich aansluiten
bij één van de telefooncirkels van het Rode Kruis
Eindhoven. Dit geldt voor de inwoners van Eindhoven, Aalst-Waalre, Son en Breugel, Nuenen en Geldrop.
Op een vast tijdstip belt iedere ochtend één van de
vrijwilligers van het Rode Kruis Eindhoven de eer-

Ingrediënten voor 4 personen:
• 8 plakken biologische rauwe ham (Blije Big)
• 1 bol buffelmozzarella
• 2 kleine tomaten
• 8 blaadjes basilicum
• olijfolie
• PeZo (peper en zout)
Bereidingswijze:
Vouw de plakken rauwe ham in de lengte dubbel.
Snijd 8 reepjes van de mozzarella. De tomaatjes in
kwarten snijden en het vocht uit de tomaatjes verwijderen.
Leg een reepje mozzarella en een kwart van het tomaatje op de ham. Rol de ham er los omheen, laat de
mozzarella en de tomaat een stukje boven de ham
uitkomen. Zet de rolletjes rechtop. Steek een blaadje
basilicum tussen de mozzarella en de tomaat.
Zet de rolletjes op minischaaltjes en druppel er wat
olijfolie over en bestrooi naar smaak met PeZo.
Smakelijk eten!!!!

ste deelnemer van de bellijst. Als alles in orde is
belt deze de tweede deelnemer en vervolgens belt
nummer twee weer de derde, net zolang totdat de
laatste deelnemer de vrijwilliger weer belt. Zo weet
deze dat iedereen in goede staat de dag weer is
begonnen.
Als iemand de telefoon niet beantwoordt dan start
er bij het Rode Kruis een procedure om uit te zoeken wat er aan de hand is en stoppen pas als dat
duidelijk is. Op deze manier kan een leven worden
gered en voelen alleenstaanden zich veiliger. Er
wordt immers op hen gelet. Ook kunnen zij later
iemand van de telefooncirkel terugbellen om een
praatje te maken of iets af te spreken voor die
dag. Zo bevordert de cirkel ook het contact onderling. De deelname is gratis. U hoeft zich alleen
maar aan te melden bij het Rode Kruis Eindhoven.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met Ria
van Ingen van het Rode Kruis Eindhoven e.o.
Telefoon: 040 – 2434696
E-mailadres: sociale hulp@rodekruiseindhoven.nl.
Zij informeert u verder.
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Tegenwoordig kopen we vele soorten brood bij de
warme bakker. Of we kopen het in de supermarkt,
het fabrieksbrood dat in deze winkelketens wordt
afgebakken. Vroeger ging dat anders. Men bakte
het brood in een oven dat in een bakhuis zat. Speciaal gebouwd voor het bakken van dit graanproduct. Geen poespas, gewoon vloermik.
Een bakhuis had een pannen dak en stenen muren
met een gemetselde oven erin, of aangebouwd op
een klein afstandje van de boerderij. Dit voor het
geval dat het zou gaan branden. Dan zou in ieder
geval de boerderij gespaard blijven. De oven werd
gebruikt door meerdere boerinnen die wekelijks, of
eens in de tien dagen, het brood of andere producten bakten voor hun gezinnen, families en buren.

vuurresten uit de oven met hetzelfde rakelijzer en
dat werd in een ijzeren bak gegooid. De doofpot.
Met een natte dweil aan een stok, die noemde men
een sloerie of ovenslet, werd de vloer van de oven
schoon gedweild. Met behulp van een schieter, een
lange lat met aan het einde een plank, werd dan
het brood in de oven gelegd. Het zogenaamde inschieten van het brood. Uiteraard zijn er voor de
verschillende gereedschappen allerlei streekgebonden namen.
Als het brood na ongeveer 40 minuten, het verschilde per oven, uit de oven kwam kon het afkoelen op rekken. En was het klaar voor consumptie.
Het bakhuis kon multifunctioneel gebruikt worden.
Men vlocht er manden en maakte bezems. Op het
zoldertje kon men appels drogen, of tabaksbladeren. De boer of boerin wist de ruimte voor allerlei doeleinden te benutten, men was daar erg creatief in. Ook een stiekem dutje bij de warme oven
was natuurlijk heerlijk.
Sommige Tongelrese boerderijen waren ook voorzien van een bakhuis. Een boerderij op Urkhoven,
aan de Loostraat, de Merkthoeve. Op het erf van
de voormalige Philipsboerderij waar nu het Groendomein Wasven in is gevestigd, met zijn gasterij en
bakkerij, staat ook een bakhuisje in originele staat.
Een aantal jaren geleden is het bakhuisje, door een
voormalige bewoner, ook nog gebruikt om ijzer te
smeden.

Nabij de boerderij had men een hakhout of een zogezegd geriefhout bosje. Men oogstte het dikke
hout voor de houtkachel. Er werden stelen voor
gereedschap uitgehaald, meestal van essen. En
van het dunne hout, bijvoorbeeld berken, werden
bezems gemaakt. En van al het andere dunne
snoeihout maakte men bussels en werden opgestapeld tot een mutsert. Een georganiseerde takkenhoop om te drogen, om er later in het bakhuis de
oven van te kunnen stoken.
De oven stoken moest vakkundig gebeuren. Een
takkenbos werd in de oven geschoven en aangestookt. Er werd net zolang gestookt totdat de stenen in de oven witheet waren. Je had er zeker 4 tot
8 takkenbossen voor nodig. Ondertussen was het
brooddeeg natuurlijk aan het rijzen. Als het een
vuurzee was, legde men de brandende kooltjes als
een hoefijzer in de oven, zodat ook de zijkanten
goed verwarmd werden. Dat deed men met een
rakelijzer, een soort haak aan een stok.

Ook de vrijwilligers van het Wasven hebben een
aantal jaren geleden nog eens de oven opgestookt
om er broodjes en pizza`s te bakken. En volgens
mij is het plan om het bakhuisje en zijn oven in de
nabije toekomst weer operationeel te maken, zodat
er wekelijks echte vloermik op de plank komt. Voor
informatie daarover kun je bij de bakkerij “Tussen
de Molens” terecht.

Dan was het zover. Door ervaring en vakmanschap
wist diegene die bakte, dat de oven een temperatuur had van 200 tot 250˚ Celsius. Men haalde de

Wie wil er nu geen brood proeven uit een echte
houtgestookte bakoven net als vruger? Iedereen
toch! Heerlijk!
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thema het lichaam

PeuterPlaza ‘t Hofke Avondroodstraat 40 5641 HB Eindhoven (040) 2813659
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CREA OCHTEND OP DE BOOG
Halo iets over de crea ochtend je kon uit verschillende dingen kiezen zoals: raamdecoratie ,cupcakes,
figuurzagen, timmeren, smienken, zingen is nieuw en
nog fotoshop. Dan hebben we voor de ochtend nog
voor de pauze nog wel dingen die we moeten doen.
En daarna hebben we crea ochtend. Dan gaat iedereen naar de activiteit waarvoor die heeft gekozen. En
dan komen er ook meisjes van groep 8 voor de ouders drinken brengen. Dan om 5 over half 12 kom je
terug naar de klas. En iedereen moet laten zien wat
die gemaakt heeft. En er ook een uitleg bij geven.
Dan gaan we meestal nog even naar buiten. En gingen de kinderen van de zanggroep een uitvoering
geven en hadden een zelfgemaakt instrument. Ze
gingen zingen en hun instrument bespelen dat zag er
leuk uit. Ze deden 3 liedjes. De ouders en de andere
kinderen van de school stonden erbij. Het was een
heel leuk optreden. Iedereen keek en daarna kregen
ze een groot applaus. niemand mocht meer naar binnen iedereen ging naar huis. Je wordt ingedeeld en
soms zit je bij iets wat je niet leuk vindt. Maar ja dat
is soms zo.

En als crea voorbij is mag je het showen aan de klas.
Crea is een fabeltastisch idee je mag zelf weten wat
je wil doen.
Mijn broertje Imran kwam thuis met een kunstwerk.
Mijn punt is; hier mag je je fantasie laten spreken.
Jammer genoeg is dit de laatste crea van dit jaar.
De hele school vind crea leuk zelfs de leraren hebben
er lol mee.
Vrijdag 23 maart ’2012 was het thema pasen.
Groetjes,
Nawaf Alyami uit groep 6

De crea op 23 maart was weer een groot sucses.
Ik was met Yvtte fotoshoppen.
Dan kun je foto’s bewerken.
Juffen en meesters bewerken dat is pas leuk!
Maar ook jezelf een snor geven.

Groetjes,
Jenneke Luining uit groep 6
Vrijdag 23 maart ’2012 was crea ochtend.
Ik vond het heel leuk.
Er was veel te doen van timmeren tot raamdecoratie
en nog veel meer.
Crea is een dagje kinderplezier.

Voor de rest hadden we nog knippen en plakken,
viltpoppetjes makken en nog veel meer!
Groetjes,
Lara Schmeitz uit groep 6
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Ook op Saltoschool ’t Karregat hebben de kinderen
uit groep 8 de CITO toets gemaakt. Na dagenlang
concentratie, vroeg naar bed en uren kauwgom
kauwen zat het er eindelijk op. Alleen het wachten
op de uitslag, dat was misschien nog wel het
moeilijkste! Hieronder de ervaring van twee meiden uit groep 8.

En als we ze niet af hebben is dat jammer want
dan krijgen we geen sticker.
Maar het is wel leuk.
Gemaakt door Nienke Hutten groep 7 & 8 A+ klas

Spaans is wel leuk.
Als je het goed doet is het leuk. Je moet moeilijke
en makkelijke opdrachten maken.
En als je het moeilijk vindt moet je het zeggen.
Juffrouw Saskia geeft les.
Gemaakt door Freek hutten groep5&6 a+ klas.

De cito van groep 8 was best wel lastig.
Sommige vragen zijn gegokt, andere vragen kon
iedereen beantwoorden. Er waren ongeveer 100
vragen per dag. Dit was best wel vermoeiend en
slaapverwekkend! We mochten kauwgom kauwen,
als je klaar was mocht je bijvoorbeeld tekenen of
lezen. 4 weken later kreeg je pas de uitslag binnen.
Die van Jeske was 541 en die van Robin 548. In
heel NL was er dit jaar niemand met 0 fouten. In
onze klas was het hoogste 548 en het laagste 512.
Gemaakt door Jeske en Robin van groep 8.

Saltoschool ’t Karregat heeft een A+ klas. We noemen deze klas ook wel de Giraffenklas. Naast ontelbaar veel giraffen vind je in deze klas op donderdag en vrijdag ook kinderen en een juf!
Wat we in deze klas precies doen lees je hieronder.
In de A+ klas hebben we om de week filosofie.
Filosofie is heel interessant. Je praat over onderwerpen waar geen antwoord op is, dus je hebt altijd je eigen mening. Tijdens filosofie is het in de
klas serieus. In de andere week dat we geen filosofie doen, doen we SOEMO. Dan praten we over
gevoelens en over bepaalde situaties. Dan leest de
juf een verhaal voor en/of krijgen we werkbladen.
Deze onderwerpen hebben we gehad:
Vooroordelen, vertrouwen, discriminatie, verschillen tussen jongens en meisjes en respect.

Het Project is superleuk. Als je iets niet kan vinden
kun je het ook aan de juf vragen. En je mag ook
op de laptop informatie opzoeken.
Met het project zijn we nu bij Het oude Egypte.
Daar leer je over hiëroglyfen. Dat is het alfabet
van die tijd.
Gemaakt door Dilara Yilmaz groep 5/6 en a+klas.

Schaken doen we om de week op vrijdag. Opa
Willem geeft schaakles.
Dan gaan we schaken en als we hulp nodig hebben vragen we het. En als iemand schaakmat
staat dan kijkt hij het na. En hij geeft ons tips.
Dus om de andere schaakmat te zetten. Of om
iemand schaak te zetten. Natuurlijk zegt hij hoe
alle stenen moeten zetten. Er zijn acht pionnen,twee lopers,twee paarden,twee
torens,een
koningin en een koning. Het doel van het spel is
iemand schaakmat te zetten.
Jent uit groep 5-6 A+ klas.

Gemaakt door Demi Hurkmans en Jasper Plantema uit de
A+ klas.

Breinbrekers zijn moeilijke rekenbladen. Ze zijn
niet alleen moeilijk maar soms ook makkelijk.
Soms zo moeilijk! Dan begrijpt de juf ze niet
eens ;-)
Die doen we dan ook samen. Andere moeten we
zelf maken.
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AANVECHTBAAR
AARDSTER
AARTSBISSCHOP
ADOPTIE
APENKOOIEN
AVONDDAMP
BEDROEFDHEID
DICHTGEVALLEN
DRAADSTANG
DRAAIDAG
EINDE
EINDIGEN
EMBRYO
ETTERING
FLANELLEN
FLINTER
FRANS

GEGAAN
GEGIL
GESPAT
GISTIG
GLAZENSPOELER
GRIME
HAVANA
IEDERE
KILTE
KRACHT
LAADBORD
LADDERAUTO
LANDKANT
NEMING
OKSELHOLTE
PACHTTIJD
PROEFSTATION

ROGGEKORREL
ROODFOREL
SISAL
STOMEN
TIKFOUT
TUSSENTOON
TUSSENVERTREK
UITVEGEN
UNFAIR
VEEFONDS
VOERMAN
VUURBUIS
ZACHT
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De overgebleven letters vormen een WATERSPORT
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 mei 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:
sterreclame, sterappel, sterspeler
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
M. Poels
Collseweg 2
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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