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DE WINTERBLUES
Er leek geen einde aan te komen aan deze lange, lange winter.
Bij de eerste sneeuwvlokken waren we allemaal nog in extase
maar toen het koude gure weer aanhield, waren we de sneeuw,
ijzel en andere ongemakken al snel beu. Gladde wegen, levensgevaarlijke trottoirs om maar niet te spreken van de fietspaden
die enige tijd onbegaanbaar waren, het tekort aan strooizout en
het iedere ochtend schoonkrabben van je autoruiten; het zijn niet
direct onderwerpen waar je blij van wordt.
Maar er komt een einde aan! Bij het verschijnen van dit wijkblad
is het inmiddels 20 februari. De grootste weerproblemen zijn
voorbij, we zijn er nu echt van doordrongen dat er wellicht dit
jaar géén Elfstedentocht zal zijn maar dat geeft allemaal niets!
De winterblues is bijna voorbij!
Iedereen wordt weer actiever. ‟t Oude Raadhuis barst bijna uit de
voegen door alle geplande activiteiten. Een daarvan is wel erg
bijzonder! Dit is het optreden van Oma‟s aan de Top die alweer
hun vijfjarig bestaan vieren (zie pagina 14).
Maar ook de Wasvenboerderij heeft de komende weken alweer
een vol programma wat is toegespitst op alle leeftijdscategorieën
in onze wijk. Kijk eens op pagina 17, 18 en 19; u vindt er ongetwijfeld iets van uw gading.
Natuurlijk begint ook de natuur er vriendelijker uit te zien. De
eerste knoppen komen alweer in struiken en planten en je ziet
regelmatig buurtbewoners een eerste poging doen om hun tuin
van de winterslaap te ontdoen. Kortom, het gaat ook dit jaar
weer goed komen! Weg met alle muizenissen over de lange, lange winter van 2010/2011. We kijken met spanning uit naar het
voorjaar en zijn dan heel snel de winterblues vergeten. Gelukkig
maar. Wij wensen u veel leesplezier!
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In Memoriam
Diny Maasakkers – van Breugel
* 19-6-1928
† 18-1-2011
Een leven lang verbonden met Tongelre.
Diny is geboren in de Loostraat. Ze
groeide op met haar ouders, 4 jongere
zussen en 2 jongere broers op de
boerderij .
Had een actieve rol bij de K.P.J. en
was daarvoor vaak op pad.
In die periode, het Mariajaar 1954 ,
kwam de parochie op het idee het
openluchtspel „Bernadette‟ op te voeren in de Bochten. Enorm veel uren
heeft ze hieraan besteed om dit tot
een succes te maken.

Tongelrese mensen hadden een speciaal plekje in haar hart.

In 1957 trouwde ze met Harrie
Maasakkers, oprichter van Drukkerij
GEMA, toentertijd de grootste werkgever van Tongelre. Hier was ze actief
betrokken bij alles wat zich rond de
GEMA afspeelde.
Tot 1999 woonde ze met veel plezier op ‟t Hofke.
Tongelre, de plek waar haar hele leven zich afspeelde.
De St. Martinuskerk, het St. Martinusgilde, het St. Catharinagilde, het Mariakapelletje in de Loostraat en vele

In 1994 werd, ter gelegenheid van het
40 jarig bestaan van het Mariakapelletje in de Loostraat , samen met de
mensen van de werkgroep, de draad
weer opgepakt om dit bijzondere monumentje te restaureren en te behouden. Zo was ze 16 jaar samen met anderen actief betrokken bij de organisatie van de openluchtmis die jaarlijks
wordt gehouden op de eerste zondag in
mei.
Ze verhuisde in augustus 1999 naar de
Tongelresestraat, plan „Beauregard‟.
Terug naar de plaats waar voorheen
Drukkerij GEMA stond.
Een nieuw huis werd snel een gezellige
ontmoetingsplek waar veel nieuwe
vriendschappen zijn ontstaan. Je was
er altijd welkom. Voor menigeen was ze een luisterend
oor en er was altijd tijd voor koffie of thee met iets lekkers. Immers een dag geen bezoek, was een dag niet
geleefd.
We zullen haar missen in Tongelre.

Tongelre Toen en nu … is een rubriek,
waarin een plek of onderwerp in Tongelre
wordt getoond zoals het vroeger was en nu
is.

Op het voormalige voetbaldveld van RKVV Tongelre, op
de hoek van de Poeijersstraat met de Hercules Segherslaan, werd in 1967 de huishoudschool Sint Monica,
school voor LHNO geopend. Hier konden meisjes zich na
de lagere school voorbereiden op hun latere huishoudelijke taak in het gezin. Je leerde er o.a. koken, naaien,
wassen en strijken.

Na de sloop van de huishoudschool in het begin van de
jaren ´90 verrezen deze nieuwe woningen in frisse tinten aan de Hercules Segherslaan in Doornakkers-West.
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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.

deden en dan in havens in Europa inspecties
uitvoerden als de meer dan tien meter hoge motor
open ging voor onderhoud. Stel je voor: sta je op
de kop van een zuiger met een diameter van meer
dan een meter en zak je langzaam in de cilinder
om slijtagemetingen te doen! Vervolgens heb ik
nog enkele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van
kunststof atletiekbanen en kunstgras sportvelden.
Dat vormde in 1980 meteen de springplank voor
mijn volgende baan: kunststofspecialist bij de
ontwikkelings-afdeling van Volvo Car in Helmond.

Hallo beste lezers,

Tot dat moment woonde ik met Mieke in Hendrik
Ido Ambacht, waar ook onze twee dochters
Lonneke en Sonja zijn geboren. We hadden het er
goed naar de zin maar Brabant bleef toch wel
trekken. We vonden het een prima keuze om in
Tongelre te gaan wonen. Mieke was in Tongelre
opgegroeid, het heeft de sfeer van een dorp met
natuur bij de hand maar evengoed het
stadscentrum met al zijn faciliteiten en scholen op
fietsafstand. De toen nog nieuwe Helmondweg
zorgde voor een snelle verbinding naar het werk.
Voor onze kinderen was het een grote overgang,
maar uiteindelijk vonden ook zij hun plekje.

Foto: Tini Peters

Mijn naam is Tini Peters en al ben ik weliswaar
geboren en getogen in Valkenswaard, toch voel ik
me prima thuis in het dorp Tongelre. Voordat dat
zo ver was heb ik nog enkele omzwervingen
gemaakt. Na het Hertog Jan College in
Valkenswaard heb ik in Eindhoven scheikunde
gestudeerd aan de TU, die toen nog Technische
Hogeschool heette.
In de olie
Vanwege mijn gecombineerde belangstelling voor
chemie en werktuigbouwkunde kwam ik terecht bij
Chevron Centraal Laboratorium in Pernis waar ik
bijna 10 jaar heb gewerkt. Eerst aan de
ontwikkeling van allerlei smeeroliën, wat varieerde
van snijolie voor het vervaardigen van
pietepeuterige Zwitserse horloge onderdelen tot
olie voor de tandwielkasten van staalwalsen bij
Hoogovens en smeerolie voor reusachtige
scheepsdieselmotoren. Dat laatste had ook als
leuke kant dat we aan boord van schepen testen

Kunststoffen in de auto
Het werk bij Volvo Car was helemaal naar mijn zin.
Als buitenstaander heb je er eigenlijk geen flauw
idee van hoeveel werk, tijd en geld gestoken wordt
in de ontwikkeling van een auto. Toen ik bij Volvo
Car begon werd voor een nieuwe auto zo‟n zes jaar
uitgetrokken en werkten daar zo‟n 1000 mensen
aan! Mijn werk was het ondersteunen van de
constructeurs bij het gebruik van kunststoffen. Die
werden steeds meer toegepast om een heleboel
redenen: ze zijn bv. lichter dan metaal, kunnen
tegen een stootje, roesten niet, zijn gemakkelijk in
ingewikkelde vormen te maken en daardoor vaak
goedkoper dan andere materialen. Kijk maar eens
rond in de auto, dan kom je kunststoffen bijna
overal tegen, in het interieur zie je zelfs bijna niets
anders! Onder de motorkap zitten kunststof
luchtfilters, allerlei reservoirs, de accu en aan de
buitenkant vinden we o.a. de bumpers, stootstrips,
soms ook wel spatborden en andere
carrosseriedelen. Vrijwel elke auto heeft een
kunststof brandstoftank. Al die onderdelen hebben
zo hun eigen eisen en het is dan ook geen wonder
dat er een heleboel verschillende kunststoffen
worden gebruikt, waarvan de belangrijkste alleen
al zo‟n twaalf soorten zijn, nog verder onder te
verdelen in een heleboel verschillende types.
Boeiend werk dus om mee te helpen de juiste
keuzes te maken of zelfs nieuwe toepassingen te
introduceren. Die kans was er in het bijzonder in
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de conceptfases van de Volvo 480, de Volvo 440
en 460 en nog later bij de Volvo S40 en V40.

heffen van een verwijderingsbijdrage van fl 250,(€ 113,-) op een nieuwe auto. Om te zorgen dat
de laatste eigenaar de auto ook echt inlevert werd
de wegenbelasting omgezet naar een
houderschapsbelasting. Aan demontagebedrijven
werden strenge eisen gesteld zowel aan
bedrijfsvoering als aan werkwijze. Waren er rond
1990 ongeveer 1200 slopers, nu zijn er nog ca.
250 demontagebedrijven die zo‟n 200.000 auto‟s
per jaar demonteren. Dat doen ze inmiddels zo
efficiënt dat meer dan 85% van de auto wordt
gerecycled (op termijn 95%) en de
verwijderingsbijdrage nog maar € 15,- hoeft te
zijn. De latere Europese wetgeving is gebaseerd op
het Nederlandse model.

Foto: interieur Volvo V50

De hoeveelheid kunststof in een auto wordt dan
ook steeds groter en is over de laatste dertig jaar
ongeveer verdrievoudigd. Dat gaat dan wel ten
koste van het gebruik van metalen, traditioneel
zowat het enige dat van een auto gerecycled werd.
Als een auto naar de sloop ging werden er de
onderdelen vanaf gehaald die nog te verkopen
waren en de rest ging naar de shredder, een
enorme versnipperaar die de auto aan reepjes
snijdt. De metalen werden er uitgehaald (ca. 75%)
en het restant ging naar de stort. Eind jaren
tachtig drong het besef door dat afval een groot
probleem ging worden en werden op een aantal
terreinen acties ondernomen. Omdat bij een auto
voornamelijk de kunststoffen een probleem
vormden werd ik betrokken bij het zoeken naar
oplossingen om het afval te verminderen.
Autorecycling
Samen met de slopersbranche (inmiddels
uitgegroeid tot demontagebranche), een
kunststofproducent en het ministerie van VROM
(tegenwoordig VWS) werd een sloopproject gedaan
om uit te zoeken hoe je kunststoffen en andere
niet-metallische materialen (glas, rubber e.d.) uit
een auto kon slopen, hoe je dat kon recyclen,
maar ook wat de extra kosten zijn. Rond die tijd
ging de Volvo 440 in productie en waren er
ongeveer 130 testauto‟s beschikbaar die verschrot
moesten worden. Daar hebben we bijzonder veel
ervaring mee op kunnen doen. De slopers
ontwikkelden nieuwe technieken voor
werkzaamheden die ze voorheen niet deden. We
ontdekten dat een aantal kunststoffen, als ze
gescheiden werden ingezameld, nog heel bruikbare
materialen opleverden. Ook leerden we hoe we in
het ontwerp van een volgende auto er rekening
mee moesten houden dat hij gemakkelijk te
demonteren en te recyclen is, wat bij de
ontwikkeling van de Volvo S40 en V40 kort daarop
mooi kon worden meegenomen.
De opgedane kennis werd vervolgens omgezet in
de oprichting van Auto Recycling Nederland en het

Foto: bij recycling in Goes

Levenscyclus analyse
Nou zou je denken dat het wat milieu betreft dus
goed geregeld is met een auto. We zijn een
analyse gaan maken van alle milieueffecten van
een auto over de hele levensloop, een zogenaamde
levenscyclus analyse. Dan blijkt dat ongeveer 80%
van de belasting in de gebruiksfase zit en ca. 10%
elk in de productie- en afvalfase. Niet voor niets is
daarom de grootste prioriteit om zuinige en schone
auto‟s te bouwen. Dus een kleine, zuinige auto is
nog altijd de minst belastende. Of nog beter: ga
toch fietsen als het even kan!
Kunststof afval
Om het nog even in perspectief te plaatsen: de
auto levert een bijdrage van ca. 4% aan het
kunststof afval. Maar de grootste berg kunststof
afval komt uit onze huishoudens, bijna de helft van
alle kunststof afval!
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Het is daarom echt de moeite
waard om dat thuis
gescheiden te houden en in
de „Plastic Hero‟ bakken te
gooien.
Ik geef de Wisselpen door
aan mijn veelzijdige
achterbuurman Henry
Helmich

Het is dan wel hartje winter, maar toch, als tussendoor de temperatuur wat boven normaal is,
komt het voor, dat dieren, die in winterslaap zijn,
toch wakker worden en aan de wandel gaan.
Op 18 januari heb ik een bruine kikker aangetroffen in een sloot en op de 19e, een egel. De egel
was op zoek, naar eten.

Tuintip voor februari:
Extra aandacht voor kamerplanten.
Door Jeroen Soontiëns
Dit keer geen tip voor buiten, maar voor uw planten in
huis. Net als tuinplanten hebben kamerplanten ook te
maken met de seizoenen. De temperatuur is in de zomer en de winter binnenshuis niet erg verschillend. Wel
de hoeveelheid licht en de luchtvochtigheid. Veel kamerplanten hebben daardoor een groei- en een rustperiode. Een goede verzorging zorgt hierbij voor gezonde
en fraaie planten.

Foto: een egel gestikt in een plasticbeker.

Als het kwik dan toch weer omlaag gaat, zullen zij
weer terug in rust gaan, om te slapen tot het
voorjaar echt aanbreekt. En wie zit daar nou niet
op te wachten, op de natuur die weer een teken
van leven gaat geven en langzaam weer haar
schoonheid laat zien. Prachtig toch!
Jammer dat al het moois, door veel mensen niet
gezien wordt.
De vervuiling neemt hand over hand toe. Overal
zwerfafval, met alle nare gevolgen van dien. Het
moet gewoon stoppen! Het is verschrikkelijk te
moeten constateren dat onze eigen leefomgeving
verandert een soort vuilnisbelt. Overal waar je
kijkt liggen blikjes, pakjes, zakjes, etc. Dat komt
de schoonheid die moedertje natuur ons gratis en
voor niets geeft niet ten goede. Waar is het besef
van velen, om zo met Tongelre, dus Eindhoven
om te gaan. En hoe gaat dat dan later, met de
kinderen in de toekomst?
Ik houd mijn hart vast. Het kabinet bezuinigt ook
al onterecht op natuur. Wat ook al een ramp is.
Natuur is tenslotte toch de zuiveraar van onze
lucht, de „feel good‟ maker voor ons allen. De bomen zijn de leveranciers van de zuurstof die we
inademen. Rustmomenten die we opzoeken zijn
vaak in de natuur; lekker buiten een frisse neus
halen. Onthaasten, weet u nog. Heerlijk toch?
En de rotzooi: dat gaan we niet voor lief nemen.
Hoe gaan we de strijd aan?
Weer iets om over na te denken en geef het vooral door aan onze jeugd, want zij hebben nog altijd
de toekomst.

Er zijn vaak vragen over het water geven van kamerplanten. De juiste hoeveelheid water per plant is afhankelijk van de plantensoort en de plek waar u de plant
neerzet. Over het algemeen kunt u de regel aanhouden
om tweemaal per week de planten te controleren op
water. Voelt de grond droog aan dan geeft u water, is
de grond vochtig dan hoeft u geen water te geven. U
heeft dan na enkele weken vanzelf in de gaten welke
planten weinig en welke planten veel water nodig hebben. Planten met dikke vetachtige bladeren en cactusachtigen mogen gerust droog staan. Deze planten
geeft u maar af en toe water, bijvoorbeeld eenmaal per
drie tot vier weken.
Wanneer een plant langer dan een jaar in dezelfde
grond staat is het tijd om deze over te potten. Haal de
plant uit de pot en verwijder voorzichtig een gedeelte
van de oude grond en dode of beschadigde wortels.
Plant hem daarna in een iets grotere pot met een goede potgrond voor kamerplanten. Onderin de pot doet u
eerst een laag hydrokorrels voor een goede waterhuishouding.
Voeding is van groot belang. Om een plant mooi te
houden moet hij blijven groeien en dus regelmatig van
voeding worden voorzien. U kunt het beste vloeibare
voeding gebruiken dat u met het gietwater aan de
plant geeft. Hanteer hiervoor de regel dat u om de
twee weken voeding geeft. De planten zullen hierdoor
ook optimaal gezond blijven en minder last hebben van
ziektes of ongedierte.

Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Foto: kamerplant: schefflera amabe
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603
www.parochietongelre.nl
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl
Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur

Normale
diensten

Woon- en
zorgcentrum
Berckelhof

Antonius

Martinus

Eucharistieviering of woord- en
communiedienst

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Ochtendgebed
met communiedienst

09.00 uur
(in stiltecentrum)

DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt gehouden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzende stiltecentrum is dagelijks geopend en voor
iedereen bereikbaar via de hoofdingang van Berckelhof. U kunt daar een kaarsje opsteken voor Maria, de moeder Gods. Ook kunt u de ruimte gebruiken voor een gebed.
Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur
een ochtenddienst met aansluitend een communiedienst.
Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendviering in de zaal van het restaurant. U kunt gewoon
aan de tafel blijven zitten, maar er is wel het verzoek om de stoel een kwartslag te draaien, zodat
de voorganger bij het uitreiken van de communie
voldoende ruimte heeft.
EERSTE VRIJDAGVIERING
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk „s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden ter ere van het H.Hart. Daarna is
er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot
van een kopje koffie of thee.
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Irene Donker-van Dijk, 66 jr., Castiliëlaan
Janky Pruymboom-Damen, 71 jr., Waalre
Annie de Vrees-Bertels, 91 jr., Sterkenburg
Diny Maasakkers-van Breugel, 83 jr., Tongelresestraat
Henk van Vlijmen, 82 jr., Neherlaan
Doop:
Boaz Bongaerts
WERELDMAALTIJD
Vorig jaar hadden we een avond gepland voor zo'n
eerlijke wereldmaaltijd. De aanmeldingen kwamen

zo laat binnen, dat we het al afgeblazen hadden.
Dat bleek achteraf niet nodig. Daarom al vast een
oproep. Wie heeft zin om dit mee voor te bereiden.
Een klein groepje van vijf mensen is voldoende om
het te organiseren. Wie zin heeft om het mee te
organiseren kan me bellen of even mailen.
De geplande datum is woensdag 13 april, een
week voor de Goede Week. Aanmelden om tegen
die tijd mee te eten, dat kan later nog. In de volgende nieuwsbrief schrijven we er meer over.
Pastor Willem Brok
BEDEVAART NAAR ECHTERNACH EN TRIER
OP 2 EN 3 JULI
De grote bedevaart naar Rome in het jubileumjaar
2009 krijgt een vervolg dicht bij huis. Ook nu zijn
parochies, pastores, koren, jong en oud weer van
harte uitgenodigd mee te gaan naar Trier en Echternach.
De organisatie nodigt u in het bijzonder uit om als
parochie of dekenaat samen op bedevaart te gaan
onder het motto „Groeien in geloof en geloven in
groei‟.
In Trier, de oudste stad van Duitsland, ligt de heilige apostel Matthias begraven en in Echternach bevindt zich het graf van de H. Willibrord, apostel
van de Lage Landen en patroon van de Nederlandse Kerkprovincie. De reis is een echte pelgrimstocht met gebedsmomenten, bezinning, vernieuwing van de doopbeloften en twee eucharistievieringen. Uiteraard is er ook veel aandacht voor cultuur en ontmoeting.
De kosten voor de bedevaart bedragen:
€185 voor volwassenen
€95 voor jongeren van 18 t/m 30 jaar
€55 voor kinderen t/m 17 jaar
In de prijs zijn inbegrepen: de busreis, hotelovernachting, entrees, ontbijt, 1 lunch en 2 diners. Niet
inbegrepen is de lunch op de vertrekdag. De inschrijving voor de bedevaart sluit op 15 mei.
Voor inschrijvingen en meer bijzonderheden kijk op
de website van het Bisdom ‟s Hertogenbosch,
www.bisdomdenbosch.nl
U kunt ook bellen met de contactpersoon voor
Eindhoven:
Carla van Thiel - Mutsaerts,
telefoon 040 281 66 54.
NIEUWS OVER TAIZÉ
VANUIT PAROCHIE NUENEN:
Zomerreis naar Taizé
Van zondag 10 tot en met zondag 17 juli organiseren de kerken uit Nuenen weer een reis naar Taizé.
Taizé is een klein dorpje in Frankrijk. Hier leeft een
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gemeenschap van broeders die jaarlijks duizenden
jongeren en volwassenen van over de hele wereld
ontvangen.
De broeders komen, net als hun gasten, uit allerlei
landen en uit verschillende kerken.
Een week in Taizé staat dan ook in het teken van
ontmoetingen met mensen met heel verschillende
achtergronden, maar staat ook in het teken van
het ritme van de gemeenschap.
De week zal verder in het teken staan van de muziek van Taizé, maar ook stilte. En niet te vergeten
een hoop gezelligheid!
Ik ben de afgelopen vier jaar ieder jaar een week
naar Taizé gegaan. In Taizé kan ik ieder jaar weer
mijn batterij opladen. Even de drukte van thuis
achter me laten en me onderdompelen in de stilte,
de muziek en de mooie gesprekken. Een week
waarin ik mezelf ieder jaar weer beter leer kennen,
maar waarin ik ook mijn relatie met God opnieuw
ontdek. Een week in Taizé is dan ook een echte
aanrader!
Voor we naar Taizé vertrekken zullen we een kennismakingsbijeenkomst organiseren. We kunnen
elkaar dan alvast leren kennen en er zal dan ook
nog wat praktische informatie gegeven worden.
Tijdens de week in Taizé zullen we allemaal ons
eigen programma volgen, maar ‟s middags zullen
we onder het genot van een kop thee de dag doorspreken met pastoraal werker Paul ten Hacken. De
kosten voor deze week zullen voor jongeren tot en
met 29 jaar ongeveer €100,- bedragen. Van volwassenen vanaf 30 jaar zal ongeveer €170 gevraagd worden.
Wil jij mee naar Taizé? Gezellig!
Iedereen vanaf 17 jaar kan mee!
Om je in te schrijven hoef je me alleen maar een
e-mail te sturen met daarin je naam en je geboortedatum. Voor volwassenen vanaf 30 jaar is echter
maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Zorg daarom dat je op tijd bent met inschrijven!
Natuurlijk kun je me ook altijd mailen als je nog
wat extra informatie wilt.
Meer informatie over Taizé kun je ook vinden op
www.taize.fr/nl

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
MEERKOLLAAN 3. TEL. 040-211 96 54
Alle diensten beginnen om 10.00 uur.
dag

datum

voorganger

Zondag

20 feb

Ds. E. van Sluijs

Zondag

27 feb

Dhr. C. Wijnberger

Zondag

6 mrt

Ds. P. Speelman

Zondag

13 mrt

Ds. E. van Sluijs

Zondag

20 mrt

Ds. E. van Sluijs

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.

Sanne Smouter, sanne_smouter@hotmail.com

Bent u onlangs in Tongelre komen wonen en stelt u prijs
op een persoonlijk contact of bezoek aan huis van iemand van de parochie op prijs?
Bel of mail dan naar het parochiecentrum Tongelre:
040 – 281 13 24 of
parochietongelre@onsneteindhoven.nl
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

FRITS IN HET ZONNETJE

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

⌚

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.

⌚

Dinsdagmiddag
Koffie/Thee - Praatmiddag voor vrouwen van 13.15 14.45 uur

⌚

Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.
Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

⌚

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.
Gezelligheid troef.

⌚

Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie
buurt.

⌚

Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en
…. buurten.

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


Entree € 1,00

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in 't Oude
Raadhuis op 2 januari j.l. werd Frits in het zonnetje gezet voor zijn bijzondere inzet als vrijwilliger
gedurende meer dan 25 jaar.
MUZIKANTEN OPGELET ! WERK AAN DE WINKEL !

Grapje hoor …. Dat werk valt best mee.
Wat wij zoeken zijn mensen die een instrument
bespelen; piano (aanwezig!), orgel (aanwezig),
harmonica, gitaar, bedenk maar wat.
Waarvoor ?
Wij, en dat is de Werkgroep 55+ van ‟t Oude
Raadhuis, willen elke twee maanden op een donderdagmiddag
voor de 55+ers in de wijk een ontspanningsmiddag bieden. Als mogelijkheid is daarbij genoemd
een z.g.
“LIEDERENTAFEL”, onder leiding van een muzikant lekker met elkaar zingen.
Wie biedt zich aan?
Graag een berichtje naar ‟t Oude Raadhuis,
schriftelijk kan, telefonisch ook (2811737),
per mail ook: raadhuis@onsneteindhoven.nl;
t.a.v. Werkgroep 55+.
Muzikanten: alvast bedankt voor jullie
medewerking!

‘KIENEN KIENEN KIENEN’!
Maak kennis met ‘stuivertjes kienen’.
Per ronde € 0,50, 10 rondes,
dus maar €5,00 per maand.
Gezellig met mensen uit de buurt.
Kom, doe gezellig mee!
(elke 3e woensdag van de maand)

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.


Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.45 uur

Wij zien u graag komen.
De kiendames

Zoekt u contact met ‘t Oude Raadhuis?
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur.
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‘
OMA’S AAN DE TOP VIEREN DIT JAAR HUN 5 JARIG BESTAAN.
Al een feest op zich. Ze zijn dus nog lekker jong.
En daarom mogen de Oma‟s aan de Top natuurlijk niet ontbreken op het 100 jarig bestaan van het mooie Oude Raadhuis in Tongelre.
„t Oude Raadhuis is gelukkig bewaard gebleven en is een van de weinige mooie
oude historische panden van Eindhoven. Daar moeten wij trots op zijn. Het hele
jaar door is het feest. Elke maand is er iets bijzonders voor elk wat wils, voor
jong en oud.

Gratis entree
Oma‟s aan de Top verzorgen een spetterend feest
op 24 maart om 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.
Diverse artiesten zullen voor u optreden. U wordt verwend
met een drankje en een hartig hapje.

Er kunnen geen stoelen gereserveerd worden dus
wees er vroeg bij.

De lente tegemoet: wat een heerlijk gevoel.
Wij maken er met elkaar een echt feest van……Oma‟s aan de Top
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Dartclub Bulldog Buddies
geeft uitleg over spelregels, spelvormen, een stukje historie etc.
Daarna wordt er geoefend met het gooien van de darts.

donderdagmiddag 24 februari
organiseert Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis

dartsintro
in de dependance

(blauwe gebouw naast witte school)

Aanvang 14.00 uur
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Toegang gratis.

In februari staat het Wasven in het teken van
Brood en Spelen. Hierbij hebben we leuke primeurs zoals het kwartetspel Groen Tongelre. Dit
kwartetspel waarmee je kennis maakt met het
Tongelres landschap kan ook als gids voor een natuurwandeling worden gebruikt. Ook is het Tongelres Monopoly gepresenteerd. Het kwartetspel is te
koop in de winkel van de Wasvenboerderij voor
€5,50.
In maart hebben we groot feest: de afronding van
de reconstructie! U bent van harte uitgenodigd bij
de festiviteiten op 19 maart.

Oproep Exposanten!
Op de Overloop van de Wasvenboerderij hebben
we iedere maand exposities van kunst van en voor
Tongelrenaren. In de afgelopen jaren hebben we
prachtige voorbeelden gezien van creativiteit. Voor
de komende maanden is er weer plaats voor nieuwe exposanten.
Wilt u uw creaties (foto‟s, schilderijen, beelden,
hobby‟s) aan anderen tonen? Pak dan deze kans
en meld u aan bij Frits van Geffen van de expogroep, te bereiken via expositiegroep@wasven.nl
of op 040 2811214.

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 Eindhoven

Vrijwilligersvacatures bij de Bakmiddag
Iedere tweede woensdag van de maand wordt bij
de bakker van het Wasven de succesvolle bakmiddag voor kinderen georganiseerd. Bij de voorbereiding èn uitvoering van deze middag zijn nieuwe
vrijwilligers van harte welkom. Wilt u kinderen een
onvergetelijke middag bezorgen en meedraaien in
een leuk team van medewerkers en vrijwilligers?
Meldt u dan aan bij de bakkerij op 040 787 0708.
Opstart Tuingroep
Dit voorjaar wordt de moestuin achter
de Wasvenboerderij opnieuw aangelegd. Dit onder leiding van een deskundige: de heer Soontiëns sr van
Tuincentrum en Hoveniers Soontiëns,
in Tongelre een begrip. De aanleg en
het onderhoud wordt met hulp van
een groep van vrijwilligers gedaan.
Zin om de handen uit de mouwen (en
in de aarde) te steken? Meld u dan aan bij de
Boerderijmeester, te bereiken via boerderij@wasven.nl of op 040 787 0706.
Brood en Spelen

Het Wasven organiseert in de
maand februari een serie
spelmiddagen onder de noemer „Brood en Spelen‟. Iedere zondagmiddag tussen
13.00 en 17.00 uur staan
door de hele Wasvenboerderij vele gezelschapsspelen
opgesteld voor beginnelingen, ervaren spelers en

Overzicht activiteiten, data en tijden:
Foto-expositie Toon Mouws

8 januari tot 28 februari

Brood en Spelen: ud-Hollandse Spellen

20 februari 13.00 tot 17.00 uur

Natuurthema-avond: Kraaien, ken jij ze?

25 februari 19.00 uur

Brood en Spelen: Game Over

27 februari 13.00 tot 17.00 uur

Bakmiddag: Op de pof!

9 maart 13.30 tot 15.00 uur

Opening expositie: beelden en aquarellen

12 maart 14.00 uur

Proeverij: Vis moet zwemmen

16 maart 19.00 uur

NL Doet: 4 activiteiten bij het Wasven

19 maart van 09.00 tot 13.00 uur

Opening Hof van Tongelre

19 maart vanaf 14.00 uur

Natuurthema-avond: Blad zoekt boek

25 maart 19.00 uur
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gezelschapsdieren. Er is deskundige leiding aanwezig om uitleg te geven. Ook zullen compleet nieuwe spellen worden geïntroduceerd. Jong en oud,
iedereen is welkom, de entree is gratis. Bij de bakkerij zijn toepasselijk brood en gebak te proeven
en te koop. Tussen het spelen door kun je genieten
van heerlijke hapjes, gemaakt door de koks en de
bakkers van het Wasven.
De opbrengst is bestemd voor de goede doelenactie „Broodnodig‟. Met deze actie wil het Wasven
geld ophalen voor bakkerijen in ontwikkelingslanden. Eén van onze bakkers, de vorig jaar overleden Ferrie Hazenberg, reisde regelmatig naar landen als Haïti, Burkina Faso en Zambia om te helpen bij het opzetten en ondersteunen van lokale
bakkerijen. Het speciaal door Ferrie ontwikkelde
Zambiabrood is de hele maand februari in de winkel Tussen de Molens te koop, waarvan ook de opbrengst ten goede komt aan de actie.
Iedere zondagmiddag is er een ander thema.
Zondag 20 februari
Op zondag 20 februari is het thema „Oud Hollandse
spellen‟. Dit zijn bekende spellen, zoals koekhappen, sjoelen en de bibberspiraal. Ken je ook het
zigzagspel of het spiegelkistje?
Speciaal voor ouders en kinderen organiseren we
de sjoelbakcompetitie waarmee toepasselijke prijzen te winnen zijn. Wie wint de ouder-kindaward
2011?
Zondag 27 februari
Op zondag 27 februari is het thema „Game Over‟.
Deze middag is er een veelheid aan spelcomputers
zoals Wii en X-box. Of neem zelf je eigen DSi mee
en sluit je aan op het spel van de andere spelers.
En zeggen deze termen u niets of kent u ze alleen
van horen zeggen? Dan bent u als onervaren gebruiker ook van harte welkom om het op te nemen
tegen de jeugd!
Natuurthema-avond:
kraaiachtigen in Tongelre: ken jij ze?
Bij het Wasven weten we alles van kraaien. En we vinden
ze lastig. Niet voor niets hebben we immers ons eigen
„kraaienafschriksysteem‟ geïnstalleerd! Toch zijn het
enorm interessante beesten.
Ze zijn rumoerig, brutaal, maar ook intelligent en
ze hebben zich heel goed aangepast aan de mensen. Ze herkennen zelfs gezichten! Op deze natuurthema-avond gaan we dieper in op de kraai en
zul je ontdekken dat er heel veel kraaiachtigen
zijn. Wist je dat er wel 100 soorten zijn; de kauw,
de ekster en de gaai zijn allemaal familie van elkaar. Na deze avond weet je er alles van en kun je
ze ook goed uit elkaar houden!
De avond is op 25 februari van 19.00 uur tot 21.00
uur in de Schop van onze boerderij. Het is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar en de kosten zijn 2,00
euro per kind.

Bakmiddag: Op de pof!
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan bij Tussen de
Molens, de bakker van het
Wasven. Elke tweede woensdag van de maand kunnen
kinderen onder leiding van
bakker Ralf zelf koekjes of taartjes maken. En als
het lekkers de oven in gaat, wordt er een leuk spel
georganiseerd en is er groene limonade. Het resultaat mag mee naar huis!
Op woensdag 9 maart is het thema „Op de pof‟. We
gaan geen schulden maken hoor, maar we gaan
wel zelf poffertjes maken!
De middag is voor kinderen van 6 tot 10 jaar. We
beginnen om 13.30 uur en om 15.00 uur zijn we
klaar. De kosten bedragen 5 euro per kind en je
kunt je melden in de Schop van boerderij.
Proeverij: vis moet zwemmen
Vis moet zwemmen is het gezegde. Daar zijn wij
bij de Gasterij het dubbel mee eens: bij vis hoort
een goede wijn, maar vis moet ook zelf goed gezwommen kunnen hebben. Met een groot aantal
vissoorten gaat het niet goed. Het leven in de zee
staat wereldwijd onder zware druk door overbevissing en bijvangsten. Verschillende soorten worden
met uitsterven bedreigd waardoor het hele ecosysteem gevaar gaat lopen.
Op deze proeverij-avond komt een deskundige van
Schmidt Zeevis ons vertellen over verantwoord
vissen, het MSC keurmerk en duurzame vangstmethoden als flyshooten.
De koks van de Gasterij laten u met de mogelijkheden van duurzame vis kennis maken.
Kom proeven deze woensdagavond 16 maart van
19.00 tot 21.00 uur voor 7,50 euro per persoon.
NL Doet bij het Wasven
NL Doet is de landelijke actiedag voor vrijwillige
activiteiten. In heel Nederland zijn allerhande activiteiten om lekker aan de slag te gaan. En ook om
de hoek bij het Wasven is genoeg te doen! Op zaterdag 19 maart van 09.00 tot 13.00 uur kunt u
kiezen uit de volgende klussen:
- Plekje wegwerken: het schilderen van de zeecontainer in het weiland en van de wanden op
de bovenverdieping van de boerderij.
- Wat schort er aan? Het maken van kinderschortjes en mutsen voor de kinderthemabakmiddagen.
- De beuk er in! Het planten van beukenhagen,
snoeien en het terras gereedmaken.
- ‟n Steekje los! Het maken van picknick- en tafelkleden.
We eindigen met een lekkere lunch. Aanmelden
kan via www.nldoet.nl.
Opening Hof van Tongelre
Na acht jaar is het dan zover: het groendomein
Wasven is weer één geheel. Wat ooit begon met
het redden van het Beukenlaantje is uitgegroeid
tot het redden en reconstrueren van de Wasven-
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boerderij en het omliggende gebied. Met een
prachtig resultaat en dat mag gevierd worden!
Op zaterdag 19 maart 2011 wordt daarom op feestelijke wijze het Hof van Tongelre geopend: dit is
het gebied dat bestaat uit de ruïne van de voormalige boerderij en het aangebouwde kasteel genaamd het „Hoffken te Tongelre‟. In de groene
boerderijruïne is een duurzame, houten speeltuin
verrezen terwijl in het kasteel een jeu de boule- en
beugelbaan is aangelegd.
Omdat dit voor het grootste deel door de inzet van
vele vrijwilligers is bereikt, combineren we dit met
de landelijke NL Doet Dag. En we leggen gezamenlijk de laatste hand aan boerderij en gebied.
„s Ochtends wordt geschilderd, worden gordijnen
gemaakt en de laatste bomen aangeplant. Daarna
hebben we een gezamenlijke lunch.
‟s Middags is het feest en zijn er allerlei activiteiten. De start is om 14.00 uur met de onthulling
van het informatiebord over de historie van het
gebied. Vervolgens zijn er van 14.00 tot 16.00 uur
allerlei activiteiten zoals een demonstratie „Action
Saw‟ (kettingzagen van houtsculpturen) en een
Beugelworkshop. Ook wordt iemand in het zonnetje gezet met de uitreiking van het Gouden Beukennootje. En er is een verrassend bezoek van historische figuren!
Foto: gedroogd blad

Foto: De reconstructie van ´t Hof van Tongelre in de
vorm van deze beukenhaagjes markeert de plaats waar
ooit een kasteel heeft gestaan. De fundamenten zijn in
het najaar van 2009 onder grote publieke belangstelling
door stadsarcheoloog Nico Arts blootgelegd en enige
tijd later ook weer met aarde bedekt. Hierop zijn beukenhaagjes geplant, zodat elke voorbijganger in één
oogopslag kan zien waar het kasteel stond.

Blad zoekt boek
Het klinkt leuk, Blad zoekt Boek, maar wat gaan
we eigenlijk doen? Dit wordt heel speciaal: we maken een herbarium! Dit is een boekwerk van allerlei verschillende bladeren. Iedereen maakt een eigen boek. De bladeren verzamelen we in de loop
van de thema-avonden. Elke keer gaan we een
boom of struik bekijken zodat jullie straks heel
veel hier vanaf weten en het bos op je duimpje
kennen! De bladeren moet je drogen en in een
boek plakken dat je van ons krijgt.
De avond is op 25 maart van 19.00 uur tot 21.00
uur in de Schop van onze boerderij. Het is voor
kinderen van 6 tot 11 jaar en de kosten zijn 2,00
euro per kind.

Expositie: winterse foto’s van Toon Mouws
Nog tot en met 27 februari zijn in de Wasvenboerderij winterse foto‟s te zien van Toon Mouws uit
Wintelre. Bent u geïnteresseerd in IJsland of Spitsbergen of houdt u van prachtige foto‟s ,dan moet u
deze expositie zeker zien. De expositie is te bezichtigen in het restaurant en de Overloop van de
Wasvenboerderij tijdens de openingstijden van het
restaurant.

Babysithoek
J ongens en meisjes, geef je bij de redactie op a ls
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Se ba st iaa n va n R o o n (1 99 2 ), K r o m me nb e e md 3 4.
Te l e f o on : 2 4 4 4 5 19 . Op zo ek n aar e en betr ouw b are
oppas? Da n be n i k de ge ne n aar w i e u op zo ek b ent!
Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij
kunt u goed vertrouwen.
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De energieprestatie van uw woning
Opnieuw beleven we een winter met sneeuw en de
bijbehorende mooie plaatjes en ongemakken,
maar ook een winter die voor een stevig energieverbruik zorgt. Hebt u al eens gekeken: smelt de
sneeuw op uw dak of direct naast uw huis wel erg
snel weg vergeleken met andere huizen ? Dit is de
tijd om eens na te gaan of uw energierekening onnodig hoog is.
Vergelijkingsmateriaal
Eerst wat gegevens waarmee u zelf uw energieverbruik kunt vergelijken met het gemiddelde. In
de tabel hieronder ziet u de gemiddelde maandelijkse energierekening per woningtype (met gasverwarming, 4 bewoners, en de energieprijzen van
2010; bron: Energiened). Vergelijkt u dit bedrag
eens met uw maandelijkse voorschot in 2010 aan
uw energiebedrijf voor gas en licht.
Maandelijkse energierekening
Appartement
Tussenwoning
Hoekwoning
2-onder-1-kap
Vrijstaand

€161
€185
€199
€203
€236

In het volgende diagram ziet u hoe de energiekosten opgebouwd zijn. Voor elk woningtype bepaalt
het gasverbruik minstens de helft van de energierekening, en electriciteit ongeveer een derde (de
rest zijn vaste netwerkkosten).
Natuurlijk spelen het bouwjaar en uw stookgewoontes ook een rol in het verbruik. Het gasverbruik van na 1980 gebouwde huizen behoort minstens 15% onder het gemiddelde voor het woningtype (zie tabel) te zitten.
Maatregelen
Als u vaststelt dat u beduidend meer betaalt (en
dus ook verbruikt) dan voor uw woningtype in de
tabel vermeld staat, is het tijd om eens naar maatregelen te kijken waarmee u de energieprestatie
van uw huis kunt verbeteren.
Van uw gasverbruik wordt het leeuwendeel gebruikt voor verwarming. Maar een klein deel is het
gevolg van warmwatergebruik en koken.
Om uw gasverbruik te verminderen moet u dus
denken aan verbetering van isolatie van het dak,
de gevels en/of de begane grondvloer. Ook het
vervangen van enkelglas in ramen door HR++-

glas en het aanbrengen van tochtstrips bespaart
energie (en levert bovendien een duidelijke comfortverbetering op). Vooral bij huizen van voor
1980 met weinig of geen isolatie valt heel veel te
verbeteren met een goede terugverdientijd. In deze huizen neemt vaak ook het comfort aanzienlijk
toe.
Is uw cv-ketel tussen 15 en 20 jaar oud? Dan kunt
u hem beter vervangen door een HR107 ketel met
een beter rendement. Bij het vervangen van een
cv-ketel is het goed om even stil te staan bij de
vraag of een zonneboiler (waarmee warm water
uit duurzame zonnestraling opgewekt wordt) voor
u financieel interessant kan zijn.
Energieprijzen
De gasprijzen zijn van 2000 tot 2010 met gemiddeld 7% per jaar gestegen en de verwachting is
dat ze zullen blijven stijgen. Alle reden dus om
waar mogelijk de energieprestatie van uw woning
te verbeteren en zo uw kosten te beperken.
Subsidies en financiering
Voor verbetering van dak- en gevelisolatie geldt
onder zekere voorwaarden het lage BTW tarief van
6%. Tot 1 juli 2011 geldt dat ook voor sommige
installatie verbeteringen. De provincie Brabant en
de gemeente Eindhoven bieden een goedkope lening voor verbetering van de energieprestatie van
uw huis. BrabantBespaart verstrekt ook subsidie
op bepaalde maatregelen. In hoeverre het Rijk in
2011 nog woningverbetering zal subsidiëren is momenteel niet duidelijk.
Een advies op maat
Een maatwerkadvies zet al deze zaken voor uw
woning op een rij. Daarin wordt ook het energielabel van uw woning per vandaag vastgesteld, wordt
uitgezocht hoe u het verbruik kunt verminderen,
welke investering dat vergt, welke subsidies en
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leningen van toepassing zijn en wanneer u de uitgaven terugverdiend hebt door middel van een lager maandelijks energievoorschot.

maatwerkadvies is vóór een verbouwing of vervanging van de cv-ketel.
Tot 21 maart 2011 (het begin van de lente) krijgt

Ook kunt u rekenen op begeleiding bij de uitvoering van het advies. Een logisch moment voor een

u bij EnergieWijsWonen nog 10% korting. Meer
over dit alles leest u op www.energiewijswonen.nl.
Frans Vonk

Door een communicatiefout is onderstaand bericht vorige maand niet geplaatst. Hiervoor onze excuses.
SINT-NICOLAAS-VERENIGING
“ST. MARTINUS”

opgericht in 1951

Beste buurtbewoners,
De St.Nicolaastijd is weer achter de rug. Ook het afgelopen jaar
hebben de Sint en zijn Pieten weer hun vertrouwde rondgang gemaakt op „Karpendonk‟, „Koudenhoven‟ en „Oud Tongelre‟.

Tijdens de eerste rondgang op 27 november was het weer ons welgezind en konden wij ondanks de kou met het paard rondgaan wat voor u allen en voor ons het leukste is.
Op 4 december werkten de weergoden echter niet erg mee.
Wist u dat het afgelopen jaar ruim 1650 kinderen een snoepzak van St. Nicolaas of een van zijn Pieten in ontvangst
mochten nemen?
Eenieder bedankt voor de belangstelling en medewerking en wij hopen dat wij in de toekomst ook weer op u allen mogen
rekenen.
Namens het bestuur,
G.Tournoij, plaatsvervangend voorzitter

NIEUWE CORRESPONDENT TONGELRE VOOR HET EINDHOVENS DAGBLAD
Marc Niessen is de nieuwe correspondent Tongelre voor het Eindhovens Dagblad. U kunt Marc als volgt bereiken:
Marc Niessen, correspondent Tongelre, Eindhovens Dagblad,
e-mail appeltjemarc@hotmail.com
mobiel 06 41432835
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Gemeente Eindhoven

KENNISMAKING MET DE NIEUWE
WIJKCOÖRDINATOR MARLOES GROOT.

VERANTWOORDE ZALM IN EEN KROKANT JASJE
Ingrediënten:




Marloes Groot

Marloes Groot heeft Eric van Doren opgevolgd als
wijkcoördinator. De wijkcoördinator is het eerste
aanspreekpunt bij de gemeente voor activiteiten
in uw buurt.
"Ik werk sinds januari bij het stadsdeelteam Tongelre voor de wijken ‟t Hofke en Muschberg/
Geestenberg. Daarvoor werkte ik ook bij de gemeente Eindhoven, eerst bij de sector Werk en
daarna bij de sector Zorg en Inkomen. Ik woon
eveneens in Eindhoven samen met mijn man en
onze 2 kinderen.
De komende tijd wil ik ‟t Hofke en de bewoners
beter leren kennen. Ik ben ervan overtuigd dat we
samen met alle andere partners ervoor kunnen
zorgen dat ‟t Hofke een mooie wijk blijft. Mijn doel
is ervoor te zorgen dat het zelfs nog iets mooier
wordt", aldus Marloes Groot.
Marloes Groot is te bereiken via e-mail:
m.groot@eindhoven.nl of
via telefoonnummer 040-2385037.
Bloembakken in Tongelre
In Tongelre staan veel bloembakken. Deze heeft
de gemeente een aantal jaren geleden geplaatst.
Sommigen zien er goed uit, anderen minder tot
ronduit slecht. Vooral in de winter is het beeld niet
altijd positief, zeker niet als ze als afvalbak worden gebruikt.
In de afgelopen weken heeft de gemeente bewoners die in de buurt van een bloemenbak wonen,
gevraagd of ze de plantenbak wilden houden. De
gemeente wil alleen nog een plantenbak plaatsen
als bewoners of ondernemers zelf zorgen voor het
onderhoud.
Het resultaat is dat de meeste bloembakken verdwijnen. Los van het onderhoud staan plantenbakken in de weg of worden ze niet gewaardeerd.
De bewoners hechten meer aan goed onderhouden plantsoenen dan aan her en der geplaatste
plantenbakken.
Mocht u toch een plantenbak willen plaatsen voor
uw woning en deze zelf willen onderhouden, dan
kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator,
Marloes Groot.








4 biologische zalmhaasjes ( 125 g)
1 pak filobladerdeeg (225 g, diepvries), ontdooid
5 eetlepels olijfolie extra vierge (fles 250 ml)
1 bosje basilicum
2 bosuitjes fijngehakt
4 eetlepels Griekse yoghurt
3 eetlepels mayonaise
1/2 eetlepel geraspte mierikswortel

Materialen:

bakplaat
Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 200°C.

Vet de bakplaat in.

Wrijf de zalmhaasjes in met peper en zout
en laat ze even liggen.

Spreid 4 vellen filodeeg uit en bestrijk deze
dun met olijfolie.

Gebruik 1/4 van de blaadjes basilicum en
verdeel deze over de vellen filodeeg.

Leg er weer een vel filodeeg op en bestrijk
ook deze dun met olie. Leg de zalm erop
met de niet-grijze kant naar beneden.

Hak de rest van de basilicumblaadjes fijn
(laat wat over voor de garnering) en meng
met de bosui, een scheutje olijfolie en peper
en zout.

Verdeel dit over de zalm. Vouw het filodeeg
langs de zalmhaasjes naar boven en vouw
dicht tot pakketjes.

Leg ze met de sluitkant naar beneden op de
bakplaat en bestrijk ze dun met olijfolie.

Schuif de plaat in het midden van de oven
en bak de pakketjes in 25 min. goudbruin en
gaar.

Roer in een kom de yoghurt met mayonaise
en mierikswortel tot een saus en voeg peper
en zout toe.

Schep de saus in 4 glaasjes, garneer met
een basilicumblad en serveer bij de zalmpakketjes.
Tim van wijk
Gasterij in ‟t ven.
Wil je meer weten over verantwoorde vis?
Kom dan naar onze thema avond in Gasterij
in ‘t Ven 16 maart 2011 van 19.00 tot 21.00
uur voor Vis moet Zwemmen(€7,50pp).
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GEBABBEL UIT
DE BIBLIOTHEEK
Maart staat in het teken van de Boekenweek 2011! De 76e Boekenweek
vindt plaats van woensdag 16 tot en
met zaterdag 26 maart. Bibliotheek Eindhoven organiseert ook dit jaar weer verschillende activiteiten tijdens de Boekenweek. Hier
volgt alvast een voorproefje, kijk voor het
volledige overzicht op onze Boekenweekpagina op www.bibliotheekeindhoven.nl!
BOEKENWEEK 2011: GESCHREVEN PORTRETTEN, CURRICULUM VITAE.

Het thema van de Boekenweek is dit jaar
„Geschreven portretten‟. Kader Abdolah, die in zijn
werk vaak het levensverhaal centraal zet, schrijft
dit jaar het Boekenweekgeschenk. Daarnaast krijgt
u als lid gratis het Boekenweek-cv, dat voortaan
het Geschreven Portret heet. Nieuwe leden ontvangen hierbij ook een boekenbon t.w.v. € 5,00.WO 16 T/M ZA 26 MRT | ALLE VESTIGINGEN | TIJDENS OPENINGSTIJDEN
DE DICHTER ONTDEKT- PORTRET VAN EEN
POËET

ject portretteerde professioneel fotograaf Rens van
Mierlo (Zero40 Studios) verschillende Brabantse
dichters, die vervolgens een gedicht of fragment
uit eigen werk kozen, dat licht schijnt op een facet
van de dichter. Tijdens de Boekenweek met thema
„Curriculum Vitae – Geschreven portretten‟ is de
opening van deze reizende expositie op 16 maart.
Houd voor het volledige programma
www.dedichterontdekt.nl in de gaten.
WO 16 MRT | 20.00 - 22.00 U | CENTRUM, DE
WITTE DAME | GRATIS TOEGANG
SCHRIJVERS IN HET LICHT: TOM LANOYE

Foto: Tom Lanoye

Hebben we het over het motto van de Boekenweek, Geschreven portretten, dan mag de Vlaamse
schrijver Tom Lanoye (1958) niet in ons Literair
Café ontbreken. Lanoye schreef namelijk een indringend autobiografisch boek over de dood van
zijn moeder, Sprakeloos. Het boek laat zich lezen
als een onverwacht vervolg, achttien jaar na dato,
op zijn al even autobiografische Kartonnen Dozen.
Vanavond gaat de schrijver in op het thema van de
Boekenweek en natuurlijk vertelt hij over zijn eigen boeken.
DI 22 MRT | 20.00-22.00 U | SELEXYZ VAN PIERE
| € 9,50 / BIBLIOTHEEKLEDEN € 7,50

Foto: enkele dichters

Poëzie is een kijkgat naar de werkelijkheid. Een
stukje realiteit wordt gekaderd en krijgt de volle
aandacht, rust, om meer te ontdekken. Het project
DE DICHTER ONTDEKT – portret van een poëet
van Stichting Poëthement Eindhoven en Bibliotheek Eindhoven vormt zo‟n kijkgat. Voor dit pro-

GRATIS GEBRUIK WI-FI
Email checken, internetten, online werken onder
het genot van een kopje koffie, het kan allemaal
gratis bij alle vestigingen van Bibliotheek Eindhoven. Waar wacht u nog op?
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NATIONALE VOORLEESDAGEN
Van 19 t/m 29 januari waren de nationale voorleesdagen, ook PeuterPlaza ‟t Hofke heeft actief
hieraan deelgenomen.
Het doel is om het lezen te stimuleren, zodat zij
later zelf ook vaker boeken zullen pakken.

Op 20, 21 en 24 januari was er een voorleesontbijt. Toen de peuters ‟s ochtends binnen kwamen,
was de tafel al gedekt en nadat we gezamenlijk
het „smakelijk eten lied‟ hadden gezongen kon er
gegeten worden van de lekkere beschuit, crackers
en peperkoek. Ook was er kaas en jam. Natuurlijk
werd er ook iets bij gedronken. Er kon gekozen
worden tussen sinaasappel- of appelsap. Sommige
peuters hadden ook nog een eitje meegenomen.
Er werd lekker gesmikkeld onder het motto „zien
eten, doet eten‟.
Elke ochtend was er een voorleesgast die helemaal

27 en 28 januari zijn we met de peuters en hun
moeder, vader,oma of opa naar bibliotheek Herzenbroeken gewandeld. Daar was een gezellige
voorleeshoek voor ons ingericht. De bibliotheek
juffrouw las het boek „Fiet wil rennen‟ van Bibi Dumon Tak voor. Ze deed dit met behulp van een
vertelkast en een knuffel struisvogel. De peuters
hebben er van genoten terwijl de volwassenen bij
een bekertje koffie of thee mee konden genieten.

Na afloop mochten de peuters nog even zelf een
boekje uitzoeken.
Iedereen kreeg een eigen bibliotheekpas zodat er
ook boekjes meegenomen konden worden.

We willen de bibliotheekjuf en de voorleesgasten
nog een keer bedanken voor de leuke manier
waarop ze voorgelezen hebben.

passend bij het thema „winter, koud hé!‟ het boekje „giraf heeft het koud‟ voorlas. Gelukkig hadden
alle vriendjes van de giraffe een sjaal die hij wel
mocht hebben. Als al die sjaals aan elkaar gebonden werden, was het een lange sjaal die om de
lange nek van de giraffe paste. De kinderen konden allemaal meedoen met het verhaal omdat er
een „echte‟ giraffe bij was en vijf sjaals die aan elkaar vast gemaakt konden worden. Het waren heel
gezellige ochtenden!

PeuterPlaza ’t Hofke
5641HB Eindhoven

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 26

Avondroodstraat 40
040-2813659

Wilt u meer informatie, heeft u ideeën voor
een nieuwe activiteit of wilt u zich opgeven
voor een activiteit?
ACTIVITEITEN VOOR VROUWEN
In Wijkcentrum „t Oude Raadhuis, ‟t Hofke 15
worden activiteiten voor vrouwen van alle
nationaliteiten en achtergronden georganiseerd.

Neem dan contact op met:
Welzijn Eindhoven,
Ivonne de Valk,
Piuslaan 74a,
5614HR Eindhoven.
Telefoon 06 -11 27 13 20
E-mail: i.d.valk@welzijneindhoven.nl

Koffie-inloop

Wilt u graag andere vrouwen
ontmoeten en gezellig met
andere vrouwen kletsen.
Soms worden er thema
bijeenkomsten georganiseerd
over een bepaald onderwerp
waarover de vrouwen meer willen weten.
Wanneer: elke maandag van 13.30 – 15.00 uur
Waar:
wijkcentrum „t Oude Raadhuis,
Kosten: geen.
Kom gerust eens kijken.
Naailes

Wilt u graag leren hoe u zelf
kleding maakt voor u wkinderen
of voor uzelf? Tijdens de naailes
wordt u geholpen door de
docente Sungul Ergun.

Wanneer: elke vrijdag van 9.30 – 11.30 uur.
Waar:
wijkcentrum „t Oude Raadhuis.
Kosten: € 10,- per maand.
Wat hebt u nodig: U moet zelf uw naaimachine
meenemen. Het is wel mogelijk om de naaimachine te laten staan in een afsluitbare kast.
Het maximale aantal deelnemers is 12.
Er moeten minimaal 6 vrouwen meedoen om de
naailes te kunnen voortzetten.
Fietsles

Wilt u graag leren fietsen, zodat u voortaan met de fiets
naar de stad kunt of op bezoek
bij familie? Tijdens de
fietslessen krijgt u informatie
over verkeersregels en gaat u
oefenen met fietsen. De fietsles wordt gegeven
door 2 docenten.

INFORMATIEAVOND GREGORIAANS
Spreker
Datum
Plaats
Tijd

:
:
:
:

drs. J. Liebens, koorleider
donderdag 10 maart 2011
Antoniuskerk, Fazantlaan 17
19.30 – 20 30 uur

Het gemengd gregoriaans koor van Tongelre, de
Schola Cantorum Tungrorum, biedt plaats aan
nieuwe leden. Hiertoe organiseert de koorleiding
een lezing over de ontstaansgeschiedenis van deze
muziek, het karakter ervan en de toepassingsmogelijkheden.
Ook wordt informatie verstrekt over opleidingsmogelijkheden en over lidmaatschap van de Tongelrese Schola. Dames en heren die belangstelling hebben voor deze oudst bekende koorzang, ontstaan
in de eerste eeuwen van het christendom, worden
hartelijk uitgenodigd om deze avond bij te wonen.
Toegang: vrij

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
Een schrijver van Tongelrese boeken.
War al drie dagen zunne pen aon ut zoeken.
Normaol hettie um achter z`n oren,
Maor war `m in de kelderkast verloren.
Dè bleek, want hij lag in un trommel, tussen de
koeken.
Nelis.

Wat hebt u nodig om mee te doen:
· een fiets. Het beste is een fiets waarbij u met de
voeten op de grond kunt staan, als u op het
zadel zit.
· WA verzekering.
Wanneer: donderdag van 9.30 – 11.30 uur
Waar:
wijkcentrum het Oude Raadhuis.
Kosten: € 10,- voor de hele cursus.
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Dinsdag 22 februari 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.
Deze middag komen mevrouw Iris Oude
Luttighuis van het Reizigersoverleg Brabant en de heer Joep Krusemeijer van
Viziris een middagprogramma verzorgen
over hoe de OV chipkaart werkt, waar hij
verkrijgbaar is en wat de kosten zijn. Viziris zal vertellen over struikelblokken,
specifiek voor slechtzienden en blinden,
maar ook hoe deze te overwinnen. Ook
zal uitleg gegeven worden over de OVbegeleiderskaart en het Viziris maandabonnement.
Elke laatste dinsdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur.
Inlichtingen bij Ada van Dam,
tel: 040 2520650.

Wie helpt ons enkele
uurtjes?

DRINGENDE OPROEP
Sleutelbos verloren!
Op 7 januari jl. heeft een van onze lezers een
sleutelbos verloren tijdens een fietsritje naar het
werk. Waarschijnlijk zijn de sleutels verloren bij de
parkeerplaats bij het beukenlaantje (witte school)
aangezien onze lezer daar is gevallen en vervolgens ook daar een regenpak heeft aangedaan.
Het betreft hier 6 of 7 sleutels die aan een wit
keykoord waren bevestigd. Een sleutel heeft
een gele plastic halve cirkel als omhulsel.
De verliezer is ernstig gedupeerd en hoopt dat iemand de sleutels gevonden heeft.
Bent u de vinder van de sleutelbos neem dan
s.v.p. contact op met Ton die u kunt bereiken via
nummer 06 520 750 51
Bij voorbaat dank voor uw melding!

Wie heeft er in de week vóór Pasen een uurtje vrij om
collectezakjes bij mensen in uw wijk in de brievenbus
te stoppen en enkele dagen later weer op te halen?
Indien gewenst mogen de zakjes ook aangeboden
worden en eventueel (gevuld natuurlijk) meteen weer
meegenomen worden.
Samen Verder collecteert in Tongelre voor de projecten van een echtpaar uit Tongelre in het WestAfrikaanse Gambia.
Het echtpaar wordt al jarenlang door ongeveer 35
personen bij deze actie geholpen.
Om de collectanten niet al te veel te belasten, zou
een aantal van 40 personen geweldig zijn.
Interesse? Bel dan even naar Dorothé en Wim van
Dijke.
Mailen kan ook: info@seig.nl
Tel: 040 248 11 07. Meer informatie is te vinden op
www.Seig.nl
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TENTOONSTELLING:
BEELDEN VAN TINEKE KOENEMAN EN
AQUARELLEN VAN MIA KOENEMAN
Van zaterdag 5 maart t/m zondag 1 mei is er op
De Overloop van „de Wasvenboerderij een tentoonstelling met beelden van Tineke Koeneman en
aquarellen van Mia Koeneman.
Mia en Tineke zijn allebei geboren en getogen in
Eindhoven.
“Creativiteit zit in ons bloed, meegekregen door
vooral ons moeder, zeggen we vaak tegen elkaar”.

fantasiepoppen gemaakt. In 2002 maakte ik mijn
eerste beeld en sindsdien beeldhouw ik met passie
iedere week in „Werkplaats De Eigen Weg‟ in Eindhoven. Thuis heb ik ook altijd een steen klaarstaan
waaraan ik lekker buiten in de tuin kan werken.
Omdat ik reuma heb, gebruik ik altijd de zachte
speksteen, serpentijn of mergel. Het is een uitdaging, de grens te zoeken van wat ik kan doen met
deze steensoorten.
Als ik een abstracte vorm ga maken, ontstaat
gaandeweg het proces de vorm in de steen, ook de
kleur en de tekening in de steen kunnen meespelen.
Ik laat de steen spreken. Mijn handen doen de
rest.
Bij het maken van vrouwen zoek ik een steen bij
de figuur die ik in gedachten heb. Als het nodig is
boetseer ik tussendoor een model.
Achter bijna iedere steen zit een persoonlijk verhaal, een emotie. Tijdens het werken ben ik één
met de steen. Ik zie of hoor weinig van wat er om
me heen gebeurt.
Ik wordt geïnspireerd door de sculpturen van Barbara Hepworth omdat het open en sierlijk werk is
met vloeiende lijnen die in harmonie in elkaar
overlopen”.

Over de beelden van Tineke.
“In mijn leven ben ik altijd al met creativiteit bezig
geweest.
Ik ben begonnen, zoals iedereen, met tekenen met
potlood, inkt, stift, houtskool en krijt.
Later kwam daar schilderen bij, voornamelijk met
aquarelverf. Ook heb ik verschillende lino‟s en etsen gemaakt.
Mijn eerste ruimtelijke werken waren in klei, en in
de jaren voordat ik ging beeldhouwen heb ik o.a.
Over de aquarellen van Mia:
“Met aquarelverf kan ik in hoge mate onderzoeken
en experimenteren. Hoe meer ik kan, hoe meer
vrijheid ik ervaar en hoe meer mogelijkheden zich
prijs geven.
Mijn omzwervingen via allerlei creatieve cursussen
brachten me uiteindelijk in 1974 naar de Opleiding
Vrije Beeldende Kunsten van het AIVB in Eindhoven.
Daar is mijn liefde voor het aquarelleren geboren.
In de lessen van Frans Smeets heb ik de eerste
stappen gezet in dit boeiende vak. Nu kan ik zelf
mijn kennis en passie doorgeven aan iedereen die
geïnteresseerd is in het spel met water en aquarelverf.
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 30

Meer informatie kunt u vinden op:
www.mkatelier.nl
Expositie Mia en Tineke Koeneman
In „de Overloop‟ van de Wasvenboerderij
Celebeslaan 30
5641 AG Tongelre-Eindhoven
Openingstijden:
Vrijdag: 16.00- 22.00 uur
Zaterdag: 10.00 - 22.00 uur
Zondag: 10.00 - 22.00 uur

LEZING EN GESPREK

Na de kunstacademie heb ik ruim 25 jaar aquarellessen gegeven op het CKE en vanaf 1998 geef ik
ook les op mijn MK Atelier aan de Generaal
Bothastraat 7 in Tongelre.
Verder organiseer ik elk jaar schildervakanties
naar Terschelling, Kreta en Frankrijk.
Je kunt op veel verschillende manieren werken met
deze verf. Van heel conventioneel tot heel vrij. Eigenlijk is het schilderen met in water oplosbare
pigmenten een van de oudste manieren om je
beeldend op het platte vlak te kunnen uiten.
Zelf ben ik steeds geboeid door de vele kleurschakeringen die tevoorschijn komen, als de verschillende kleuren zich op papier met elkaar mengen.
In aquarelverf heeft elke kleur een eigen karakter,
beweeglijkheid en kleurkracht.
Als ik op een natte ondergrond werk worden
grensgebieden vaag en lopen kleuren prachtig in
elkaar over. Werk ik op een droge ondergrond dan
ontstaan scherpe randen. Overlappingen vormen
nieuwe en soms onvermoede grensgebieden en
kleuren.
Aquarel nodigt uit tot het maken van frisse, snelle
verfschetsen, maar het is ook boeiend om er verder in door te werken en te zien wat er dan allemaal gebeurt.
De laatste jaren onderzoek ik vooral wat ik kan
doen met de zogenaamde „verfhuid‟ die zich op het
papier hecht en de uitdrukkingsmogelijkheden
daarmee.
In de Overloop hangt een serie aquarellen die gemaakt is n.a.v. het thema „Bloemen‟.
Een aantal ervan zijn uitvergrote detailopnames
die een nieuwe beleving oproepen.
Verder is er werk dat gemaakt is op Chinees papier
en weer andere zijn gemengd met pastelkrijt.
De bloem als onderwerp daagt me uit omdat kleur,
vorm, beweging, schoonheid en harmonie hierin
samen komen.
Meer werk van mij kunt u ook op mijn website zien
of op een van de „Open Atelier Dagen‟.

Foto: Eckartdal herberg

Elke maand op een zondagmorgen.
Spreker: Marijcke Honee uit Nijmegen
Over: de oorsprong van het kwaad.
Wanneer: zondag 13 maart
van 10.30 tot 12.30 uur
Locatie: De Herberg op het terrein van Eckartdal,
Nuenenseweg 1, 5632 KB Eindhoven.
Na de inleiding is er koffie of thee en daarna is er
gelegenheid tot een gesprek met de inleider.
De toegang is gratis, bij de uitgang is een collecte
voor de onkosten. De Herberg is het gemeenschapshuis van Eckartdal en is voor iedereen toegankelijk.
De data van de volgende bijeenkomsten zijn
zondag:
̵
13 maart
̵
10 april
e-mail: begijnenhofgesprekken@kpnmail.nl
of bel: mevr. Spiertz: 040 242 12 63
Onze website is: www.begijnenhofgesprekken.nl.
U kunt de lezingen daar achteraf beluisteren.
Meer interessante lezingen in Eindhoven vindt u
op: www.lezingenagenda.nl
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NIEUWJAARSRECEPTIE PAROCHIE TONGELRE

Voor 9 januari nodigde het bestuur de
medewerkers en parochianen uit voor een
nieuwjaarsbijeenkomst in Berckelhof.
Het werd een gezellige bijeenkomst.

Het was een gezellige bijeenkomst waar meer
dan 90 vrijwilligers en betrokken parochianen
aanwezig waren.
Vice voorzitter Paul Batenburg vond het bemoedigend om ons in zo'n groot aantal bij elkaar te zien, na toch een moeilijk jaar voor de
kerk in het algemeen.
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Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Centrum voor
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’
Ceramlaan 10
5641 GD Eindhoven
Tel: 040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl

Ziekte van Dupuytren
De ziekte van Dupuytren is een aandoening die
zich kenmerkt door het ontstaan van een harde
streng in de handpalm van meestal de ringvinger,
middelvinger of pink, maar het komt ook voor in
een combinatie van meerdere vingers. De precieze
oorzaak van de ziekte is tot op heden niet bekend,
hoewel er al veel onderzoek naar is gedaan.
De aandoening begint met een knobbeltje in de
handpalm, dat zich verder ontwikkelt tot een soort
streng of koord. Het is dan nog niet pijnlijk en er
zijn geen ontstekingsverschijnselen. Dit kan binnen
enkele maanden gebeuren, maar soms kan het
ook jarenlang duren voor de ziekte verergert. Andere mensen hebben alleen wat onschuldige knobbeltjes zonder dat enige progressie optreedt. Door
de strengvorming trekt de betreffende vinger krom
en na enige tijd kunnen de vingers niet meer goed
bewegen. De buigpezen hebben niets te maken
met dit ziekteproces, de knobbels ontstaan tussen

dubbelzijdig. Dupuytren is familiair, hoewel de erfelijkheid nog niet bewezen is. Verder wordt de
ziekte ook geassocieerd met epilepsie, diabetes,
zware arbeid, overmatig alcoholgebruik, roken en
verhoogde cholesterol.
De ziekte kan ook op de voetzool voorkomen (de
ziekte van Lederhose), er ontstaan daar dan ook
enige knobbeltjes.
De behandeling van de ziekte van Dupuytren is
afhankelijk van de ernst van de aandoening.
Fysiotherapie kan het maken van bewegingen door
de vingers verbeteren middels oefeningen en
passief rekken van de vingers. Maar als dit
onvoldoende resultaat heeft zijn er twee andere
behandelmogelijkheden.
Soms kunnen de knobbels met een naald worden
doorgehaald (naaldaponeurotomie). Verder kunnen
operatief de knobbels / strengen uit de handpalm
worden weggehaald. Hierbij worden in veel
gevallen de klachten verholpen, maar de
aandoening verdwijnt niet. Het is daardoor
mogelijk dat de vingers na de correctie op termijn
toch weer kromtrekken doordat het proces van
verschrompeling van bindweefsel doorgaat.
Na de operatie is in sommige gevallen revalidatie
bij de fysiotherapeut nodig om de functies van de
hand te herstellen.

de huid en pezen.
Het begin van de ziekte wordt meestal vastgesteld
na het 40ste levensjaar, maar eerder kan ook. Ook
komt het meer voor bij mannen dan bij vrouwen
en bij meer dan de helft van de mensen is het
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De kinderen hebben in de klas al prachtige
Afrikaanse maskers geknutseld. En er komen nog
veel meer prachtige werkjes bij.
DE ZONGO FAMILIE
In groep 4 en 5 van basisschool ‟t Karregat hebben ze de komende periode
het thema „Afrika‟. De kinderen gaan met dit thema aan de slag en leren van alles rondom dit
prachtige continent.

De juffen van groep 4 en 5 lezen tijdens het thema
voor uit het boek „De dans van de drummers‟ van
Hans Hagen. In dit boek staan verschillende verhalen waardoor kinderen zich in kunnen leven in de
sfeer en de gebruiken van Afrika. De trommel
staat centraal.
Fragment uit het boek:
Dong-kadong!
Dong-kadong!
Sidi schiet wakker.
De trom, de grote trom!
Het klinkt als een hartslag.
Laag-kadong, diep-kadong, traag-kadong...
Sidi duwt de deur van de hut open.
Het is donker buiten, aardedonker.
Maar bij het vuur ziet hij een schim.
Wie is dat? denkt Sidi.
Het lijkt Dudu Addi!
Dudu Addi's armen zwaaien hoog op.
Zijn handen hameren op het vel.
Links-kadong, rechts-kadong.
ta-ka-dong-dong-dong-dong-dong...
Sidi voelt het geluid in zijn borst.
In zijn buik.
Naar aanleiding van dit boek krijgen de kinderen
op school een workshop, waarbij ze op Afrikaanse
trommels mogen spelen.

De rode draad door dit thema is de Zongo familie.
Deze familie woont in Afrika en aan de hand hiervan leren ze steeds meer over de gewoontes en
levenswijze van dit volk.

De kinderen zijn nu al erg enthousiast, dus mocht
u de komende weken trommelgeluiden horen, dan
zijn ze waarschijnlijk aan het oefenen voor de
workshop!
Tot ziens op ‟t Afrikaanse Karregat!
Groetjes,
Groep 4, groep 5a en groep 5b
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ACHTERLICHT
ANWB-SLOT
BAGAGEDRAGER
BANDENLICHTER
BYUITENBAND
DNAMO
FIETSENMAKER
FIETSENSTALLING
FIETSKETTING
FIETSTAS
HERENFIETS
JASBESCHERMERS
KETTINGKAST
KETTINGSLOT
KINDERFIETS
KINDERZITJE

KOGELLAGER
MOUNTAINBIKE
RACEFIETS
REMBLOKJE
RIJWIELHANDELAAR
SNELBINDERS
SOLUTIE
SPAKEN
SPATBORD
SPORTFIETS
TANDEM
TERUGTRAPREM
TOERFIETS
TRAPAS
TROMMELREM
VELG

VERSNELLING
VOORVORK
VOORWIEL
VOUWFIETS
WIELAS
ZADELTASJE

De overgebleven letters vormen 4 WOORDEN
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘Eierbrood’

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 maart 2011 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Ans Verheijen neemt contact met u op om de
prijs te overhandigen.

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:.

Mw. W. de Winter
Ambonplein 40
De prijs is beschikbaar gesteld door:
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