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Als dit wijkblad bij u op de mat valt is het alweer eind februari. Het 
jaar is alweer ‘een eindje op weg’ en we zitten weer in ons norma-
le ritme. We hebben ons de afgelopen tijd druk gemaakt over de 
energiecrisis, de kredietcrisis en de klimaatveranderingen, maar 

het gesprek ging ook over: krijgen we dit jaar wel of geen Elfste-
dentocht? Een aantal weken hebben we gehoopt dat ‘het’ er nu 
eindelijk weer eens van zou komen maar helaas….het mocht niet 
zo zijn. Wellicht volgend jaar. 
 

Ook hebben wij met elkaar - natuurlijk ook voor 2009 - een hele-
boel goede voornemens gemaakt. En nummer een is en blijft on-
getwijfeld voor bijna iedereen ‘een paar kilootjes afvallen’. Niet 
gemakkelijk, maar met een gezonde dosis doorzettingsvermogen 
lukt het de meeste mensen wel. En mocht u het alleen niet redden 

dan zijn er in onze wijk genoeg ‘hulpkrachten’ om u net die moti-
vatie te geven die u nodig heeft. Denk eens aan ’n sportvereni-
ging, regelmatig fietsen en/of lopen of schrijf u in voor een van de 
bewegingsactiviteiten bij het Oude Raadhuis. Leuk, gezellig en suc-

ces gegarandeerd! 
 
De liefhebbers van carnaval kunnen deze week weer hun hartje 
ophalen. Er worden ook in onze wijk weer genoeg festiviteiten ge-
organiseerd en natuurlijk geschikt voor jong en oud: optochten, 

kroegenfeesten, het kindercarnaval enz. enz. Alle carnavalsdagen 
bent u welkom bij o.a. de Merckthoeve aan de Oude Urkhovense-
weg. Zoals u ongetwijfeld weet, is dit de residentie van carnavals-
vereniging De Tongelreepers. 
 

En heeft u na dit alles behoefte aan een momentje van rust, blader 
dan eens door dit wijkblad en lees het nieuws uit onze wijk. 
 
Wij wensen u fijne carnavalsdagen toe. 
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Hallo, ik ben Charlotte Thijssen en woon officieel 
sinds februari 2007 in Tongelre. Ik ben geboren in 
een klein dorp onder de rook van de Achterhoek. 
Op mijn zesde ben ik verhuisd naar een klein 
plaatsje genaamd Overasselt in de buurt van Nij-

megen. Achttien jaar geleden ben ik samen met 
mijn 3 oudere broers en mijn ouders in Waalre be-
land. Mijn broers zijn inmiddels weer boven de ri-
vieren beland en wonen nou in Haarlem en Hou-
ten. Mijn ouders hebben Waalre ook weer verlaten 

en wonen sinds twee jaar in Turnhout. Tijdens mijn 
studie heb ik in Heerlen, Amsterdam, Engeland en 
Amerika gewoond. Daarna weer teruggekomen 
naar Brabant en dus twee jaar geleden in Tongelre 
komen wonen.  

 

“Van de Achterhoek, 
via Engeland en Amerika  

naar Tongelre.” 
 
Sinds vijf en een half jaar heb ik verkering met 

Ralph van de Voort, de zoon van Jan de Melkboer 
op de Hofstraat. Op 2 februari 2007 hebben wij de 
sleutel gekregen van ons huis in Geestenberg. Na 
een lange verbouwing is het huis helemaal naar 

onze zin. We hebben er maar eventjes met zijn 
tweeën gewoond, want op 29 november 2007 is 
onze zoon Luca van de Voort geboren. Het was een 
vruchtbare verbouwing! Ik heb het ontzettend naar 
mijn zin in Tongelre. De Geestenberg is een gezel-

lige buurt met veel jonge kinderen.  
 

Ralph heb ik leren kennen op een supportersfeest 
van PSV. Mijn drie oudere broers gaven weinig om 
voetbal maar mijn vader wilde zijn clubliefde over-
dragen aan een van zijn kinderen. Samen met 

mijn vader heb ik veel wedstrijden van PSV be-
zocht en uiteindelijk door PSV ook Ralph ontmoet. 
De liefde voor PSV wordt er bij Luca nu al met de 
paplepel (van Phoxy) ingegoten. 
 

Ik werk sinds 6 maanden op de afdeling HR Servi-
ce Center van UPC Nederland in Helmond. Lekker 
dichtbij en een gezellige club collega’s. Ik houd me 
vooral bezig met het ondersteunen van de HR ad-
viseurs in Amsterdam en de collega’s van 4 ver-

schillende afdelingen die ook in Amsterdam zitten.  
 

ST. MARTINUSGILDE 
Ralph is al jaren lid van het gilde ‘St. Martinus’ en 
samen met hem bezoek ik al enkele jaren de gilde-
feesten en de feesten van ‘St Martinus’. Naar aan-
leiding van de wijzigingen in wetgeving rondom de 

verstrekking van schietvergunningen (men moet 
lid zijn van een schietvereniging of schuttersgilde 
om een schietvergunning te kunnen aanvragen) 
kunnen vanaf 1 januari 2007 ook dames worden 
voorgedragen als lid van het Gilde.  

 
In september 2007 ben ik ook lid geworden. Mijn 
muzikale talent en ritme zijn dusdanig beroerd dat 
ik geen onderdeel uit maak van de ‘roodpakken’; 
de vendeliers, tamboers en bazuinblazers. Bij offi-

ciële gildeaangelegenheden draag ik samen met 
nog 4 andere dames een zwart pak, compleet met 
hoedje en witte handschoenen. Een officiële gele-
genheid is bijvoorbeeld het koningschieten dat elke 
twee jaar plaatsvindt op de eerste zondag in mei.  

De dag start met een openluchtmis bij het kapelle-
tje aan de Loostraat. Het gilde komt altijd in op-
tocht aan en vertrekt na de mis ook weer in op-

tocht. Dit jaar mochten er ook voor het eerst da-

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. 
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mes meedingen naar de titel van Koning. Helaas 
voor de enige vrouwelijke deelnemer werd de titel 
van Koning voor haar neus weggekaapt. De nieu-
we koning poseerde trots met alle vrouwelijke le-

den van het gilde.  
Een jaarlijkse feestelijke gelegenheid is de Teer-
dag. Op 11 november is het de feestdag van de 
patroonsheilige van het gilde: Sint Martinus. De 
dag start met een openbare mis in de Martinuskerk 

en een optocht rond ’t Hofke, gevolgd door een 
koffietafel voor genodigden in het Gildehuis.  
 
De zondag na 11 november wordt ook gevierd met 
een mis en een koffietafel. 

Op gildefeesten zijn de dames ook van de partij. 
Buiten de steun voor de deelnemers aan de wed-
strijden Vendelen, Trommen en Bazuinblazen lopen 
de dames ook mee in de optocht voorafgaande aan 

de wedstrijden. In een lange optocht lopen de gil-
des door het dorp of stad waar het organiserende 
gilde aan verbonden is. Langs de route staan vele 
belangstellenden die de gildes toejuichen. De reac-
ties van die mensen zijn altijd leuk om te horen.  

 
Momenteel heb ik nog geen verdere actieve rol bij 
het Gilde omdat Luca nog te klein is. Wellicht dat 
dit in de toekomst gaat veranderen. 
 

Ik geef de Wisselpen door aan Saskia Kete-
laars. 

SEIZOENSWANDELING 
 

De winterwandeling op 1 februari was snijdend 
koud. 
Ondanks die koude liepen er zo’n 30 wandelaars 
de 10 kilometer door het Tongelrese landschap. 
Vanaf de boerderij van het Wasven naar Urkhoven. 

Via Coll langs de Loovelden richting het Eckartse 
bos en de Bogten en weer terug langs de Karpen-
donkse plas.  
 
Je komt tijdens zo`n wandeling van alles tegen, 

zoals een reiger die de koude periode probeert te 
trotseren, of allerlei vinkachtigen op de uitgebloei-
de velden waar ze zaden zoeken. 

En als je onderweg een stel reeën ziet tussen het 
geboomte, sta je er versteld van dat het er min-
stens acht zijn. Een beleving op zich. 

Het was een winterwandeling met zelfs een paar 
sneeuwvlokjes. 
 
26 april gaan we de lentewandeling doen, dezelfde 
route, maar dan met een heel andere natuurbele-

ving. Zingende vogels en een ontluikende natuur. 
Schrijf het alvast in de agenda. 
 
Tot dan,  
de natuurwerkgroep 
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NATUURLIJK TONGELRE 
 
Schitterende filmbeelden van de natuur in Brabant 
vulden het filmscherm in de boerderij van het 
Wasven op 14 januari. 
De 40 liefhebbers hebben meer dan genoten 

van de films van Mark Kapteijns. 

Films over natuurgebied De Mortelen en over het 

stroomgebied van de Beerze. 
Maar ook over de visvijvers van Valkenswaard en 
een film over eten en gegeten worden. Films van 
hoog niveau, waar hij zelfs prijzen mee heeft ge-
wonnen op filmfestivals. Het was meer dan de 

moeite waard. 
De volgende avond is de 2e woensdag van de 
maand, 11 maart.  
Niemand minder dan de Geldropse natuurf ilmer 
Cor Speek  zal een filmpresentatie geven. 

Hij neemt ons mee naar de oerbossen van Polen 
en na de pauze blijven we in de Nederlandse na-
tuur. Het belooft weer een mooie  avond te wor-
den. 
 

U bent weer van harte welkom. Het begint om 
20.00 uur en eindigt ongeveer om 22.00 uur, de 
zaal is om 19.30 uur open. 
De entree bedraagt € 3,00 incl. een consumptie. 
 

Hopelijk tot dan, in de boerderij van het Wasven, 
Celebeslaan 30 Eindhoven. 
 
Natuurwerkgroep Wasven/Tongelre. 

NIEUWE BESTEMMING VOOR  
HUIZE IGNATIUS 

(bron; Eindhovens Dagblad 31 januari 2009) 
 

Er komen ongeveer veertig psychiatrische patiën-

ten te wonen in Huize Ignatius. 
 
De Zusters van Liefde hebben het klooster in Ton-
gelre voor € 3,5 miljoen verkocht aan de GGzE. 

 
Huize Ignatius stond al langer te koop. De congre-
gatie moet, gezien het afnemend aantal zusters, 
een van de drie kloosters in de stad afstoten. De 
GGzE zocht een plek om mensen met een psychia-

trische beperking begeleid te laten wonen. De or-
ganisatie heeft nu ook dergelijke adressen in de 
stad, maar een plek waar veertig mensen tegelijk 
kunnen wonen is voor de GGzE efficiënter. De be-
woners krijgen overdag begeleiding. 

 
“Volgend jaar gaan de mensen, die nu voor een 
deel nog op andere locaties in de stad wonen, 
over. De GGzE wil nog met de buurt overleggen 
om te kijken of er bepaalde wensen leven. Zo 

wordt er gedacht aan het openen van een lunch-
room of restaurant, een kapsalon of het meewer-
ken aan het openbaar groen in Tongelre. Er is ook 
een kapel bij het klooster, misschien wil de buurt 
daar iets mee”, aldus de woordvoerder van GGzE. 

De buurt wil er wel over meedenken, vermoedt 
voorzitter Frits van Geffen van de werkgroep Leef-
baarheid van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis. Voor 
hem was de nieuwe bestemming voor het oude 
klooster een verrassing, zijn werkgroep wist van 

niets. 
 
Huize Ignatius aan de Tongelresestraat stamt uit 
1910. Eind jaren zeventig werd het klooster ver-
bouwd en ging het dienen als tehuis voor bejaarde 

zusters. Daarvan zijn er nu nog negentien over. Zij 
verhuizen dit jaar naar een van de andere kloos-
ters. 
 
 

Huize Ignatius vroeger 
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NATUURTHEMA-AVOND  
VOGELS LOKKEN 

 
Wist je dat er verschillende manieren zijn om vo-

gels dicht bij je huis te lokken? Dat hebben we ge-
leerd op de natuurthema avond met het onder-
werp: vogels lokken. 
Door voer te strooien en door te zorgen voor drink 
en badgelegenheid komen de vogeltjes naar je toe, 

maar ook door dichte beplanting in de tuin te laten 
groeien die beschutting geeft tijdens gevaar en 
waarin een nest kan worden gebouwd. Met een 
nestkastje kun je ook vogels naar je tuin lokken. 
 

Maar wij, Wasvenkinderen, hebben in de schop van 
de boerderij van het Wasven, een echt pindahuisje 
in elkaar getimmerd. Soms was het best moeilijk, 
maar met een beetje hulp is het ons allemaal toch 

gelukt. 
En nu hangt het in de tuin. De vogeltjes zijn er blij 
mee. 
 
De volgende natuurthema-avond is op 27 februa-

ri.  
 
Kom je ook? Tot dan, 
 
Het Wasventje  

Foto’s: Jan Wijn 
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ZELDZAAM 
 

Het gaat helemaal niet zo goed met onze natuur, 

al beweert men soms anders. Steeds meer soor-
ten vogels laten het afweten bij ons in Tongelre, 
maar ook in de rest van Brabant en dus ook Ne-
derland. 
Hoe lang is het niet geleden dat we de nachtegaal 

nog konden horen zingen, of de gekraagde rood-
staart. Wat dacht je van de geelgors, of op de ak-
kers de rondscharrelende patrijzen en de kieviten. 
Met een hoog tempo gaat alles naar de …. 
Dankzij de mens. 

 
Kleinschalig proberen natuurbeschermers dan 
toch nog iets te behouden. Soms komt er dan een 
zeldzaamheidje terug, of in ieder geval gaat het 
daar een beetje beter mee. Ik heb het over de 

kleine bonte specht.  

Hij is ietsjes groter dan een mus. Ik heb hem al 

een paar keer kunnen spotten, in het Wasven en  
in het Eckartse bos. Dus als je een grotere tuin 
hebt of je woont aan een parkje met veel bomen 
waar ook dood hout blijft staan of liggen, kun je 
hem zo in één keer aantreffen. Hij is wit met 

zwart en heeft een rood petje op zijn kop. Hij 
klimt langs takken en stammen op zoek naar zijn 
voedsel. In februari, maar vooral in maart bake-
nen ook deze spechten hun territorium af met ge-
roffel; geloof het of niet soms wel 15 tikken per 

seconde, dat is dus héél snel. In vermolmd en 
dood hout hakt hij zijn nest uit. In het broedsei-
zoen tussen april en juni broedt hij in ca. 2 weken 
de eieren uit. De jongen verblijven 3 weken in het 
nest, daarna zullen zij de wijde wereld, in dit ge-

val Tongelre, in moeten trekken. 
Dus, let op! Misschien ziet u ze ook wel vliegen, 
dit voorjaar. ( de kleine bonte specht ) 
 
Met groengroet, 

Kees van Grevenbroek 
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Tuintip van februari: Een terras aanleggen 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Genieten van uw tuin doet u meestal vanuit uw luie 
stoel op het terras. Deze plek van de tuin kan soms ook 
wel eens een opknapbeurt gebruiken. Het aanleggen 
van een nieuw terras is een klus op zich maar is met de 
juiste voorbereiding niet ingewikkeld. 
 
Wanneer u een terras wilt aanleggen bepaalt u eerst de 
juiste plaats in de tuin. Zorg ervoor dat het terras niet 
te klein wordt. Voor een normale tuinset met vier stoe-
len moet u een maat aanhouden van minimaal 3,5 bij 
3,5 meter. Een loungeset vraagt om meer ruimte, af-
hankelijk van het aantal zitplaatsen. Daarnaast is de 
positie ten opzichte van de zon belangrijk.  
 
Daarna is de keuze van de sierbestrating aan de orde. 
U hebt tegenwoordig een uitgebreide keuze aan gebak-
ken klinkers, natuurstenen en betontegels. Betontegels 
zijn er in verschillende structuren, maten en kleuren. 
Voordeel van deze bestrating is het verwerkingsgemak 
en de prijs, nadeel het verminderen van de kleuren. 
Gebakken klinkers hebben een karakteristieke uitstra-
ling. Zij geven uw tuin direct een sfeervolle en tijdloze 
uitstraling. Natuurstenen sierbestrating is in opkomst. 
Het assortiment omvat een scala aan tegels van gra-
niet, basalt, travertin, hardsteen en zandsteen. Dit ma-
teriaal kan een strakke en moderne uitstraling hebben 
of juist een romantische, afhankelijk van de bewerking. 
 
Als het bestratingsplan gereed is kunt u een start ma-
ken met het zandbed (ofwel cunet). De hoogte van de 
uiteindelijke bestrating is hierbij van belang. U graaft 
een diepte uit van ongeveer 20 cm (dikte bestrating + 
15 cm). Op het zandbed brengt u bestratingszand aan 
dat u goed moet verdichten. Gebruik hiervoor een tril-
plaat. Voor natuursteentegels gebruikt u gestabiliseerd 
zand dat een cementcomponent bevat. Zorg ervoor dat 
het zandbed een afschot heeft, zodat het water in de 
gewenste richting afloopt. Normaal gesproken is dit van 
het huis af met een verloop van 1 à 2 cm per meter. De 
laatste handeling voor het aanbrengen van de bestra-
ting is het afrijen van het zandbed. Hierbij wordt de 
toplaag van het zandbed nauwkeurig op hoogte ge-
bracht en vlak gemaakt. Nu kunnen de tegels worden 
gelegd, dit is een kwestie van aansluiten. Voor de voe-
gen wordt tenslotte brekerzand aangebracht en inge-
veegd.  

Het mannetje (l) en het vrouwtje (r) 
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DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de An-

toniuskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebeds-
dienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is 
er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
 

Woensdag 25 februari is het Aswoensdag: er zijn 
twee vieringen, beiden om 19.00 uur (in de Antoni-
us- en in de Martinuskerk). 
 
Op zondag 22 maart wordt om 11.00 uur in de 

Martinuskerk een kindvriendelijke woord- en com-
muniedienst gehouden.  
 

FAMILIEBERICHTEN 
Overledenen: 

Tonnie van Esch-Kaerts, 89 jr., Bloemfonteinstraat 
Betsie van de Gevel-Kivits, 80 jr., Wegedoornlaan  
Mia Claas, 85 jr., Hofstraat 

  

Dopen: 

Anne Hamans 
Jelle Fin Groeneweg 
Lars van Schaijik 
Ludovic van Lierop 

Justin van Sint Anneland 
Gennayo Brandes 

 
LECTOREN GEZOCHT…!  

 
 
 

 
 
 
 

“Wablief, lectoren?” 

“Ja, weet je wel, dat zijn die mensen die de eerste 
lezing en de voorbeden lezen in de kerk. En als er 
om een gebed voor iemand gevraagd wordt, lezen 
ze dat ook voor” 
“In welke kerk is dat dan?” 

“In de Martinuskerk is de viering ‘s zondags om 

11.00 uur, en in de Jozef en Mariakerk ’s zaterdags 
om 1900 uur. Er zijn veel mensen die denken dat 
de Jozef en Mariakerk dicht gaat, maar dat is niet 
waar, hoor! Er gaat wel verbouwd worden, en na 

een tijdelijke regeling komt de kerk in het nieuwe 
stiltecentrum in het woonzorgcentrum.” 
“En hoe vaak moet je dat dan doen?” 
“Ja, dat is niet zo 1-2-3 te zeggen. De lectoren ko-
men een paar keer per jaar bij elkaar om het roos-

ter voor de komende maanden op te stellen. Dus 
je kunt zelf kijken wanneer het jou het beste uit-
komt. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zeggen 
ze wel eens. Nou, hiermee is het hetzelfde: als er 
meer mensen meedoen, zijn er meer mogelijkhe-

den voor iedereen. Dan kun je ook eens ruilen als 
er onverwachts iets tussen komt.” 
“Tsja, ik ben niet zo’n lezer, maar misschien vindt 
mijn vrouw het wel wat. Ik zal haar eens vragen…” 
“Fijn, doe dat. Iedereen die het leuk vindt om te 

lezen, is van harte welkom. Bel maar naar het pa-
rochiecentrum: � 281 13 24.” 
 

IMPRESSIE VAN DE CURSUS: 
‘ONTDEK DE MYSTICUS IN JEZELF’ 

 

In het najaar las ik in het parochieblad informatie 
over deze cursus. Mijn gedachten gingen toen van: 
“ben ik wel gelovig genoeg voor zoiets”, naar mijn 
verlangen naar een zoektocht in mijn binnenste.  

Mijn verlangen en nieuwsgierigheid  gaven de 
doorslag en het is een goede keus geweest.  
Acht woensdagavonden kwam een vaste groep van 
ongeveer acht mensen bij elkaar in de zijzaal van 
de Antoniuskerk. De groep werd begeleid door 

Theo van de Elzen en Susan Dekkers.  
Iedere keer stond er een ander thema op het pro-
gramma, zoals: ‘doorbraakervaringen in jezelf ’ of  
‘wat zijn de dragende krachten in je leven’.  

Over dit thema dacht ieder van tevoren na en zet-
te zijn of haar gedachten op papier. Schrijven, hoe 
beperkt ook, maakt helder, de kern wordt geraakt. 
Alle aandacht was dan voor degene die aan het 
woord was. Na haar of zijn inbreng werden er kor-

te vragen gesteld aan de inbrenger of bevestigin-
gen en opmerkingen gemaakt.  
Na een korte pauze werd er gedanst: “sacred dan-
ce”. Begeleid door Susan, bewegen op de maat 
van zorgvuldig uitgezochte, prachtige muziek. Het 

thema werd gedanst, ik zou haast zeggen: soms 
op zielsniveau. Een minder soepel lijf was niet zo’n 
beletsel.  
Vanaf het begin was er veel vertrouwen en open-
heid in de groep. Gaandeweg groeiden we naar 

een grotere intimiteit en diepgang.  
Voor sommige mensen kleurden de bijeenkomsten 
hun hele week, voor anderen werd “de boel weer 
eens goed opgeschud”.  
Aanbevolen.  

 
Maria Coolen 
 
Daarom, steun de parochie. 

Parochiecentrum Tongelre 
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl 
 

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

Normale 
diensten 

Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistievie-
ring of woord- en 
communiedienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Voorganger: J.J.Swinkels 
Telefoon: 040-2816645 
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl 
www.jozuagemeenteeindhoven.nl 
 
De kracht van God werkzaam zien worden in 
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving 
 
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur  
in de dependance van ‘t Oude Raadhuis. 
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig. 
U bent van harte welkom! 
 
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond. 
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze 
wijk, onze stad, ons land en andere zaken. 
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven 
Aanvang: 20.00 uur. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 22 feb 10.00 uur Ds. J. v. Haarlem  

Zondag 1 mrt 10.00 uur Ds. P. Speelman  

Zondag 8 mrt 10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 15 mrt  10.00 uur Ds. E. van Sluijs 

Zondag 22 mrt  10.00 uur Hr. C. Wijnberger  

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN MID-

DAGDIENST. DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

DE ADVENTSKERK IS GELEGEN AAN DE  

CAMPHUYSENSTRAAT 4. 

Christien v.d. Berg 

Ineke v. Deursen 

The v. Heeswijk 

Francien Haan 

Corrie v.d. Heuvel 

Maria Janssen 

Marie-José Kerkhof 

Marijke Mullekom 

Annie Raats 

Hannie Sanders 

Ineke schrijvers 

Nellie Vincent 

Nellie Denkers 

Hanneke Elemans 

Marlies v.d. Goor 

Jet de Haan 

Nellie v. Hork 

Joke Jonkers 

Ria Matteussen 

Pieternel v.d. Putten 

Trees Rijkers 

Els Schavemakers 

Ellie Vervoort 

11 

OPROEP REUNIE MARIASCHOOL 
 

Op zaterdag 14 maart hebben de klasgenoten van de Mariaschool (meisjes die nu 59-60-61 jaar zijn) 
een reünie. 

Meisjes die deze leeftijd hebben en nog geen uitnodiging hebben ontvangen verzoeken wij te bellen of te 
schrijven naar  
Mieke Kuipers, ‘t Hofke 44 5641 AM Eindhoven, tel. 040-281 30 04 of naar  
Tonnie Teunisse, Johan Vermeerstraat 69 5642 KE Eindhoven, tel. 040– 281 22 71. 
 

Wij zijn nog op zoek naar:  
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

13 

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 
 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

⌚ Elke dinsdagavond 

Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
 
Entree € 1,00 

 

⌚ Elke vrijdagavond 

Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
 
Aspirant-schilders zijn van har te welkom. 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken 
 

⌚ 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 wijkcen-
trum. 
 

⌚ Woensdagmiddag 

Biljarten en kaarten van 13.30  -  16.30 uur.  

 
Gezelligheid troef. 
 

⌚ Donderdagmorgen 

Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.  
 

Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en 
goeie buurt. 
 

⌚ Elke zondagmiddag 

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
 

Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, dar-
ten en …. buurten.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

VlooienmarktVlooienmarktVlooienmarktVlooienmarkt    
 

Op zondag 8 maart  

organiseren we weer  
onze traditionele jaarlijkse vlooienmarkt  

in ’t Oude Raadhuis  
van 12.00 tot 16.00 uur. 

 

U kunt uw overbodige spulletjes bij ons kwijt. 
Het gaat hier wel om kleine huishoudelijke cq 
elektrische artikelen (meubels, koelkasten e.d. 
kunnen we wegens ruimtegebrek niet accepte-
ren). 

 
Heeft u nog spullen? Vanaf 16 februari kunt u die 
afgeven bij ’t Oude Raadhuis. 
Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan 
kunt u vanaf 25 februari de conciërge bellen om 

met hem een afspraak te maken voor het ophalen 
van uw spullen. 
Het telefoonnummer is 040-281 17 37. 
Toegang vlooienmarkt € 0,50. 
 
 

INBURGEREN ?? 
 

Behoort u tot de mensen die willen inburgeren en 
die daarvoor de Nederlandse taal willen leren? 
Binnen ’t Oude Raadhuis is actief de Werkgroep 
Nederlandse Taal. Vrijwilligers helpen de mensen 
die de taal niet kennen, bij het leren ervan. 

Er is op de dinsdagmorgen plaats voor een leer-
ling. Melden kan ’s morgens rond 9.30 uur en de 
vrijwilliger helpt u verder. 
 
Behoort u tot de mensen die anderen willen hel-

pen om in te burgeren en die voldoende gevoel 
voor de Nederlandse taal hebben om dat anderen 
te leren? 
Zo ja, wilt u zich dan aansluiten bij de groep vrij-
willigers die op dinsdagmorgen, donderdagmorgen 

en donderdagmiddag taalles geeft in ’t Oude 
Raadhuis? 
 
Een mailtje naar raadhuis@onsneteindhoven.nl  
of een briefje of telefoontje naar het raadhuis en 

we nemen graag contact met u op. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
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IN DE SCHIJNWERPER 
 
WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS 
 

heeft, behalve een bestuur, nog 16 werkgroepen. 
Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen taak 
binnen de activiteiten die er worden georgani-
seerd. 
Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle 

publiciteit, nog steeds mensen zijn in ons oude 
Tongelre die niet weten wat er zoal in en om het 
wijkcentrum, het buurthuis van deze wijk, 
aan activiteiten plaatsvindt. 
Dat is de reden waarom is besloten om vanaf nu 

in elke maanduitgave van Rond ’t Hofke 
één van de werkgroepen extra te belichten 
in de rubriek: IN DE SCHIJNWERPER 
 
De tweede groep is:  

 

WERKGROEP CGA 

 
Deze werkgroep draait al heel wat jaartjes mee.  
Voorheen hadden we de werkgroep culturele en  

vormende activiteiten en de werkgroep creatieve  
en ontspannende bezigheden maar deze werkgroe-
pen zijn een hele tijd geleden samengevoegd on-
der de noemer Werkgroep CGA. 
 

Deze werkgroep organiseerde tot voor kort (bijna)  
elke maand een bijzondere activiteit: 
 

* in februari en december waren dat zondag-

middagen waarop ,ons helaas overleden be-

stuurslid, Han Broekx als beëdigd taxateur de 
Kunst en Kitsch middagen tot een groot succes 
wist te maken; 

* In maart de vlooienmarkt of spulletjesmarkt in 

’t Oude Raadhuis; 

* In april de familiefietstocht met spelletjes on-

derweg; 

* In mei de avondwandelvierdaagse die ook elk 

jaar zeer succesvol is; 

* In juni de avondfietsdriedaagse waarbij we elk 

jaar weer nieuwe fietsroutes hanteren; 

* In september de Bevrijdingsmarkt op ’t Hofke 

tussen ’t Oude Raadhuis en de Martinuskerk die 
ook ieder jaar weer een bijzondere aantrek-
kingskracht heeft op duizenden bezoekers; 

* In november de speelgoedruilbeurs speciaal 

voor de kinderen en speciaal vlak voor Sinter-
klaas. 

 

Zoals uit het overzicht blijkt, zijn er nu buiten de  
vakantiemaanden (en de maand januari waarin het 

bestuur de Nieuwjaarsbijeenkomst organiseert), 
drie maanden in het jaar waarin geen activiteit 
wordt georganiseerd: februari, oktober en decem-
ber.  
Ook in die maanden willen we graag een bijzonde-

re activiteit houden maarrrrr…, de werkgroep is 
intussen te klein geworden om dat op zich te ne-
men. 
We zoeken nu dus naarstig naar wijkbewoners die 
ideeën hebben en ze ook zouden willen uitvoeren. 

 
Bent u, lezer van dit artikel, een van hen en hebt u 
tijd en lust om een van die maanden mee te doen 
om een bijzondere activiteit te helpen organiseren, 
dan houden we ons graag aanbevolen.  

 
Een berichtje naar raadhuis@onsneteindhoven.nl 
of een briefje in de brievenbus van ’t Oude Raad-
huis volstaat; we nemen dan graag contact met u 
op. 

 
 
 
 

 

 
 

Het Lokaal + is een samenwerkingsproject tussen 
ROC School voor de Zorg en SVVE de Archipel, 

Verpleeg- en Verzorgingshuizen in en rond Eindho-
ven, bedoeld voor senioren vanaf 55 jaar.  
 
Er is een ontmoetingsplek waar activiteiten geor-

ganiseerd worden. 
Daarnaast is er een informatie-/consultatie-

bureau, hier kunt u terecht met vragen over een 
gezond en actief leven, er worden voorlichtingsbij-
eenkomsten georganiseerd op het gebied van pre-

ventie en gezond ouder worden.  
 
Het servicepunt  biedt u de mogelijkheid om van 
studenten ondersteuning te krijgen bij o.a. het 
huishouden, een boodschapje doen e.d. De kosten 

hiervoor zijn € 4,= per uur. Studenten van de 
zorgopleiding en inhoudsdeskundigen verzorgen 
samen de uitvoering van alle activiteiten.  

SVVE De Archipel 

 

School voor de Zorgsector 
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LEKKER BEWEGEN  
IN JE EIGEN WIJK! 

 

Bent u ouder dan 55 jaar en heeft u zich voorge-
nomen om in 2009 eens lekker in beweging te ko-
men?  
 

Dan nodigt Welzijn Eindhoven u uit om geheel gra-
tis een proefles te komen nemen bij één of meer 
van de hieronder genoemde 55+FIT! groepen in 
Tongelre. Het activiteitenaanbod bestaat uit: gym-
nastiek, dansen, seniorfit en swinggym.  

Ook is er in Tongelre een gymnastiekgroep die 
speciaal bedoeld is voor allochtone vrouwen vanaf 
45 jaar. 
 

Gymnastiek kosten € 18,45 per kwartaal 
Woensdag  
van 9.00 tot 10.00 uur en 
van 10.00 tot 11.00 uur in de dependance van 
’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128 

 
Swinggym  (Vanaf 50 jaar)  
 kosten € 20,75 per kwartaal 
Dinsdag 
van 13.00 tot 14.00 uur in de dependance van 

‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128 
 
Dansen kosten € 18,45 per kwartaal 
Donderdag 

van 11.00 tot 12.00 uur in de Fontein,  
Bloemfonteinstraat 64 
Vrijdag 
van 11.00 tot 12.00 uur in de dependance  
Van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128 

 
Seniorfit  kosten € 27,45 per kwartaal 
Woensdag 
van 9.30 tot 11.30 uur (inclusief pauze) in Sport-
hal Karregat 

Hatha Yoga kosten € 27,45 per kwartaal 
Woensdag 
van 16.00 tot 16.45 uur in de dependance van 

’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128 
 
Gymnastiek voor allochtone vrouwen 

Donderdag 
van 13.00 tot 14.00 uur in de Fontein,  

Bloemfonteinstraat 64 
 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar 

219.36.61 en vragen naar Anja Alink. 

 

 

 

WELZIJN EINDHOVEN ZOEKT  
EEN VRIJWILLIGER VOOR  

EETPUNT ´T OUDE RAADHUIS IN TONGELRE. 
 
Voor senioren die het fijn vinden als voor hen ge-
kookt wordt, het gezelliger vinden met anderen de 

maaltijd te gebruiken of niet in staat zijn een war-
me maaltijd te bereiden, kan een eetpunt een uit-
komst bieden. Op een eetpunt kan men samen 
met anderen tussen de middag een afwisselende 
maaltijd gebruiken, mensen ontmoeten en een 

praatje maken. 
 
Om deze eetpunten draaiende te houden maken 
we gebruik van veel vrijwilligers. 
 

Voor ´t Oude Raadhuis zijn we op zoek naar een 
vrijwilliger voor de woensdag. 
Je werkt van 11.30 tot 13.30 uur samen met 3 an-
dere vrijwilligers. 
 

Het is leuk werk en een prettige manier om iets 
voor anderen te kunnen betekenen. Hebt u tijd of 
wilt u meer informatie ,bel naar Welzijn Eindhoven, 
telefoonnummer: 219 36 61 en vraag naar Anja 
Alink. 
 

Foto: Frans van Beers 
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KENNISMAKING VOOR KINDEREN ÉN OUDERS  
Een paar jaar terug maakte ik kennis met Peuter-
Plaza ’t Hofke, toen nog in ‘de blauwe keet’ naast 
‘de witte school’. Onze oudste zoon Thijm ging er 

alvast een beetje snuffelen aan het schoolleven. 
Hij ging er met plezier naar toe en kwam trots met 
de mooiste creaties thuis, allemaal zelf geknutseld, 
getekend of geverfd. En omdat we elke maand de 
koffieochtend voor de ouders bezochten, konden 

we goed zien wat Thijm nog meer deed én we kon-
den kennismaken met de andere ouders. Ik was er 
zó van onder de indruk dat ik niet lang hoefde te 
twijfelen toen ik werd gevraagd om in de ouder-

raad te komen! Zo maakte ik op een ongedwongen 
manier ook kennis met de achtergrond en ideeën 
van de leidsters van de peuterspeelzaal.  

Ondertussen is PeuterPlaza ’t Hofke verhuisd naar 
de Avondroodstraat (aan de achterkant van het 
gebouw van de kleuterschool van De Boog). Het is 
een kleurrijke omgeving, want elke themahoek 
heeft een andere kleur. Zo is de poppenhoek 

blauw, de leeshoek roze, de bouwhoek geel en de 
knutselhoek groen. Frisse kleuren waarbij al die 
peuters zich op hun gemak voelen! Verder is er 
een eigen buitenspeelplaats waar de kinderen zich 
heerlijk kunnen uitleven.  

 

HERKENBAAR EN ONGEDWONGEN 
Toen onze oudste zoon naar de basisschool ging, 
nam zijn broertje Felix zijn plaats in op de peuter-
speelzaal. Hij ging eigenlijk al naar een kinderdag-
verblijf, maar omdat we het goed vonden voor zijn 

ontwikkeling, hebben we hem toch ingeschreven. 
En hij vermaakt zich er prima!  
Het fijne aan de Peuterspeelzaal is de herkenbaar-
heid en ongedwongenheid. Er wordt gewerkt met 
dagritmekaarten, plaatjes waarop de peuters glo-

baal zien wat ze die dag gaan doen. Verder wordt 

een schooljaar verdeeld in wisselende thema’s die 
de peuters aanspreken. Elk thema heeft een activi-
teit, waaraan de ouders ook kunnen deelnemen. 
Neem bijvoorbeeld ‘kleding’ (welke kleren dragen 

wij en is dat overal hetzelfde?), ‘herfst’ (met Ka-
bouter Plop een leuke en leerzame herfstwandeling 
maken) of het “Internationale Kinderfeest’ (waarbij 
muziek en dans centraal staan). Elk thema zorgt 
vaak voor spontane reacties van de peuters waar-

op de leidsters hun programma afstemmen. 

Woensdag 21 januari was het nationale voorlees-

ontbijt. De peuters van de driejarigengroep moch-
ten op de speelzaal ontbijten. Zelf mochten ze 
hiervoor fruit en gekookte eieren meenemen, de 
leidsters van de peuterspeelzaal zorgden voor 
toastjes, peperkoek, hartig en zoet beleg en drin-

ken. Terwijl de kinderen ontbeten, werden de ou-
ders gezellig pratend wakker met een kop koffie of 
thee. Felix vond het hartstikke leuk om al die ou-
ders te zien op zijn school en zat trots om zich 
heen te kijken terwijl hij lekker aan het smullen 

was. Toen alle kinderen hun buikjes rond hadden 
gegeten, gingen de ouders in groepjes voorlezen. 
De peuters gingen vooral bij hun eigen ouders zit-
ten, maar zaten ook stiekem mee te luisteren naar 
de verhalen van de andere groepjes, want die 

klonken net zo spannend! Als er een boekje uit 
was, werd dat meteen enthousiast ingewisseld 
voor een ander boek.  

19 
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Computerclub De Doorstart 
 
Wij geven computerles voor beginners. 
De lessen worden gegeven in het  
computerlokaal van de Brede School  
Tafelbergplein 8 op: 
- maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en 
- maandagavond van 19.00 - 21.00 uur. 
 
De kosten voor 9 lessen zijn €50,- incl. boek en koffie of 
thee. 
Inlichtingen en opgeven bij: Marga Joosten  
tel.040-2815442. 
 
Tot ziens,  
Vrijwilligers c.c. De Doorstart 
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Toen de ouders naar huis gingen, gaf ik Felix een 
dikke kus. “Veel plezier, lieve schat! Ik kom je 
straks halen.” Waarop Felix zijn armpjes om me 
heen sloeg en me belerend toesprak: “Maar mama, 

eerst ga ik hier nog spelen!” 
Sione Olfers– van Tongeren 
 
Heb je kinderen en ben je ook benieuwd naar Peu-
terplaza ‘t Hofke? Kijk dan eens op de website 

www.peuterplaza.nl of neem contact op met Mary-
Lou of Monique via (040) 281 36 59.  
 
 

 
 
 
 
 

 
CURSUS 

‘EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN’ 
 
ZuidZorg start binnenkort een cursus “Eerste Hulp 

bij Kinderongevallen” in Eindhoven.  
 
De cursus vindt plaats op dinsdagavonden van 
19.30-22.00 uur in het gebouw van ZuidZorg, Le 
Sage ten Broeklaan 9 op 3, 10, 17 en 24 maart 

2009. 
 
De cursus Eerste hulp bij kinderongevallen is een 
korte kennismakingscursus met eerste hulp; de 

cursus leidt niet op voor een EHBO-diploma. De 
cursus is bedoeld voor ouders en andere verzor-
gers van jonge kinderen en bestaat uit vier bijeen-
komsten, waarin geleerd wordt hoe gehandeld 
moet worden bij kleine ongevallen in en om huis, 

die kinderen kunnen overkomen. Tijdens de cursus 
is er volop gelegenheid om te oefenen. 
 
Een cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 ½ 
uur en gaat van start met minimaal 15 deelne-

mers, het maximum aantal deelnemers is 18.  
Cursusprijs standaard € 80,00, deelnemers van 
PuntExtra betalen € 60,00.  
 

Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer: 040-

2 308 545 of op www.zuidzorg.nl. 
 

 

ARTROSE VAN DE KNIE:  
NIEUWE PREVENTIEVE AANPAK ARTROSE 

KNIE 
Ouderen kunnen de gevolgen van artrose aan de 
knie verzachten. Goede leefregels aanhouden, 
overgewicht vermijden en aanleren van methoden 
voor het omgaan met pijn en beperkingen. Zuid-

Zorg onder supervisie van TNO Preventie en Ge-
zondheid start met een groepsgericht programma, 
dat moet bijdragen aan het verminderen van 
klachten. Het gaat om het in de praktijk toepassen 

van een wetenschappelijk geslaagd programma, 
ontwikkeld door de afdeling Preventie en Gezond-
heid van onderzoeksinstituut TNO.  
 

“Van lieverlee deed ik nog maar weinig buitens-
huis. En aan lichamelijke beweging moet ik eigen-
lijk al helemaal niet denken”, zo verzucht een van 
de geïnteresseerde deelnemers. Toch is het heel 
belangrijk dat ouderen in beweging blijven, ook als 

ze echt last hebben van hun knie. Wel is het van 
belang nadrukkelijk rekening te houden met de 
mogelijkheden van de cursist. De oefeningen wor-
den dan ook begeleid door een ervaren fysiothera-
peut. Voor het dagelijks onderhoud thuis is er een 

duidelijk uitgewerkt oefenschema. Het unieke is 
dat het oefendeel gecombineerd wordt met toege-
spitste gastlessen van een ergotherapeut en huis-
arts. Zo vergaren deelnemers tegelijkertijd op één 

plek een keur aan informatie over artrose. Over 
medicijngebruik, behandelmethoden, voeding, 
hulpmiddelen en aanpassingen. Want artrose, of-
wel gewrichtsslijtage, is meer dan een lichamelijk 
ongemak. Allerlei dagelijkse handelingen zoals ve-

ters strikken bijvoorbeeld zijn moeilijk. Gewoon uit 
een stoel opstaan en makkelijk weglopen is er door 
de stijfheid niet meer bij. Slapen lukt soms niet 
door de pijn. Tijdens de cursus leren de deelne-
mers een aantal veelvoorkomende ongemakken te 

tackelen.  
 
Op maandag 2 maart 2009 start een cursus in 
Eindhoven, buro ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 
9 in Eindhoven van 13.45 tot 15.45 uur. De cursus 

bestaat uit zes bijeenkomsten, op maandag 2, 9 
23 en 30 maart, 6 en 20 april 2009. 
Aanmelden voor de cursus kan tot 2 weken voor 
aanvang van de cursus. 
 

Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg, telefoonnummer: 040-

2 308 545 of op www.zuidzorg.nl 
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Recept van de maand februari: Zwitserse notentaart 
door Gasterij in ‘t Ven 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten:  
 

� 350gr. bloem 

� 300gr. witte basterd suiker 

� 1 zakje vanille suiker 

� halve citroen, geraspt  

� 2 eieren  

� 225 gr. koude boter 

� 2 el. vloeibare honing 

� 125 ml. room 

� 100 gr. walnoten grof gehakt 

� 100 gr. hazelnoten grof gehakt 

� springvorm doorsnede 24 cm, ingevet 

 

Bereiding: 
 

* Bloem zeven. Helft van basterdsuiker, 1tl. 

zout, vanillesuiker, citroenrasp en 1 ei erdoor 
roeren. Koude boter met 2 messen door 
bloem snijden. Snel tot soepel deeg kneden. 

* Aanrecht bestuiven met bloem en 2/3e deel 

van deeg uitrollen tot ronde lap, 3 cm. groter 

dan de springvorm. Springvorm hier mee be-
kleden. Opstaande rand goed tegen de wand 
drukken. Rest van het deeg uitrollen tot ron-
de lap ter grote van de springvorm. Deeg in 
de koelkast zetten. 

* Oven voorverwarmen op 200°C. In braadpan 

rest van basterdsuiker al roerend op een laag 
vuur laten smelten en lichtbruin laten kleu-
ren. Honing, room en noten er doorheen roe-
ren. 

* Suikermengsel over bodem verdelen. Afdek-

ken met deeglap en aan rand met vingers tot 
schulprandje duwen. Met vork op gelijke af-
stand gaatjes in deksel prikken. Andere ei 
loskloppen en hiermee deeg bestrijken. In 

midden van de oven plaatsen en in 40 min. 
gaar en bruin bakken. Taart laten afkoelen. 

* Taart in puntjes snijden en serveren met een 

bol ijs en een toef slagroom. 
 

Smakelijk eten 
Groetjes Roel en Sione 

‘OMA’S AAN DE TOP’ ZOEKT LEDEN! 
 

Vindt u het leuk om te zingen?  
‘Oma’s aan de top’ zingt liedjes uit de jaren 50-60
-70-80 en musicalsongs. Hebt u belangstelling?  
 
Wij hebben nog plaats voor dames van 50 tot 70 

jaar. 
 
Wij repeteren op vrijdagmiddag in ‘t Oude Raad-
huis in Tongelre. U bent van harte welkom. 
 

Meer informatie? Neem dan contact op met  
‘Oma’s aan de top’: 06- 251 734 43.  
 
Kijk ook eens op: www.omasaandetop.dse.nl 
 

 

Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  stuur of mail het ons zodat 
alle lezers ervan kunnen profiteren.  
Wij zijn benieuwd naar uw reacties!  

Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs. 
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Bij het Wasven is de maand februari actief begon-
nen met de seizoenswandeling. De route kunt u 
natuurlijk ook zelf lopen, de route is verkrijgbaar 

bij de boerderij. Deze maand gebeurt er van alles 
achter de schermen: in het Groendomein wordt 
gesnoeid en gegraven. En we bespreken activitei-
ten voor het hele jaar op de kwartaalbijeenkomst. 

Daarvoor bent u ook van harte uitgenodigd! 
 
RECONSTRUCTIE 

De reconstructie van het Groendomein ’t Wasven is 
in volle gang. In februari worden sloten gegraven, 

waaronder een sloot voor afwatering achter de ei-
kenlaan. Ook wordt er flink gesnoeid en wordt de 
vleermuizengrot aangelegd. 
Dit alles is gereed vóór de nestelperiode, zodat de 
vogels er geen last van ondervinden. Mocht u meer 

willen weten: uitgebreidere informatie wordt gege-
ven op de kwartaalbijeenkomst.  
 
NATUURTHEMA-AVONDEN VOOR DE JEUGD 
 
Het thema van de volgende natuurthema-avond op 

27 februari is De Mandenmaker. We gaan het dan 
hebben over het vlechten van wilgentenen, een 
oud vakmanschap. 
Waar komen de wilgentenen vandaan en wat kun 
je ermee doen? Dat komt allemaal aan bod. We 

gaan een workshop doen om iets leuks te maken 
van wilgentenen. 
 
De avond is voor iedereen van 6 tot 16 jaar. Het is 

van 19.00 uur tot 21.00 uur in de Schop van de 
boerderij van het Wasven, Celebeslaan 30. Entree 
is € 1,50 per persoon. 

 

 

AFTRAP BOOMESTAFETTE 

 
Op woensdag 18 maart is de Nationale Boomfeest-

dag. In Eindhoven zullen vanaf 9 maart in ieder 
stadsdeel activiteiten plaatsvinden die verband 
houden met het thema ‘Spaar de Bomen’. Op 
maandag 9 maart vindt de aftrap van deze 

Boomestafette plaats bij het Wasven.  
Dit is niet willekeurig gekozen: het Wasven heeft 
natuurlijk een speciale band met bomen. Wij zijn 
immers begonnen met het vragen van aandacht 
voor behoud van bomen in het stedelijke gebied. 

Het thema van de Boomfeestdag past dan ook he-
lemaal bij ons. 
 
Op 9 maart zal de burgemeester een bijzondere 
boom op ons terrein planten. Vervolgens zullen 

kinderen van verschillende basisscholen fruitbo-
men planten. Dit zijn niet zomaar fruitbomen maar 
oude Brabantse rassen zoals de Notarisappel, de 
Juttepeer en de Brabantse Bellef leur. Kijk voor het 
juiste tijdstip op de aankondiging in de lokale kran-

ten. 
 
OPROEP VOOR ALLE TUINKABOUTERS! 

 

Tuinkabouters opgelet. Er kan een 

einde komen aan jullie saaie en een-
zame bestaan: je staat in een tuin 
zonder enig gezelschap of erger nog: 
je staat ergens in een hoekje, van 
een berging of misschien wel op een 

zolder. Brrr. 
Dat is toch geen leven voor een tuin-
kabouter wel? We gaan daar veran-
dering in brengen. 
 

Je moet het natuurlijk wel zelf willen en je baasje 
natuurlijk ook. Kom daartoe naar het Groendomein 
Wasven. Daar ga je spelen; spannend spelen met 
kinderen in een avontuurlijk en sprookjesachtig 
kasteelbos. 

 
Alle tuinkabouters die zich aangesproken weten en 
die van het saaie leventje in tuin, berging of zolder 
af willen kunnen zich per direct melden bij:  
Groendomein Wasven, Celebeslaan 30 of bij: 

Riky Thurlings, Bandalaan 1 (dat is daar vlakbij en 
je hoeft dan dus niet veel verder te gaan). Alvast 
van harte welkom jongens en meisjes! 
 

 

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl 

Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG 

GROENDOMEIN WASVEN FEBRUARI/MAART 2009 
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Tentoonstelling 

Kom ook eens kijken op de overloop naar de foto-
tentoonstelling Dierenwereld. 
 

Bezichtiging is mogelijk tijdens openingstijden van 
de Wasvenboerderij: dinsdag tot en met  donder-
dag van 10.00 tot 16.00 uur, vrijdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 22.00 uur. Deze tentoonstel-
ling loopt tot 21 maart wanneer ook de landelijke 

boekenweek met als thema TJIELPTJIELP – De lite-
raire zoo is afgelopen. 
 
Openingstijden en contact 

De openingstijden van de Gasterij zijn: 

Dinsdag t/m donderdag van 10.00 tot 16.00 uur 
en vrijdag t/m zondag van 10.00 tot 22.00 uur. 
Met Carnaval is de Gasterij op zaterdag 21 en zon-
dag 22 februari gesloten. 

De Gasterij is bereikbaar op telefoonnummer 040 
787 07 07 of per mail gasterij@wasven.nl. 
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Activiteit Data Aanvangstijd 

Natuurthema-avond De Mandenmaker 27 februari 19:00 uur 

Aftrap Boomestafette 9 maart  

Natuurlijk Tongelre 11 maart  20:00 uur 

 
SCHOOLMEUBELS VAN  

’T KARREGAT  
NAAR ROEMENIË 

 
 
De stichting ZZG- grenzelo-

zezorg- ondersteunt kinderen met een verstande-
lijke beperking in Roemenië. Onze basisschool 

kreeg tijdens de herfstvakantie nieuwe tafels en 
stoelen. De oude spullen kunnen nog goed ge-
bruikt worden in Roemenië en daarom vertrok een 
vrachtwagen van de firma Kuijken Logistics Group 
richting de stad Iaşi. Alle kinderen en leerkrachten 

hielpen mee. Er moest zoveel mogelijk in de 
vrachtwagen en binnnen twee uur waren we klaar. 
De afstand tussen Eindhoven en Iaşi bedraagt 
2500 km. De meubels zijn nu in gebruik op een 

aantal scholen en op dagcentra voor kinderen met 
een verstandelijke beperking. 
 

DE KERSTMARKT WAS GEZELLIG 
Terwijl de kinderen genoten van een optreden en 
het kerstdiner, konden ouders/ verzorgers en an-
dere belangstellenden een rondje lopen over de 

kerstmarkt. Bij de kraampjes kon je de kerstcrea-
ties van de kinderen bewonderen en kopen. Ook 
had je de gelegenheid om een hapje te eten en 
een drankje te nuttigen. Het schoolplein zag er 
sfeervol uit met lampjes, kerst- en sneeuwpoppen 

en vuurkorven. Een kerstdeuntje en springkussen 
deden de rest. Bedankt voor uw gezellige aanwe-
zigheid. 

 
 

 
 

 
Hee ft u vragen aan de gemeente?  
Bent u n ieuw sgie rig  naar w at e r b ij u in de  buurt  ge -
beurt?  
Hee ft u opmerkingen ove r het groen b ij u in de straat, 
ziet u een gevaarlijke verkeerssituat ie of doet de ve r-
licht ing het n iet?  
Met al de ze zaken kunt u terecht b ij het  
St adsdee lteam Tonge lre.   
Maar ook als u ideeën of suggest ies heeft ove r  
gemeentelijke zaken horen w ij d ie  graag. 
 
 
U kunt ons bellen: 
maandag t/m vrijdag   9.00 tot 17.00 uur 
 

Tongelre: Uw wijk, onze zorg. 
 

 

Stadsdeelteam Tongelre 

 

 

Telefoon: (040) 238 60 00 
 

E-mail: 2386000@eindhoven.nl 

Stadsdeelteam Tongelre  
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Door Francis en Riet 

Vroeger kende iedereen de hoofdonderwijzer. 
Naast de burgemeester, de dokter en de notaris 
behoorde hij tot de notabelen van het dorp. 
Anno 2009 is dat wel even anders. De burgemees-
ter en de dokter kennen we wel, maar de directeur 

van de basisschool is een ander verhaal.  
Als je geen schoolgaande kinderen hebt, ontmoet 
je hem ook niet zo gauw. Veel wijkbewoners weten 
dan ook niet wie die man is, die geregeld bij basis-
school ‘De Boog’ aan de Koudenhovenseweg zijn 

fiets (auto) pakt en via ‘t Hofke naar de dependan-
ce aan de Avondroodstraat peddelt (rijdt).  

Wij willen daar verandering in brengen en u door 
middel van dit artikel kennis laten maken met de 

nieuwe directeur van basisschool ‘De Boog’.  
 
Zijn naam is Marcus Pronk.  
Marcus is geboren in Uithoorn in 1976. 

Als hij 13 jaar is ,verhuis het gezin naar Mierlo. 

Marcus gaat naar het Strabrecht College en volgt 
daarna de lerarenopleiding aan de Pabo Hemelrij-
ken. Als hij die opleiding heeft afgerond vertrekt 
hij voor een jaar naar Aruba om daar in het onder-

wijs te werken. 
Terug in Nederland wordt het tijd om op zoek te 
gaan naar een baan. Na drie jaar werkzaam te zijn 
geweest op basisschool ‘De Boschuil’ en wat om-
zwervingen in Best gaat hij naar basisschool ‘De 

Schelp’. Hij wordt hier adjunct en waarnemend 
directeur en blijft daar 5 jaar. 
Als hij 5 jaar onderwijs achter de rug heeft, gaat 
hij een opleiding management volgen. “Onderwijs 
is leuk, maar ik wilde wat meer en management 

heeft mij altijd getrokken”, zo vertelt Marcus. Op 1 
april 2008 wordt Marcus Pronk directeur van ‘De 
Boog’, een basisschool met 304 leerlingen, ver-
deeld over 14 groepen.  
Marcus woont sinds 2001 in Helmond. 

Hij is getrouwd en vader van 3 kinderen. 
 

Was Tongelre bekend terrein en kende je ‘De 

Boog’? 

“Ik kende Tongelre alleen van doorheen fietsen, 

voor de rest was het mij totaal vreemd. Toen ik 
hoorde dat er op ‘De Boog’ een vacature was, ben 
ik me er wel grondig in gaan verdiepen. Niet alleen 
in de school, maar ook in Tongelre. Ik vond het 

heel boeiend. 

In gesprek met Marcus Pronk, 
directeur van basisschool ‘De Boog’. 
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Ik trof hier evenals in basisschool ‘De Schelp’ een 
gemêleerde schoolpopulatie aan, die een gezonde 
afspiegeling is van de wijk en de maatschappij, ik 
had dus een goede leerschool gehad. Ik solliciteer-

de en kreeg de baan.” 

En hoe voelt het nu na ruim een half jaar di-

recteur zijn? 

“Ik heb het hier helemaal gevonden. Ik voel me 
hier happy en helemaal op mijn plaats. De Tongel-
rese mentaliteit spreekt me erg aan en de school 

is wat ik ervan verwacht had.  
Ik trof hier een fijn team aan, dat het beste been-
tje had voorgezet tijdens een lange ad interim pe-
riode. Met deze enthousiaste mensen en onze be-
trokken ouders mag ik nu alles in goede banen lei-

den. Dat voelt heel goed. 
Ik begon op 1 april. In “onderwijsland” is dat en-
kele maanden voor de zomervakantie. Dat was 
een heel gunstig tijdstip. Ik was daardoor in de 
gelegenheid om alle voorbereidingen voor het 

nieuwe schooljaar te treffen, zodat we na de va-
kantie meteen goed georganiseerd van start kon-
den.” 

Hoe ziet Marcus Pronk zich als directeur? 

“Ik wil een spil zijn. Een goed functionerende 

school beschikt over een goede samenwerking tus-
sen kinderen, leerkrachten en ouders. In dit hele 
gebeuren wil ik een spil zijn. Ik wil aan deze sa-
menwerking leiding geven. 

Naast dit mensgericht werken willen wij ook doel-
gericht werken. 
Wij stellen ons een doel, stippelen de weg uit en 
samen zetten we ons in om dat doel te bereiken.  

Dat alles is niet vrijblijvend. Iedereen die in onze 
school met en voor onze kinderen werkt, kent on-
ze visie, heeft hierin zijn verantwoordelijkheid en 
kan daarop worden aangesproken. 
 

Wij werken volgens het jaarklassensysteem. Wij 
hanteren dit niet star, maar zijn daarin heel dyna-
misch met oog en oor voor het individuele kind. 
Wij creëren mogelijkheden tot zelfstandig werken 
en werken met taken.” 

 
Hoe kijk je terug op het afgelopen half 

schooljaar? 

“In een half schooljaar kun je nog niet zoveel reali-

seren. Toch hebben we wel al plannen gemaakt en 
’n enkele wijziging doorgevoerd. 
 
Voorheen hadden we een afzonderlijke groep 1 en 
groep 2. Van deze homogene groepen hebben we 

heterogene groepen gemaakt. Door deze groepen 
bij elkaar te voegen kunnen we nog beter bij de 
ontwikkeling van het kind aansluiten. 
 
En wat onze plannen betreft:  

schoolbreed gaan we de kwaliteit van de zorg in 
kaart brengen. Dit doen we als team aan de hand 
van een sterkte/zwakte puntenanalyse.  
Daarna gaan we kijken, hoe we de zwakke punten 
kunnen verbeteren.  

 Daarnaast willen we ook gaan werken aan een 
“schoolwelbevinden meter”. Wij willen weten hoe 
de kinderen (groep 5 t/m8), de leerkrachten en de 

ouders de school ervaren. Het antwoord op die 
vraag wordt uitgesplitst in de reactie van de kinde-
ren, de leerkrachten en de ouders. Met dit rapport 
willen we de blinde vlekken in kaart brengen en 

met die uitslag wat doen. Om de vorderingen te 
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evalueren houden we in januari 2011 weer een 
dergelijke enquête. Die laten we door een externe 
organisatie uitvoeren. De uitslag daarvan is na-
tuurlijk ook voor de onderwijsinspectie interessant.  

We doen dit alles, omdat wij het belangrijk vinden, 
dat alle betrokkenen onze school als een prettige 
leefgemeenschap ervaren, want dat is noodzakelijk 
wil je voor de kinderen een goed opvoed- en leer-
klimaat scheppen.” 

Hoeveel mensen werken hier? 

“Onze school telt 26 leerkrachten (veelal partti-

mers). Daarnaast hebben we nog een aantal on-
dersteunende functies.  
Zoals op alle basisscholen is ook op onze school 
het merendeel van de leerkrachten vrouw. Als je 
de huidige PABO-studenten bekijkt, zal daar de 

komende jaren weinig verandering in komen.” 
 
Je bent fulltime directeur. Mis je het voor de 

klas staan niet? 

“Groepsonderwijzer zijn is een mooi vak. Het con-

tact met de kinderen is leuk. Als ik in noodgevallen 
een groep overneem kan ik daar echt van genie-
ten. 
Maar als directeur heb ik ook contact met de leer-
lingen, maar op een iets andere manier. Ik pro-

beer om naar de kinderen, maar ook naar de ou-
ders toe, zoveel mogelijk zichtbaar te zijn, zodat 
ze me altijd kunnen aanspreken.” 
 
Je moet je aandacht verdelen over twee 

schoolgebouwen. Hoe staat het met de 

nieuwbouw? 

“Ja, onze kinderen zitten verspreid over twee loca-
ties. Als er iets gebeurt, kan ik er niet altijd 
meteen bij zijn. Dat kan heel vervelend zijn, maar 

het is niet anders. Hoelang dat nog gaat duren? Ik 
weet het niet. De plannen voor de nieuwbouw zijn 
in een heroverwegingsfase beland. Wat ik wel 
weet is, dat de VTA (Vrije Tijd Accommodatie) niet 
in het Spilcentrum gevestigd zal worden.  

We zijn wel al zaken voor het Spilcentrum aan het 
opzetten en contacten aan het leggen. Vanaf 1 fe-
bruari zijn we gestart met een BSO 
(BuitenSchoolseOpvang); we werken nu als Spil-

centrum. Voor de rest wachten wij rustig af, wij 

focussen ons niet op de nieuwbouw, onze aan-
dacht gaat uit naar het onderwijs. 
Op korte termijn willen we de samenwerking met 
de Wasvenboerderij intensiveren. Het mooie na-

tuurgebied - onze school ligt in een bijzonder stuk-
je Tongelre - en de boerderij hebben op educatief 
gebied veel te bieden.” 
 
Als we over pakweg 5 jaar terugkomen, wie 

en wat treffen we hier dan aan? 

“Dan zit hier nog steeds directeur Marcus Pronk 
met een team dat trots is om op ‘De Boog’ te wer-
ken en wijkbewoners die vol lof zijn over hun ba-
sisschool.” 

 
Met deze veelbelovende en bevlogen woorden be-
sluiten we ons gesprek. 
Wij hebben u kennis laten maken met Marcus 

Pronk, de nieuwe directeur van basisschool ‘De 
Boog’, een jonge energieke directeur, die enthou-
siast aan zijn nieuwe job begonnen is en die weet 
waar hij voor staat en wat hij wil.  
Hij vindt het een uitdaging en zal alles in het werk 

stellen om, samen met zijn team, de ouders en de 
kinderen – die driehoek blijft hij steeds benadruk-
ken – van ‘De Boog’ een fijne school te maken.  
 
Na dit gesprek hebben wij de indruk, dat hem dat 

gaat lukken! Wij wensen hem alle succes toe! 

27 

©Frans van Beers 

©Frans van Beers 
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Babysithoek 

Jongens en me is jes,  geef je b ij de redac tie op a ls  
babys itter en w ij p laatsen je naam in d eze rubriek! 

Sandra  Dirkx (1990), Brabis  57. Te le foon 281 26 57 of 
06-153 17 910.  Ik kijk er naar uit  om bij u op te passen.  

Jennifer IJzermans (1991) Sat ijnv linderlaan 61.  
Te le foon: 281 16 54 
Ik wil graag in het  weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar).  

Sebast iaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Te le foon: 244 45 19. Op zoek naar een bet rouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!  

 

Foto’s: Frans van Beers 
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Tubes die men niet open kan krijgen, moet men met de 
schroefdop even onderdompelen in heet water. Daarna 
gaat de dop er gemakkelijk af. 

EXPOSITIE IN DE BIBLIOTHEEK  
 
In de maanden februari en maart 

exposeert Aantje van Veen-
Hulzebosch haar schilderijen. Gebo-
ren in Hardinxveld, via Medemblik 
en Utrecht terechtgekomen in Wijs-
ter (provincie Drenthe). Daar is haar 

liefde voor de natuur ontstaan en 
dat komt tot uiting in haar schilderijen. 
Haar voorkeur gaat uit naar het schilderen van 
landschappen en gebouwen in hun natuurlijke om-
geving. Verder schildert ze bloemen en stillevens.  

De techniek die ze meestal gebruikt is acryl. 
 
Haar onderwerpen vindt ze vooral op vakanties in 
Portugal, Frankrijk, Drenthe en in de omgeving van 
Eindhoven waar ze nu woont.  

Aantje heeft een schrift in de bieb liggen en ze 
hoopt dat wanneer men naar haar schilderijen ge-
keken heeft, men hierin een reactie plaatst. 
 

Voorlezen 

Op woensdag 4 maart wordt er weer voorgelezen 
in Herzenbroeken. Deze keer uit het boek ´De 
lamboeroe´ over een eenzaam lammetje dat geen 
moeder meer heeft en wordt geadopteerd door een 

kangoeroe. Een echt lenteverhaal dus. Dit boek is 
één van de tien favoriete prentenboeken die cen-
traal stonden bij de Nationale voorleesdagen van 
januari.  
De toegang is gratis voor kinderen vanaf 3 jaar en 

hun ouders.  
Aanvang: 14.30 uur. 
 
Genneperparkenactie – Lezen loont …! 
Heeft uw kind de strippenkaart met de gratis 

kaartjes van alle attracties uit de Genneperparken 
al in huis? Elke school in Herzenbroeken doet mee 
aan deze actie. Dus ook in de groep van uw kind 
zijn enveloppen van de bibliotheek uitgedeeld met 
een stempelkaart. Elke keer als uw kind een boek 

leent in de bibliotheek, ontvangt hij of zij een 
stempel op de stempelkaart. 3 stempels wordt be-
loond met de felbegeerde strippenkaart. De strip-
penkaarten zijn te gebruiken tot en met juni van 
dit jaar. 

 

 

Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bevindt? 
 
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een 

kaartje of een e-mail met een nauwkeurige 
plaatsbepaling van het object, samen met uw 
naam, adres en telefoonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 

‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 

rondhethofke@planet.nl 

Onder de goede inzendingen wordt een prijs ver-
loot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad. 
 

Oplossing Wie Weet Waar september:  
 
De foto is genomen in de Doolstraat van de boer-

derij met huisnummer 1. 
 
Vorige maand kwam het goede antwoord van Rob 
van Kuringen, Warande 17. 
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WESLEY WETZER 
 

Door Francis en Riet 

Wie heeft er ooit een 12-jarige jongen gezien die 

de trotse winnaar is van zoveel bekers? Menig jon-
genshart gaat sneller kloppen bij het zien van zo-
veel trofeeën. En wat u op de foto ziet is nog maar 
een klein gedeelte van zijn bezit, want op zijn 
slaapkamer staat nog een kast vol. 

 
De kinderen van basisschool ‘De Boog’ kennen 
hem wel, want Wesley Wetzer is daar een leerling 
van groep 8. Zijn klasgenootjes zijn natuurlijk ook 
op de hoogte van zijn grote passie: het motorcros-

sen. Wesley heeft al meerdere spreekbeurten over 
zijn grote hobby gehouden. Ons vertelde hij hoe 
alles begonnen is. 
 

Wesley: “Mijn oom is een fanatieke crosser, daar 
heb ik het van geleerd.” 
Moeder Angelique: “Toen Wesley 4 jaar was reed 
hij al op een vierwieler, een Quad. Met 7 jaar is hij 
met crossen begonnen.”  

In welke categorie zit je? 

“Kinderen tot 12 jaar rijden de categorie 65 cc. 
Daarna stap je over naar de categorie 85 cc, dat is 
voor kinderen van 12 tot 14 jaar. Ik ga komend 
seizoen is deze categorie rijden.” 

 
Waar zijn hier in de regio crossbanen? 

“Nederland is in 5 districten verdeeld. Wij horen bij 
de regio Nederland Zuid. Hier vind je crossbanen 
in: Oirschot, Veldhoven, Reusel, Eersel, Valkens-

waard en Den Dungen. 
 
Is crossen een seizoensport? 

“Ja, vanaf maart tot eind oktober worden er wed-
strijden gereden. In oktober vinden de kampioen-

schappen van Nederland plaats. In de finale strij-
den de 6 beste crossers van ieder district tegen 
elkaar dat zijn dus in totaal 30 crossers. Afgelopen 
jaar eindigde ik in die finale op de derde plaats en 
werd dus derde van Nederland.” 

Op welke prijzen ben je het meest trots? 

In welk jaar? Soort wedstrijd;  
 
2006  2e van Zuid-Nederland 
2007 clubkampioen van Rosmalen 

2007 7e van Zuid-Nederland 
2008 clubkampioen van Rosmalen 

2008 2e van Zuid - Nederland 
2008 3e van heel Nederland 
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Ga je vaak crossen? 

“In het seizoen ieder weekend. We gaan met de 
caravan, vertrekken op zaterdag en komen op zon-

dag terug. Papa, mama en mijn zus Kaily - zij is 
mijn grootste fan - gaan altijd mee.” 

Wat is er leuk aan crossen? 

“Het springen is het leukste, daarna het gevecht 
om als snelste uit de bus te komen. Een wedstrijd 

duurt een half uur en bestaat uit twee manches. 
Tijdens de wedstrijden bestrijden we elkaar fel. Na 

afloop van de wedstrijd zijn we weer de beste 
vrienden en is het heel gezellig. Alles er omheen is 
erg leuk.” 

 
Wat moet je doen om een goed resultaat te 

behalen? 

“Ik moet natuurlijk op tijd naar bed en leven vol-
gens een vast ritme. Ook goed eten en tussen de 

wedstrijden rusten is erg belangrijk. 
Ook doe ik driemaal per week aan conditietraining, 
ik voetbal en train bijna dagelijks mijn armspieren.” 
 
Door wie word je getraind? 

“Ik heb meerdere trainers: mijn vader Jos, Edwin 
van de Moosdijk en Harold Brands.” 
 
Stel, een leeftijdgenootje wil ook gaan cros-

sen, waar moet hij dan rekening mee houden? 

Hij moet niet bang zijn, tegen een stootje kunnen 
en ………natuurlijk van snelheid en actie houden. 
 
Wat wil je later worden? 

“Nou, het liefste natuurlijk motorcrosser, als dat 

tenminste haalbaar is. Mocht dat niet het geval zijn 
dan lijkt sportleraar of trainer me ook wel wat.”  
Moeder Angelique vult aan: “Wesley gaat volgend 
schooljaar naar het Eckartcollege. Het motorcros-

sen is erg leuk, niet alleen voor Wesley, ook de rest 
van de familie geniet er enorm van. Een voorwaar-
de die we aan Wesley gesteld hebben is, dat zijn 
schoolprestaties goed moeten blijven. Tot nu toe 
gaat dat allemaal prima.” 

 
Weten wij nu alles over jouw hobby? 

“Bijna. Ik wil wel een weekendje crossen beschrij-
ven dan kan iedereen lezen hoe het er aan toe 
gaat.” 

Dat vinden we prima, hieronder treft u het verslag 
aan van Wesley. Wij nemen afscheid van deze su-
per sportman en wensen hem heel veel succes met 
zijn grote passie: motorcrossen.  

Een weekeindje op de motorcross, 
 
Ik doe aan motorcross en ik rij op een ktm 85cc lage wie-
len.  
Ik rij met startnummer 3 
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Als ons mam zaterdags de caravan heeft ingepakt, en 
alle boodschappen heeft ingeladen 
rijden we aan naar de cross. Meestal spreken we met 

andere crossers af  en rijden we allemaal samen aan. 
Op de cross aangekomen gaat ons pap de caravan er-
gens neerzetten. Ik ga meteen naar de crossbaan kijken 
met mijn vrienden.(Wim) 

Als ik terug kom gaan we meestal lekker barbecueën. 
Dan is er nog tijd over om te spelen of te fietsen met 
mijn vrienden. Ik moet op tijd naar bed om de volgende 

morgen weer fit te zijn. 
Als ik ‘s morgens wakker word, heb ik al wel wat krie-
bels in mijn buik. Ik krijg bijna niks door mijn keel. 
Vlug wassen en mijn trainingspak aan om wat conditie-

training te doen. 
Dan ga ik mijn crosskleding aan doen. Want het is bij-
na tijd voor de training. Met de training mag je onge-

veer 15 min rijden om de baan te verkennen en om je 
eigen een beetje los te rijden. Het is nog geen wedstrijd. 
Als ik klaar ben met de training gaat ons pap de motor 
nakijken en schoonmaken. Ik moet dan weer wat eten 

en drinken van ons mam. 
De 1ste manche: 
We moeten eerst een nummertje trekken, voor de volg-
orde {wie als eerste en tweede enz. naar het starthek 

mag rijden}.We staan ongeveer met 30 rijders aan het 
starthek. Papa gaat altijd mee tot aan het starthek en 
wenst me dan veel succes. De wedstrijd duurt 12 minu-

ten en 1 ronde Als het hek valt probeer ik als eerste weg 
te komen. Vaak lukt me dat. Ik hoop altijd dat ik bij de 
eerste 3 kom. 
Maar ik kan niet meer doen dan m’n best (zegt ons pap 

altijd) En maar hopen dat ik er niet af val. 
Tijdens de wedstrijd kijk ik rond waar ons pap en mam 
staan (en mijn zusje Kaily). Ze staan me altijd aan te 

moedigen en geven me aanwijzingen. 

Als de 1ste manche is gereden ben ik bekaf. 
Dan ga ik nog even naar de anderen kijken en dan ga ik 
me wassen en omkleden. 
Weer eten en een beetje rusten voor de tweede manche. 

 
De 2de manche: 
Als je de 1ste manche hebt gewonnen mag je als 1ste 
naar het starthek. 

Ben je 2de dan mag je als 2de naar het starthek enz. 
Voor de rest is het hetzelfde als de eerste manche. 
Als je bij de eerste 3 eindigt krijg je een beker. 

Daar hoop ik iedere keer op. 
 
Als de prijsuitreiking voorbij is gaan we alles inpakken 
en weer op weg naar huis  
 
Groetjes, Wesley Wetzer #3# 
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Etalage benen of claudicatio  termittens (arteriosclerose) 
Aderverkalking is de benaming van een aantal processen waarbij slagaders als het wa-
re 'dichtslibben'. Het dichtslibben van de aderen gebeurt niet van het ene op het ande-
re moment. Het is een proces dat vaak jaren in beslag neemt. Door bijvoorbeeld een 
hoge bloeddruk wordt de binnenbekleding van de bloedvaten, het endotheel, aange-
tast. Op de beschadigde plekken kunnen zich vetten afzetten waardoor het endotheel 
naar binnen wordt gedrukt. Hierdoor kunnen de bloedvaten vernauwen en zelfs ver-
stopt raken. Deze combinatie van processen leidt tot een vermindering van doorstroom 

van het bloed, wat kan betekenen dat het weefsel en de organen die door deze bloedvaten worden voorzien minder, 
te weinig of soms zelfs geen bloed meer krijgen.  
 

Symptomen 
Als er aderverkalking optreedt in de benen wordt het ook wel claudicatio intermittens genoemd, of ook wel etalage-
benen. Afhankelijk van de ernst van de arteriosclerose kun je dan een bepaalde afstand lopen bv (500m). Dan be-
ginnen de klachten bv pijn in de kuit of elders in het been, na rust verdwijnt de klacht en daarna kun je weer dezelf-
de afstand lopen tot de klachten opnieuw beginnen.. 
 
Preventie 

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Daarom volgen hier enkele waardevolle tips die onder andere kunnen helpen 
het cholesterolgehalte onder controle te houden: 
• Zorg voor een evenwichtig voedingspatroon : Gevarieerd eten. Beperking van verzadigde vetten zoals roombo-

ter, volle melk, vette vleeswaren. Inname van veel groenten en fruit. Matig gebruik van suiker en zout. Inname 
van veel zetmeel en voedingsvezels. Drink minstens 1.5 liter per dag. Eet minstens tweemaal per week vis. 

• Stop met roken: roken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten 

• Vermijd overgewicht 

• Laat hoge bloeddruk behandelen 

• Vermijd stress 

• Zorg voor voldoende lichaamsbeweging 

• Wees matig met alcohol 

 
Fysiotherapie  
De fysiotherapeut helpt om in beweging te blijven en de problemen te verminderen in het dagelijkse leven.  
Doordat lopen pijn gaat doen (bij etalagebenen), gaan veel mensen op een andere, geforceerde manier lopen. Dit is 
bedoeld om klachten te vermijden en kost veel energie. Looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut is ef-
fectief gebleken. Onder begeleiding leert u de coördinatie verbeteren en u kunt steeds verder lopen zonder pijn.  
• Vergroten van de loopafstand  

• Verhogen van de pijntolerantie / leren "door de pijn heen te lopen"  

• Verminderen van angst voor de pijn  

• Verbeteren van het looppatroon  
 
Het geven van de juiste informatie en goede voorlichting is een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutische be-
handeling van aderverkalking. Om blijvend resultaat te boeken, is immers vaak een verandering van uw gedrag no-
dig.  
De fysiotherapeut leert ook aan hoe men zelfstandig de klachten onder controle kan houden. Hiervoor heeft de fysio-
therapeut, naast de behandeling, een activeringsprogramma. Dit stimuleert de patiënt om na afloop van de therapie 
te blijven bewegen en de gezonde leefgewoonten voort te zetten. 
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Centrum voor 
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’ 
Ceramlaan 10 
5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@orange.nl 
 
Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb  
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EINDHOVENS TEAM WINT TU EINDHOVEN 
“CLIMATE CONNECTIONS” PROJECTPRIJS MET 

OPLOSSING VOOR BLAUWALG. 
 

Het NXT generation team, bestaande uit negen 
kinderen van Stichting Groendomein Wasven uit 
Eindhoven, heeft afgelopen zaterdag tijdens de Be-
nelux finale van de FIRST LEGO League bij de Uni-
versiteit van Utrecht de TU Eindhoven “climate 

connections” projectprijs in de wacht gesleept. Het 
team verdiende deze prijs met hun creatieve en 
vernieuwende oplossingen voor de bestrijding van 
blauwalg ten gevolge van de klimaatverandering. 

Deze oplossing bedachten ze zelf, maar werd we-
tenschappelijk getest door de Universiteit van Wa-
geningen. 
 

BLAUWALG 
Wetenschappers zijn het er over eens dat de toe-
name van blauwalg (cyanobacteriën) te wijten is 
aan de klimaatverandering. Meer neerslag in de 

winter, meer droogte in de zomer met af en toe 
een korte hevige bui, warmere winters en zomers 
en een zeespiegelstijging zorgen voor een langere 
rusttijd van het water, een stabielere waterkolom, 
meer fosfaten en nitriet in het water en een hoger 

zoutgehalte. Hierdoor zal de blauwalgenbloei eer-
der optreden, langer aanhouden, intenser zijn en 
zeer waarschijnlijk bestaan uit andere soorten. 

OPLOSSING 
Het NXT Generation team bedacht in het kader van 
de challenge voor de First Lego League een zeer 
bijzondere oplossing, namelijk poeder gemaakt 

van de zaden van de Moringa Oleifera boom. De 
werking van Moringa Oleifera op blauwalg is door 

dr. ir. Miquel Lurling, een expert op blauwalg-

gebied en onderzoeker aan de Wageningen Univer-
siteit (Centrum water & klimaat, leerstoel Aquati-
sche ecologie & waterkwaliteitsbeheer) en zijn 
team wetenschappelijk bewezen. De eerste resul-
taten laten overduidelijk zien dat het filtraat van 

Moringa Oleifera op korte termijn blauwalg kan 
remmen in de groei of zelfs kan doden. De onder-
zoekers stonden zelf versteld van dit resultaat en 
zijn nu nader onderzoek aan het plegen om vast te 

stellen of deze innovatieve oplossing te gebruiken 
is bij de bestrijding van blauwalg.  

UITNODIGING 
NXT generation is nu genomineerd voor het 
“Climate actions” programma van de First Lego 
League. Het onderzoek wordt opgestuurd naar 
FIRST Scandinavia, waar een internationale jury 
zal bepalen of het team, samen met nog 5 andere 

teams, die wereldwijd geselecteerd zijn, een imple-
mentatieplan mogen maken voor hun onderzoeks-
project. Het “climate actions” programma loopt 
parallel aan het Open European Championship 
"Children's Climate Call" dat van 1 t/m 3 mei in 

Kopenhagen plaatsvindt. Daar mogen de 6 teams 
samen met experts van universiteiten, consultant 
companies, United Nations Energy Program, Euro-
pean Environment Agency hun onderzoek verder 
onderzoeken en testen. Aan het eind van het OEC 

zal een andere groep van experts de implementa-
ties evalueren en er dan een uitkiezen. Het 
winnende project zal worden geïmplemen-
teerd in real-life pending project als een mo-
del/prototype. Dit zal worden ondersteund 

door een groot consulting engineering com-
pany, NIRAS. First Scandinavia hoopt dat dit 
winnende project gepresenteerd kan worden 
tijdens de COP15 Kopenhagen 2009 van de 
Verenigde Naties, the Unit Nations Climate 

Change Conference, in december 2009. 

FIRST LEGO LEAGUE 

De FIRST LEGO League is inmiddels uitge-
groeid tot een grootschalige internationale 
competitie met wereldwijd ongeveer 13.705 

teams (110.000 kinderen) uit 42 landen.  
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NXT generation deed dit jaar voor het eerst in deze 
samenstelling mee. In Nederland ligt de organisa-
tie in handen van Stichting Techniekpromotie. De 
stichting stelt zich tot doel kinderen te enthousias-

meren voor techniek.  
 
Het thema van de FIRST LEGO League van volgend 
jaar is al bekend: ‘Smart Move’.  
 

De inschrijving opent op 1 april 2009. 
www.firstlegoleague.nl.  
 

Voor alle klanten die ik niet meer heb kunnen  
spreken vóór 07-02-2009. 

 
Na bijna 12 jaar ben ik gestopt met de kapsalon op 
Pagelaan 7. 

De overname is heel snel gegaan waardoor ik niet 
de tijd heb gehad om alle klanten persoonlijk te 
bedanken en/of in te lichten. Dat vind ik heel erg 
jammer/vervelend en daarom doe ik het graag nog 
even op deze manier. 

 
Traditions Kappers heeft mijn zaak overgenomen. 
 
Hartelijk bedankt voor de trouwe, gezellige en fijne 
klandizie.  

 
Liefs Diana Reker 

Zoals u in bovenstaand exploitatieoverzicht over 2008 kunt zien, hebben we de jaarrekening van het 
wijkblad “Rond ‘t Hofke” met een positief saldo af kunnen sluiten. Dit hebben we te danken aan onze ad-
verteerders en aan alle lezers die een financiële bijdrage hebben gegeven. Zij hebben het mogelijk ge-
maakt om het wijkblad uit te geven. Wij willen hen hartelijk danken. Zonder de financiële bijdrage van 

lezers en inkomsten van adverteerders is de uitgave van dit wijkblad niet haalbaar.  
 
Ook in 2009 zal in de maand april weer een actie worden gehouden en aan u, als lezer van het wijk-
blad, weer een bijdrage worden gevraagd. Gezien het resultaat van het afgelopen jaar hebben wij er alle 
vertrouwen in dat u ons ook dít jaar weer financieel zult steunen.  

Exploitatieoverzicht 2008 Wijkblad ‘Rond ‘t Hofke’ 

Inkomsten Uitgaven

Advertentiegelden 9.420,05€    Drukkosten 16.585,27€  

Wijkbijdragen 8.060,19€    Lay -out kst+materialen 1.145,99€    

Subsidies 372,00€       Storting lopende rekening 150,00€      

Abonnementen 129,23€       Versp. +attenties 1.464,12€    

Jubileumuitgav e 10,00€        Bankkosten 146,18€      

Res.rek./lopende rek. 2.000,00€    Bestuurskosten 286,67€      

  Reserv ering 150,00€      

Saldo 63,24€        

TOTALEN 19.991,47€  19.991,47€  
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Stuur de kleurplaat met je naam, adres, 

telefoonnummer en leeftijd  voor 1 maart 

naar de redactie van Rond ‘t Hofke  

‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven  

en misschien win jij wel een leuke prijs !  

Naam: ………………………………………………………………………… 

Adres: …………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ……………………………………………………… 

Leeftijd: ……………………………………………………………………… 
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Basisschool ‘De Boog’ 
 

 

 

 

Door: Aike Mol - webmeester van De Boog -  

met zijn verhaal over de website, 

www.deboog.dse.nl.  

 
Wanneer is de website ontstaan? 
Gelukkig dat je allerlei cijfers over de website via 
DSE kunt opvragen. Zo kan ik zien dat de website 
in mei 2003 is ontstaan. Dat eerste jaar hadden 

we 903 bezoekers. In mei 2005 werd de website 
vernieuwd door de toenmalige adjunct-directeur. 
Hij wilde graag de website in eigen handen houden 
zodat we hem regelmatig kunnen updaten. 
In Tongelre is sinds 3 jaar glasvezel; daardoor 

hebben naar verhouding heel veel mensen hier 
snel internet. 
 
De inhoud van de website bestaat uit actueel 
nieuws op de voorpagina. Verder hebben we: 

• informatie voor de leerkrachten (die is ook 
alleen toegankelijk voor leerkrachten),  

• de leerlingenpagina: informatie over de klassen 

en over gebeurtenissen in de klassen, 
• nieuws voor de ouders: informatie zoals 

nieuwsbrieven en MR-verslagen, de kalender, 
het gastenboek,  

• de fotogalerij met heel veel foto’s. 

 

De website houd ik op dit moment alleen bij. Voor 
volgend jaar wil ik er eigenlijk wel een paar 
mensen bij vragen. Voor de continuïteit is het 
nodig dat minimaal drie mensen op de hoogte zijn 

van hoe het allemaal werkt, bovendien kun je dan 
het werk een beetje verdelen. De website is wel 
heel eenvoudig bij te houden, maar kost toch 
stiekem heel wat tijd. De website is gemaakt met 
‘Macromedia Dreamweaver’ wat ik iedereen kan 

aanbevelen! 
 
19.790 bezoekers in 2007, 21098 bezoekers 

in 2008! 
Afgelopen zomer werd ik verrast met een mailtje 

waarin mij verteld werd dat de website op 10 
stond in de DSE top 10! Van alle DSE (Digitale 
Stad Eindhoven) – sites worden de bezoekersaan-
tallen bijgehouden. DSE heeft honderden sites en 

onze site eindigde dus op 10! De site is zo popu-
lair, omdat hij zeer actueel is. Als er ‘s ochtends 
iets op school gebeurt, probeer ik het er nog de-
zelfde dag op te zetten. Vooral ouders van de kin-
deren van onze school weten dan wat er allemaal 

gebeurt op onze school. Terwijl de kinderen vertel-
len, kunnen zij de foto’s erbij bekijken. 
 
DSE 
Mijn voorgangers hebben gekozen voor DSE. Ik 

ben er zeer tevreden over. Daarbij komt dat ik het 
een mooi initiatief vind. Zo is het voor iedereen die 
iets ‘doet’ in Eindhoven eenvoudig mogelijk een 
website te starten. DSE bevalt prima, het enige 
wat ik miste, was ruimte, maar inmiddels heb ik al 

een paar keer uitbreiding gehad. 

Meester Aike met groep 2 
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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 Eindh oven) 
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl 

 

De oplossing van deze puzzel d ient vóór 1 maar t 2009 in het bezit te 
zijn van de redactie. 

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is: 
‘Kilimanjaro’ 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Ruben 
Krommenbeemd 18 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

� FDC Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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AANVALSOORLOG 
AFDRUKPAPIER 
AFGERETEN 
AFKOELINGSWET 
ALPENHOOI 
ALPINISTE 
AMERICA 
ANDERE 
ATLAS 
AVONDSLUITING 
BEGINKLANK 
BEZIGHOUDEN 
BIJGEZET 
BOTTELIER 
BOUWTECHNIEK 
CHLOOR 
DIVANKUSSEN 
EETMAAL 
GEBOORTEDATUM 
GRATIE 
JUMBO 
KNELPUNT 
KRAAMVISITE 
LEVENSBELANG 
LIPJE 
MATCH 
NAAKTLOPERIJ 
OUDHEIDKUNDE 
PAGODE 
PAPIERSCHAAR 
RIJSTHALM 
RUGBY 
SAPPIG 
SCROTUM 
SNEEUWUIL 
SNOTJE 
SNUIFJE 
SPIONNETJE 
STALNET 
STUURMOTOR 
VALLEN 
VEILEN 
VOLBLOED 
WEGER 
WEGLATEN 
WEGVAST 
ZOLDER 
ZWACHTEL 

A A N V A L S O O R L O G 

F V V A L L E N O B U T U 

K G O S A I P T U D M N B 

O E N N F K O I H I A U L 

E B E E D M T E N C F A J 

L O S E R S I L I I A J T 

I O S U U D L R O M S W E 

N R U W K L E U T P B T Z 

G T K U P M V E I L E N E 

S E N I A K E O D T Z R G 

W D A L P E N H O O I K IJ 

E A V R I N S E L L G N B 

T T I O E C B D L I H A G 

I U D T R I E M P P O L P 

S M J O S R L P T J U K E 

I E T C C A A E R E D N A 

K E I N H C E T W U O B M 

A A S L A V O L B L O E D 

V U I S H S N O T J E I T 

M N E T A L G E W T N G R 

A IJ T T R R G O R U G B Y 

R A S C A F G E R E T E N De overgebleven letters 
vormen een woord. 


