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WIJ BELLEN WEER BIJ U AAN!

Beste lezers,
Alweer een fors aantal jaren is de werkgroep Rond ‟t Hofke in
touw om uw wijkblad maandelijks in elkaar te zetten. Wij doen
dat met veel plezier en uit de vele positieve reacties begrijpen wij
dat u het wijkblad nog steeds weet te waarderen. Het spreekt
voor zich dat het maken en verspreiden van een wijkblad kosten
met zich meebrengt.
Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij vele adverteerders
hebben, maar de opbrengst van de advertenties is niet toereikend om het wijkblad in stand te houden; we kunnen er slechts
‟n gedeelte van de kosten mee dekken.
Wij zijn weer bij u aan de deur geweest voor een vrijwillige bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van de actie van
vorig jaar, hebben wij er het volste vertrouwen in dat u ook dit
jaar ons wijkblad wilt steunen.
Mocht u niet thuis zijn geweest, dan is het wijkblad én een briefje
in uw brievenbus gestopt. In deze brief wordt u de mogelijkheid
geboden uw bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer
van het wijkblad of uw enveloppe te deponeren in de brievenbus
van het Oude Raadhuis, ‟t Hofke 15.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel van wijkblad
Rond ‟t Hofke een steentje bijdragen aan de leefbaarheid in onze
wijk.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,00
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.

Algemeen alarmnummer
112
Apotheek ‘t Hofke ......................................040-2811578
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........0900-8861
Parochie Tongelre......................................040-2811324
Politiebureau Tongelre/geen spoed ..............0900-8844
Stadsdeelteam Tongelre .............................14040
Ons Net Eindhoven ....................................040 7874000
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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.

Mijn vrouw Thea heb ik in 1969 leren kennen op
instuif “‟t Zoldertje” in Stratum waar ik haar vroeg
om een potje te tafelvoetballen. We zijn in 1974
getrouwd en in de Rimsky Korsakowlaan in een
flatje zijn we driehoog komen te wonen. Na drie
De Wisselpen geschreven door Toon Dekkers
De vraag van mijn buurman Henri om „De
Wisselpen‟ over te nemen heb ik met “ja” beantwoord en dat geeft je ook de verplichting om het
verhaal te schrijven. Zoals dat meestal met dit
soort acties gaat wordt er eerst een lange tijd
gewacht en dan moet er gehaast worden.

Toon bekijkt zijn horloge ,gekregen met zijn eerste
heilige communie

jaar zijn we verhuisd naar de Heggeranklaan. In
1979 hebben wij ons huis in de Kluizenaarstraat
gekocht waar we nu nog steeds wonen. We zijn de
trotse ouders van 2 geweldige kinderen, Karin
(1987) en Roel (1991) die ons in de weekenden
vergezellen vanuit hun studentenkamers. Karin
heeft na het Lorentz Casimir een vervolgopleiding
SPH (Sociaal Pedagogisch Hulpverlening) gevolgd.
Met een afstudeerproject met straatkinderen in
Equador, sloot ze deze studie succesvol af. Nu
woont ze in het Vonderkwartier en werkt bij het
GGZE als begeleidster. Roel heeft VWO gevolgd op
het Pleincollege Het Eckart en is daarna Biomedische Wetenschappen gaan studeren aan de
Universiteit te Utrecht.
Toon Dekkers

Nou daar gaan we dan: mijn naam is Toon
Dekkers en ik ga mijn leven in chronologische
volgorde en per onderwerp bespreken. Geboren in
Eindhoven in het stadsdeel Stratum, de Bremstraat
die is gelegen buiten de Rondweg tussen de
Aalsterweg en Leenderweg, het deel waar de
huizen enkele jaren geleden zijn afgebroken voor
nieuwbouw van „Domein‟. Geboren als nummer 14
(net als Cruijff) in een kerkelijk gezin van 15
kinderen, 8 jongens en 7 meisjes, iets wat je
vandaag de dag niet meer tegenkomt. Het was een
volksbuurt waar iedereen elkaar kende en
hetzelfde te besteden had. Het was passen en
meten om met 17 personen in een huisje te wonen
van beperkte afmetingen.

School, opleiding, werk
Ik ben geboren op 4 juni 1952.

Schoolfoto uit 1958

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 5

Na de lagere school, de St Gerardusschool, ben ik
naar de 2e LTS gegaan om een opleiding machine
bankwerken te volgen. Hierna heb ik een opleiding
gedaan op de 1ste LTS en in 1968 heb ik nog de
Philips Bedrijfsschool (JNO) gevolgd. Dit was voor
die tijd al een mooie vakopleiding met als voordeel
dat je geld verdiende en bij Philips een
arbeidscontract kreeg, „dan was het goed‟, je was
verzekerd van een vaste baan.
Philips bood je een ruime keuze aan
avondopleidingen die je kon volgen. Na de JNO
ben ik gaan werken in de machinefabriek te Acht
als draaier waar ik ook parttime MTS
werktuigbouwkunde heb gevolgd. Dit was een
soort herkansing om hogerop te komen en binnen
Philips door te stromen. Dit is gelukt en in 1976
ben ik bij CQD Central Quality Departement
begonnen als mechanisch vrijgever. De producten
waaraan ik heb gewerkt zijn passieve
componenten en consumentenproducten als videocamera´s, video recorders enzovoorts.
Tot mijn 37e levensjaar ben ik naar de avondschool
gegaan met als hoofdzakelijk opleiding de
kwaliteitszorg en een post-HBO kwaliteitsopleiding
van de KDI, met als specialisme het faciliteren van
risicoanalysemethode. Dit hield in het F.M.E.A van
allerlei producten, processen en ook het
analyseren van problemen.
Ik heb Philips zien „groeien‟ in Nederland van ruim
90.000 naar ± 10.000 werknemers en hele divisies
en productgroepen zien verdwijnen. De cultuur
binnen Philips is veranderd, alles moet sneller en
sexier en gemaakte blunders heten tegenwoordig
leermomenten. Een boek dat een goed inzicht
geeft van hoe een aantal zaken in organisaties
lopen is het boek „hoe word ik een rat‟ van Joep
P.M. Schrijvers, dit was voor mij een „leermoment‟.
In 1998 ben ik benaderd om in Ghana voor de
Gamma te gaan werken bij de Vlisco. Dit zou voor
een periode van 6 tot 8 jaar zijn, wat betekende
dat we met het hele gezin naar Ghana- naar de
stad Thema- zouden moeten verhuizen. Daar zou
ik als hoofd technische dienst een functie gaan
vervullen in de weverij. Dit heb ik na een bezoek
ter plekke en diepgaande overwegingen niet
gedaan.
Op dit moment ben ik aan mijn 43ste jaar bezig bij
Philips waarvan ik de laatste 20 jaar hoofdzakelijk
bezig ben geweest met het overleven van de
talloze reorganisaties en herstructureringen. Een
vraag die continu bij elk gesprek gesteld wordt is
„hoe lang nog‟, het antwoord is voor mij nog steeds
niet duidelijk, de pensioendatum schuift sneller
naar achter dan de tijd voorbij tikt.
Sport en Hobby
Sport en hobby´s zijn twee zaken die altijd een
grote rol in mijn leven hebben gespeeld en spelen.

Zwemmen
Op mijn elfde ben ik bij ´de Watervrienden´
gegaan en zat al snel in een wedstrijdgroepje met
als specialiteit schoolslag en borstcrawl. Bij de
watervrienden draaide ik mee in de top, maar als
je de gezwommen tijden ging vergelijken met een
vereniging als PSV of Aegir, dan realiseerde je je
dat het nog veel sneller kon.
De jaarlijkse uitjes naar wedstrijden buiten
Eindhoven, de Bosbaan in Amsterdam en de
Zeemijl in IJmuiden met als trofee een vaantje of
tegeltje (op zolder in een doosje) staan nog altijd
in mijn geheugen.
Rugby
Na het zwemmen kwam ik in aanraking met rugby
bij Rugby Club Eindhoven. Dat was wel iets
anders, fysiek en mentaal was het een harde sport
met zeer veel discipline. Ik heb hoofdzakelijk
gespeeld als „loose head prop‟, dit is links voorin
de scrum, waar de ovale bal tussen de scrums
gegooid wordt. Dit met de bedoeling om deze met
de voet naar achter te brengen zodat de bal verder
naar de line gespeeld kan worden in een poging
een try te scoren. Het hoogste niveau dat ik heb
gespeeld is twee jaar eredivisie en de selectie Zuid
Nederland. Bij rugby is de derde helft, na de
douche onder het genot van een (of meer)
glaasje(s) bier liederen te zingen, ook niet
onbelangrijk.
Rugby is van oorsprong een Engelse sport en
daarom werden er ook met enige regelmaat
wedstrijden gespeeld tegen Engelse legerteams
gelegen in Duitsland.
Ook jaarlijkse trips waren een hoogtepunt in het
rugbygebeuren. We gingen dan, meestal met
Pasen, een lang weekend op bezoek bij een of
meerdere clubs in het buitenland. In totaal heb ik
ongeveer 350 wedstrijden gespeeld van mijn 17e
tot mijn 33e jaar.
Tennis
Een jaar na de verhuizing naar de Kluizenaarstraat
hebben we ons ingeschreven bij TVW, Tennis
Vereniging Wettenseind, hier heb ik met veel
plezier zes jaar een bestuursfunctie vervuld. Ook
onze kinderen zijn hier gaan tennissen, Thea en ik
zijn nog steeds lid en tennissen nog fanatiek
meerdere keren per week. Het voordeel van tennis
is dat je lang kunt doorgaan. Nu speel ik 55+
senioren competitie op de vrijdagmiddag en af en
toe een toernooitje.
Hardlopen
Dit heb ik ook een tijd gedaan met als doel een
keer een marathon uit te lopen. Dit is niet gelukt
vanwege slijtage aan mijn knieën, wel heb ik een
aantal keer de halve marathon gelopen met als
snelste tijd 1h 42 min.
Fietsen
Ook dit is iets wat ik veel doe, iedere dag naar het
werk (8,5 km) maar ook in mijn vrije tijd en
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tijdens vakanties. Een van mijn doelen is om- na
mijn arbeidzame leven- één keer een grote tocht
te maken om zo deze periode af te sluiten.

ZONNEBLOEM
AFDELING TONGELRE

Vrijwilligers van de zonnebloem komen na 20 april
bij u langs met zonnebloemloten.
Een gedeelte van de opbrengst hiervan is voor onze zonnebloem afdeling Tongelre. Door het kopen
van zonnebloemloten stelt u ons in staat rneerdere
activiteiten te realiseren voor de leden van onze
afdeling. Hopelijk stelt u ons niet teleur; de Tongelrese leden van de zonnebloem rekenen op u.
Alvast bedankt, Zonnebloem afdeling Tongelre.

TUe Constudentenbond test:
Cafetaria ’t Hofke | Tongelresestraat 558 (BESTE
KEUS!)

1ste plaats bij wedstrijd RCE Leiden 1971

Hobby
Ik ben lid geweest bij het Amateur
wijnmakersgilde Eynthovinum waar ik nog een
aantal jaren bier en wijn gemaakt heb, dit was een
leuke hobby met als hoogtepunt de proefavonden
van elkaars brouwsel.
Muziek
Mijn liefde voor muziek begon op jonge leeftijd
met het draaien van platen op Het Zoldertje op 16
jarige leeftijd. Graag naar muziek luisteren van live
optredens van rockbandjes die repertoires spelen
uit de jaren 60 en 70. Mijn voorliefde gaat uit naar
Jazz oude stijl, en daarom ga ik elke maand naar
café De Gouden bal waar oude Jazz gespeeld
wordt.
Vakanties
Vroeger zonder kinderen waren de vakanties
meestal naar het buitenland, Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland en een enkele keer naar Spanje. Het
verblijf was meestal in hotel of pension.
Mét de kinderen zijn we vaak gaan kamperen,
eerst met een vouwwagen en vervolgens met de
caravan. Nog steeds gaan mijn vrouw en ik met de
caravan op vakantie, vaak in Nederland en dan
hoofdzakelijk in het voor- of naseizoen met als
doel genieten van de rust en omgeving. Ook
maken we fietstochten door de omgeving met
afstanden van 80 tot 110 km per dag.
Een aantal jaren zijn we ook naar Oost Europa
gegaan, Hongarije en Tsjechië. Dit zijn landen die
ons ook erg aantrekken en in de toekomst gaan we
daar zeker nog een rondje Oost Europa doen.

Cafetaria ‟t Hofke bevindt zich buiten de ring,
waardoor het niet de meest ideale friettent qua locatie is om na een donderdagmiddagborrel te gaan
eten. Maar niets blijkt minder waar: deze friettent
levert zo‟n goeie friet dat het een kwartiertje zwalken op je fiets wel waard is.
Ook maken ze lekkere sausen (met name saté en
champignon), en kunnen ze ook smakelijke snacks
frituren. De service is er subliem en het is er zo
schoon dat je van de grond kunt eten. De moderne
indeling is niet het enige moderne aan deze cafetaria: je kunt zelfs via de website je friet bestellen en
betalen met i-Deal, hoe gaaf is dat ! Eindconclusie
SuperString: veruit de beste cafetaria van Eindhoven.
Vanwege dit geweldige eindoordeel heeft SuperString deze cafetaria verblijd met de enige echte
SuperString-oorkonde voor de allertofste frituurders van Eindhoven. Gefeliciteerd!
Kijkook op: http://web.tue.nl/cursor/internet/
jaargang53/cursor21/student/student.php?
page=s_constudent

Ik geef De Wisselpen door aan: Gerard Fieten.
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Als je veel in de buitenlucht verblijft, kom je van
alles tegen. Als je er tenminste oog voor hebt.
Het is al even geleden, maar rond de kerst waren
er „s avonds bosuilen aan het roepen in het Wasvengebied.
Een buurtbewoonster vroeg me nog, tijdens de
kerst-inn: “Hoe gaat het eigenlijk met de bosuilen?
Zijn ze er nog?”
Jawel, ze zijn er nog steeds. Ik hoor ze nu elke
avond weer roepen en het is een koppeltje, dus ik
verwacht dat ze weer snel gaan broeden, vertelde
ik haar. Mijn vermoeden werd bevestigd. In januari
zijn ze inderdaad gaan broeden.

Dus ben ik op een zonnige ochtend eens gaan
speuren met een verrekijker.
Hoog in een door klimop bebladerde stam van een
eik, had ik de uil binnen 1 minuut gevonden. Daar
zit hij, als een beeld zo stil.
Wachtend op de avond, om weer voor zijn kroost
voedsel te vangen. Af en toe gaat er toch één oog
open.

Takkeling, foto genomen door Ramon van den Boom.

Takkeling, foto genomen door Ramon van den Boom.

Begin maart kon je de jongen horen, vanuit een
holle boom. De bosuilen hebben hun nest op een
plek vlak naast het Lorentz Casimir Lyceum. Iedere dag fietsen honderden kinderen onder de boom
door. Maar de uil trekt zich er niets van aan. Van
die kinderen moet hij het juist hebben. Die gooien
regelmatig brood, wat ze meekrijgen van thuis,
weg in de bosjes. Nu denkt u, maar uilen eten toch
geen brood? Nee, dat eten ze niet. Maar muizen
wel, die zijn gek op brood en wat dacht u van ratten? Deze knaagdieren zijn weer het voedsel voor
deze uil en hun jongen.
Ik weet dat een uil overdag in de buurt van het
nest verblijft om de zaak in de gaten te houden.

Eind maart is het dan toch zover. De jonge bosuilen hebben het nest, de holle eik verlaten. Overdag
kun je de takkelingen, zo heten jonge uilen, zien
zitten hoog in de boom. `s Avonds hoor je ze smeken om voer. En de oudjes uil, doen hun best om
alle maagjes te vullen. Het allerliefste denk ik met:
`Beschuit met muisjes`.
Ik begon deze natuurwijzer met: Als je veel in de
buitenlucht verblijft, kom je van alles tegen.
Een buurtbewoner, die op de eerste ochtend van
de zomertijd ging trimmen, kwam dan ook zomaar
een vos tegen. Twee keer zelfs, vertelde hij mij
door de telefoon. Hij durfde me `s morgens vroeg
niet meteen te bellen en heeft wel anderhalf uur
gewacht, om zijn bijzonderde ontmoeting aan mij
kwijt te kunnen. Hij vond het prachtig. En dat is
het ook. Zelf heb ik de vos nog niet gezien, maar
ik heb wel zijn ontlasting gevonden, vlak bij de
plek die de trimmer mij omschreef. Op bepaalde
plaatsen rond het Lorentz hangen bewakingscamera`s. Die beelden ga ik eens nazien. Daar zal de
vos zeker wel een keer op staan.
Helaas zijn loslopende honden voor de vos een bedreiging. Aanlijnen van uw hond is dan toch verstandiger; niet alleen voor de vos.
Mocht u ook tijdens een ommetje een ontmoeting
met de vos hebben, laat het me weten.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Bosuil, foto genomen door opa Van den Boom

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

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.
IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN ZIJN
DE VIERINGEN ALS VOLGT:
donderdag 21 april, 19.00 uur, Antoniuskerk
vrijdag 22 april, 15.00 uur in de Antoniuskerk, dienst
vrijdag 22 april, 15.00 uur in de Martinuskerk, kruisweg
Op zaterdag 23 april worden vier diensten gehouden:
 Om 19.00 uur in Berckelhof en de Antoniuskerk
een paaswake
 Om 19.00 uur in de Martinuskerk een paasviering

•

Om 21.15 uur in de Martinuskerk een paaswake
Met Pasen, op zondag 24 april zijn de eucharistievieringen in de Antonius- en Martinuskerk volgens het
vaste schema. Het koor Schola Cantemus zingt in de
Antoniuskerk. Het koor begint al om 9.15 uur te zingen.
Op zondag 1 mei om 11.00 uur wordt de openluchtmis
gehouden bij het kapelletje aan de Loostraat. Het

St.Catharinagilde is, met ondersteuning van het
St.Martinusgilde aanwezig om het geheel op te luisteren. U bent van harte welkom!
Na afloop staat er voor iedereen een kopje koffie klaar.
Als het slecht weer is wordt de viering in de Martinuskerk gehouden.
Op de website van de parochie
(www.parochietongelre.nl) wordt dat dan vermeld.
Van tevoren moeten de banken worden klaargezet en
na afloop uiteraard weer opgeruimd. Wie zou daar mee
willen helpen?
Dan graag om 9.30 uur aanwezig zijn.
Verder is het weer meimaand en dat wil zeggen dat er
elke avond om 19.00 uur bij het kapelletje het rozenhoedje wordt gebeden.
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Willy Zwegers, 83 jr., St.Josephlaan
Mien Swinkels-van Mierlo, 87 jr., Wolvendijk
Julia van Poppelen-Vlak, 80 jr., Wolvendijk
TOEKOMSTIG PAROCHIECENTRUM NAAST
MARTINUSKERK
Zoals eerder aangegeven in de parochievergadering
heeft het bestuur in overleg met het bisdom het pand
naast de Martinuskerk, 't Hofke 153 aangekocht. Dit
was onder voorbehoud dat het gebruikt mocht worden
als parochiecentrum. Daartoe was vergunning nodig
van de gemeente en die is inmiddels verleend. Dit
nieuws was heet van de naald, vlak voor de kopijdatum. Daarom zullen we in het volgende parochienieuws er iets meer over kunnen vertellen.
Willem Brok
VRIJWILLIGERSBEDANKDAG
Op vrijdagmiddag en avond 24 juni willen we onze vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet. We
doen dat 24 juni vanaf 16.00 uur.
Willem Brok
ZE HEBBEN ONS IETS WIJSGEMAAKT
Een gespreksgroep voor 70+ in Berckelhof. Over wonderverhalen in de bijbel, en wonderlijke momenten in
ons eigen leven. Is ons nu iets wijs gemaakt, of probeerden deze verhalen ons juist wijzer te maken. Donderdagmiddag 28 april, 5 mei en 12 mei. Graag aanmelden via het parochiecentrum:
T 281 13 24 of via de mail: willem.brok@gmail.com.
Meer informatie vindt u aan het prikbord in Berckelhof
of via onze website.
Willem Brok
GERESTAUREERDE KRUISWEG IN DE
MARTINUSKERK
Elk jaar ga ik met de communicantjes uitgebreid kijken
in de kerk waar zij hun eerste communie gaan doen.
Elke kerk heeft zo haar eigen bijzonderheden die er
uitspringen.
Bijzonderheden die de aandacht trekken en die leuk
zijn om aan de kinderen te laten zien.
Dit jaar greep ik mis in de Martinuskerk. De kruisweg
was er niet… wat jammer!
Want elk jaar vertel ik de kinderen dat vroeger de
meeste mensen niet konden lezen. Maar door de kruisweg konden ze toch het verhaal tot zich nemen.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 10

„Net een stripverhaal‟ zei eens een meisje. Ja, zo had
ik het nog nooit bekeken en eigenlijk heeft ze wel gelijk.
„Waarom heeft die ene helemaal goud om zijn hoofd,
en de andere alleen een goud randje?‟ vroeg een ander kind. Tja, ik weet niet meer wat ik daarop geantwoord heb.
In ieder geval was er dit jaar geen gelegenheid voor
de kinderen om dit soort vragen te stellen, want de
kruisweg was weg om gerestaureerd te worden. En
niet zo lang geleden was ik aangenaam verrast toen ik
de kerk binnen kwam. Wat een levendige heldere kleuren! De kruisweg is weer terug van weggeweest…
Heeft u het nog niet gezien? Het is de moeite waard
om er eens goed naar te gaan kijken. Op Goede Vrijdag misschien?
Kaya van Heiningen
PAASWAKE VOOR KINDEREN
Een „heilig‟ spel rond de oerelementen vuur en water
geeft kinderen een extra beleving van het nieuwe leven dat Pasen met zich meebrengt. Op Paaszaterdag
kunnen kinderen meedoen met dit „heilig‟ spel tijdens
de viering om 19.00 uur in de Martinuskerk op ‟t Hofke.
EERSTE COMMUNIE
De kinderen zijn er klaar voor!
Na alle bijeenkomsten en gezinsvieringen gaat het gebeuren: hun eerste communie. Veertien kinderen doen
hun communie: op 1 en 8 mei ‟s middags in de Martinuskerk en op 29 mei om 9.30 uur in de Antoniuskerk.
Hartelijke groet, Kaya van Heiningen
T 281 13 24 of
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl
VORMSEL
Het was erg gezellig op zondagmiddag 13 maart in de
Didimuszaal. Bijna alle vormelingen, ouders, broertjes
en zusjes, deden mee aan de spelletjesmiddag en buffetmaaltijd.
Er waren 4 speltafels met verschillende spelletjes:
kwartet met allerlei termen uit de bijbel en de kerk,
het bordspel „Spelen met psalmen‟ en „In de ban van
de farao‟, en het „Klikspel‟ om de dialoog tussen jongeren en volwassenen aan te jagen.
Het psalmenspel kende nogal gekke opdrachten en dat
zorgde voor hilariteit.
Tussen de bedrijven door werd er hevig gekleurd aan
de kleurtafel; vooral de mandala‟s waren favoriet. En
ook de boekentafel bleef niet ongebruikt.
Veel mensen hadden iets lekkers meegenomen, en na
de spelletjes werd daarmee de buffettafel in orde gebracht. Toen was het smikkelen geblazen…
Wat mij betreft, is dit voor herhaling vatbaar!
En de vormelingen gaan verder met hun voorbereiding:
op 22 april is er om 19,00 uur in de Verrijzeniskerk in
de Achtse Barrier een Goede Vrijdagviering door en
voor jongeren, met het jongerenkoor.
Op woensdagmiddag 18 mei is er gelegenheid om met
de vormelingen uit Nuenen mee te gaan (vertrek
13.00 uur) naar het klooster van de 'Oblaten van de
Assumptie van de H. Maagd Maria' in Boxtel. ‟t Is een

hele mond vol; ze worden gewoonlijk
„Assumptionisten‟ genoemd. Een zuster zal daar een
boeiend verhaal houden. Vervolgens gaan we de St.
Jan in Den Bosch bezichtigen. Rond half vijf met eigen
auto's weer terug.
Na de twee vieringen in Postel en de Achtse Barrier
hebben we natuurlijk helemaal de smaak te pakken en
gaan we met onze eigen club vieren in de Antoniuskerk aan de Fazantlaan: op zondag 22 mei om 14.00
uur. Na afloop is er een quiz aan de hand van het huiswerk dat de vormelingen thuis gedaan hebben.
De vormselviering is op zaterdag 11 juni in de Cathrien. Als het goed is, komt de bisschop het vormsel
toedienen aan de kinderen. Om ons daarop voor te
bereiden is er op 29 mei een rondleiding in de Cathrien
en zijner verschillende korte workshops.

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

datum

aanvang

voorganger

donderdag

21 april

19.30

Ds. E. van Sluijs

vrijdag

22 april

19.30

Ds. E. van Sluijs

zaterdag

23 april

21.30

Ds. E. van Sluijs

zondag

24 april

10.00

Ds. E. van Sluijs

zondag

1 mei

10.00

Ds. E. van Sluijs
Afscheidsdienst

Jozua Gemeente Eindhoven
Telefoon: 040-2412231
E-mail: infojozua@gmaill.com
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.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37

GOED NIEUWS VOOR 70-PLUSSERS:

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Nog steeds Voordelig rijbewijskeuringen in ’t
Oude Raadhuis!

www.ouderaadhuis.dse.nl

Iedere 1e maandag van de maand worden er
in ‟t Oude Raadhuis goedkope rijbewijskeuringen
voor 70-plussers uit Eindhoven en omgeving aangeboden.
De kosten voor deze keuring bedragen slechts
€ 30,00.
Dat is goed nieuws. Voor vele ouderen betekent
dat een aanzienlijke besparing, want doorgaans
moet voor deze keuring (veel) meer worden betaald. Het officiële tarief voor deze keuring bedraagt maar liefst € 76,60.
De eerstvolgende keuringsdata zijn:
2 mei, 6 juni en 4 juli.
Voor deze rijbewijskeuring kan men zich aanmelden bij ‘t Oude Raadhuis, tel. 040-2811737

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.

PAASBRUNCH IN ’T OUDE RAADHUIS!
Op maandag 25 april (2e Paasdag) is er weer de
jaarlijkse Paasbrunch.
We beginnen om 11.30 uur en de afsluiting is
14.30 uur.
Schuift u ook aan?
De kosten bedragen € 5,00 en…… wel even inschrijven bij de conciërge.

⌚

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.

WE GAAN WEER WANDELEN !!!!
15e Avondwandelvierdaagse
door ons mooie Tongelre.

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

Hebt u uw wandelschoenen al ingelopen en de
kuiten gesmeerd?
„t Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder auspiciën van de Nederlandse/NoordBrabantse Wandelsportbond
van 23 tot en met 26 mei
De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden zijn : 2.5, 5, 7.5, 10 en 12.5 km
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 4 avonden heeft gewandeld en minimaal 5
km per avond heeft afgelegd. (Kinderen tot en
met groep drie, na 2.5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 4,00 per persoon
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op
woensdag 28 april vanaf 18.00 uur € 3.50



Start: iedere avond tussen 18.00 uur en 19.00
uur bij „t Oude Raadhuis.

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


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

De laatste avond kan voor de langere afstanden of
langzamere wandelaars,eerder gestart worden in
verband met de feestelijke afsluiting onder begeleiding van harmonie De Eendracht.
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‘

Feestweekend Oude Raadhuis
In het weekend van 28 en 29 mei 2011 vindt er een echt feestweekend plaats in en rondom
het 100 jaar Oude Raadhuis. Er vinden diverse activiteiten plaats voor jong en oud.
Zaterdag 28 mei
In- en ontspanning voor de jeugd uit Tongelre. Op deze zaterdagmiddag wordt
een spelcircuit opgesteld voor de jeugd. Iedereen kan hieraan deelnemen. Het
spelcircuit begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. Inschrijven hiervoor is
niet nodig. Locatie: naast „t Oude Raadhuis en het is gratis.
Kom jij ook? Alle spellen hebben te maken met de diverse activiteiten die
plaatsvinden in „t Oude Raadhuis. Zo kunnen de kinderen timmeren en
knutselen, maar vinden er ook hele leuke andere spelletjes plaats.
Zondag 29 mei
De dag goed beginnen met een gezellig ontbijt? Dat kan! Bij het 100 jaar Oude
Raadhuis vanaf 10.00 uur kunt u meesmullen van een echt Tongelre‟s feestontbijt.
Wilt u ook meegenieten van een sfeervol en lekker ontbijt? Meldt u zich dan aan
tussen 1 mei en 26 mei in „t Oude Raadhuis. De kosten bedragen € 2,50 per
persoon. Dit bedrag moet u direct bij inschrijving betalen.
Zondag 29 mei
De Zeepkistenrace!! Voor het 100 jaar oude Raadhuis wordt een parcours
uitgezet voor de zeepkistenrace van het jaar! Je bouwt je eigen zeepkist en komt
daarmee racen. Wie is de snelste? Wie bouwt de mooiste zeepkist? We zullen het
zien op 29 mei! De middag begint om 12.00 uur met een technische keuring van
de zeepkisten. Daarna gaan we van start vanaf 14.00. Om 16.30 uur vindt de
prijsuitreiking plaats en om 18.00 uur sluit de bar van ‟t Oude Raadhuis.
Je kunt misschien nog wel wat hulp gebruiken voor het bouwen van een zeepkist. Dat kan! Op 7 en
14 mei kun je tussen 10.00 en 13.00 uur terecht in de Schop van de Wasvenboerderij voor advies.
Daar kun je ook hout ophalen (zolang de voorraad strekt). Wielen, een as en doppen kun je hier
kopen voor de helft van de prijs: € 11,= voor een hele set. De andere helft betaalt „t Oude Raadhuis
voor je. Een bouwtekening en het reglement kun je ook krijgen op 7 en 14 mei.
Als je wilt meedoen schrijf je dan nu in per team van 4 personen (minimaal 1 rijder en minimaal 3
duwers). Vermeld je naam en je leeftijd. Je ontvangt ook nog 2 consumptiebonnen per persoon.
Een zeepkist mag door meerdere teams gebruikt worden. Nog een tip: een zeepkist is géén
omgebouwde skelter! Dus kijk goed op de bouwtekening.
Als je nu al direct aan de slag wilt gaan kun je de bouwtekening ook downloaden via de site
www.ouderaadhuis.dse.nl of opvragen via zeepkistenraceouderaadhuis100jaar@hotmail.com
Via dit mailadres kun je ook nog al je andere vragen stellen als je die hebt.
Driewielerrace
En voor de allerjongsten vindt er een driewielerwedstrijd plaats vanaf 14.00 uur. De
driewieler hoef je natuurlijk niet zelf te bouwen. Maar schrijf je wel even in via:
zeepkistenraceouderaadhuis100jaar@hotmail.com en vermeld je naam en leeftijd.

Komt u ook kijken naar deze unieke races en de coureurs aanmoedigen? U bent van harte welkom
bij „t Oude Raadhuis. Het terras is geopend vanaf 12.00 uur.
Graag tot ziens tijdens het feestweekend van het 100 jaar Oude Raadhuis!
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COLLEGE VAN B&W BREEKT BELOFTE.
’T OUDE RAADHUIS VECHT DIT AAN.

'T OUDE RAADHUIS PRONKT !!!

20 Jaar lang heeft het College bij herhaling beloofd
dat er een uitbreiding achter ‟t Oude Raadhuis zou
worden gebouwd om de tijdelijke Dependance te
vervangen. Nog in maart 2010 werd toegezegd dat
er voor juli 2010 een positieve beslissing zou
volgen.
Niets daarvan, deze beslissing werd weer
uitgesteld zoals steeds in voorgaande jaren.
Maar in februari 2011 beslist het College zo maar
om er definitief van af te zien. Daarmee verbreekt
het een belofte en dat is niet acceptabel. Het
bestuur van ‟t Oude Raadhuis is verontwaardigd
over deze gang van zaken en weigert zich daarbij
neer te leggen.
Het bestuur heeft daarom in een brief aan de
Gemeenteraad verzocht om het collegebesluit te
vernietigen en het College op te dragen zo snel
mogelijk de eerder gedane belofte na te komen.
Het bestuur verwacht van onze volksvertegenwoordiging dat zij dit verzoek opvolgt.

Al gezien hoe mooi het gebouw aan de buitenkant
is opgeknapt?
Tongelre kan weer trots zijn op het verfraaide
straatbeeld.
Nu nog de binnenkant.

Ingeval dat onverhoopt niet zo zou zijn, overweegt
het bestuur een klacht in te dienen bij de Nationale
Ombudsman wegens onbehoorlijk bestuur. Ook
zoekt het bestuur naar juridische mogelijkheden
om het collegebesluit aan te vechten.

TONGELRE PROTESTEERT !
Een College van B&W dat een jarenlange belofte
breekt.
Dat kan niet, dat mag niet.
Het collegebesluit om de beloofde vervanging van
de Dependance achter 't Oude Raadhuis niet te
gaan bouwen, is niet acceptabel.
Het bestuur van 't Oude Raadhuis heeft de Gemeenteraad, die toch ook de vertegenwoordiging
van de Tongelrese bevolking is, verzocht het besluit van het College te vernietigen.
Het bestuur roept alle inwoners van Tongelre
en gebruikers van 't Oude Raadhuis en de Dependance op om het protest te ondersteunen
door naam, adres (postcode en huisnummer)
en handtekening te zetten op een van de lijsten die in 't Oude Raadhuis en de Dependance
liggen, of waar een van onze vrijwilligers binnenkort mee aan de deur komt.
Elke inwoner, van jong tot oud kan intekenen.
Het bestuur wil graag rekenen op massale steun
van Tongelre.

En ook daar wordt aan gewerkt.
Nog even geduld.

‘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)
Aanvang:
Zaal open:

20.00 uur
19.45 uur

Wij zien u graag komen.
De kiendames
DE HONDERDJARIGE ZIET ER WEER KNAP
UIT.
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SIGILLUM COMUNI SCABUNORUM DE TONGELRE
ZEGEL VAN HET SCHEPENCOLLEGE (DE GEZAMELIJKE BESTUURDERS) VAN TONGELRE 1599
BIJ GELEGENHEID VAN HET 100 JARIG BESTAAN VAN HET OUDE RAADHUIS IN 2011 IS DOOR ANTON
NOUWENS HET IN EIKENHOUT GEBEITELDE ZEGEL UIT 1599 VAN DE GEMEENTE TONGELRE AANGEBODEN AAN DE STICHTING WIJKCENTRUM HET OUDE RAADHUIS TE TONGELRE.
HET OUDST BEWAARD GEBLEVEN TONGELRESE ZEGEL DATEERT VAN 1413. BINNEN HET RANDSCHRIFT
TOONT HET PAROCHIEPATROON ST. MARTINUS TE PAARD, DIE EEN STUK VAN Z'N MANTEL AFSNIJDT.
ONDER HET PAARDENHOOFD EEN SCHILD MET HET WAPEN VAN DE HERTOG VAN BRABANT.
HET RANDSCHRIFT LUIDT "S' COMMUNE SCABUNORU DE TONGELRE" HET LAATST BEKENDE EXEMPLAAR DATEERT VAN 1597.
IN 1599 WERD EEN NIEUW ZEGEL GESNEDEN. HET HEEFT DEZELFDE VOORSTELLING ALS HET OUDE
ZEGEL ECHTER MET DE TOEVOEGING VAN HET JAAR 1599, AANGEBRACHT TUSSEN DE BENEN VAN HET
PAARD, EEN STEENWEG EN HET RANDSCHRIFT "S' COMUNI SCABUNORUM DE TONGELRE. DIT
ZEGEL IS WAARSCHUNLUK TOT OMSTREEKS 1795 GEBRUIKT.

RESTAURATIE VOLTOOID!

te staat, waarin veel kunstschatten uit de kerk
verkeerden. Wij vonden het onze plicht om voorwerpen uit het culturele erfgoed van onze voorouders, die we willen bewaren, in optimale conditie
te houden.
Mede dankzij de mensen, die gehoor gegeven hebben aan onze oproep dit project financieel te ondersteunen, hebben we in slechts 7 maanden tijd
veel werk kunnen verzetten. In totaal is tot nu toe
een bedrag van ruim 2600 Euro aan giften binnengekomen. Daarvoor onze hartelijke dank.

Prachtig, vindt u niet !!!
Tot onze grote vreugde en voldoening kunnen wij
U melden, dat de restauratie van drie beelden en
de kruisweg uit de Martinuskerk is voltooid. In
september vestigden wij uw aandacht op de slech-

In september 2010 heeft de heer De Waal het
Martinusbeeld samen met twee andere beelden uit
onze kerk opgehaald. Twee maanden later, eind
oktober, werden de beelden gerestaureerd teruggeplaatst en werden de kruiswegstaties meegenomen. Half februari van dit jaar was het herstelwerk
aan deze 16 schilderijen gereed.
Als u ook de kans gehad had om tijdens de restauratie een bezoek te brengen aan het atelier van de
heer De Waal, dan was u ongetwijfeld, net als wij,
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diep onder de indruk geraakt van alles wat er
komt kijken bij een dergelijk project.
De cultuurhistorische kennis, het vakmanschap,
het precisiewerk en last but not least het enorme
geduld van de restaurateur vonden wij bijzonder
indrukwekkend.
Door ons bezoek tijdens de werkzaamheden kregen we de kans om al gerestaureerde voorwerpen
te vergelijken met niet-gerestaureerde. Het enorme contrast in kleurintensiviteit en zichtbaarheid
van verschillende details onderstreepte nog eens
de wenselijkheid van deze restauratie.

NIEUW IN DE TOELOOP
AEROBIC VOOR DAMES
Doe 4 mei gratis mee!
Wat is het?
Vind je het leuk om te bewegen op muziek? Dan is
aerobic voor dames iets voor jou. Het zijn lessen
met verschillende oefeningen om fitter te worden
en je spieren te versterken. Ideaal voor dames die
aan sport willen beginnen!
Voor wie? Alle dames tussen 18 en 55 jaar, wonend in Tongelre.
Wanneer? Elke woensdag in mei en juni, 4 mei
gratis proefles. Daarna 8 lessen voor € 25,-. Kom
je samen met iemand naar de proefles, en schrijf
je je daarna ook samen in voor de 8 lessen dan
krijg je € 2,50 korting per persoon. Let op, deze
korting krijg je alleen op 4 mei!
Hoe laat? Van 11.00-12.00 uur

Alle kunstvoorwerpen zijn inmiddels weer in volle
glorie te zien op de plek waar ze horen: in onze
Martinuskerk. Loop daar eens binnen en bekijk het
gerestaureerde werk eens van dichtbij. Laat u verrassen door de diepe sprekende kleuren en de
mooie details, die weer tot leven zijn gewekt.
U kunt ook kijken op de website van onze parochie
(www.parochietongerle.nl) daar zijn of worden een
aantal foto‟s van de restauratie opgenomen.

Waar? Gymzaal Toeloop
Door wie? Nicole van der Schoor (Splendid)
Meer informatie / aanmelden? Bij Hanneke
Donkers, projectmedewerkster GGD BrabantZuidoost. Telefoon 088 0031 269 of 06 293 194 51

WOEKERWINST UIT VERKOOP
HUURWONINGEN
In 2010 zijn er in de wijk ‟t Hofke te Eindhoven
door woningstichting DOMEIN 131 huurhuizen onaangekondigd verkocht aan investeringsmaatschappij WIF.
Vervolgens biedt WIF (als „tussenhandelaar‟) de
huizen aan de huurders te koop aan, maar dan
voor een veel hogere prijs dan dat zij ervoor hebben betaald. Ongeveer € 50.000 hoger en dit beschouwen wij als een onrechtvaardige woekerwinst
die de kopers van de huurhuizen moeten
„ophoesten‟ en waarvoor DOMEIN in het verleden
overheids-subsidies heeft ontvangen.
Het project is, wat ons betreft een groot succes.
Nogmaals hartelijk dank aan alle mensen die ons
tot nu toe financieel of mentaal ondersteund hebben.

Wilt u meer informatie kijk dan
op:www.woekerwinstwoning.nl
en/of stuur een mail naar:
woekerwinstwoning@gmail.com

Gerard Fieten en Emile van Gestel.
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INGEZONDEN BRIEVEN OVER DE VERKEERSVEILIGHEID IN ONZE WIJK.
Dat veel buurtbewoners zich ongerust maken over
de verkeersveiligheid in onze wijk is duidelijk. Ook
deze maand ontvingen wij weer twee ingezonden
brieven waarin deze lezers hun bezorgdheid uitspreken.
Wilt u hierop reageren- of weet u de ultieme oplossing voor deze problemen- laat het ons dan weten. U kunt uw reactie sturen naar rondhethofke@planet.nl
Alle reacties zullen wij doorsturen naar de gemeente Eindhoven.
-------------------------------------------Ongetwijfeld zijn er met de beste bedoelingen de kruispunten bij t Hofke veranderd.
Maar of deze goede bedoelingen ook hebben geleid tot
grotere verkeersveiligheid voor in het bijzonder voetgangers en fietsers betwijfel ik.

Beste Redactie,
Toen ik de infoborden zag staan op „t Hofke vroeg ik me
af wat er nu nog te doen was.

Een hels kabaal aan het begin van de Hageheldlaan trok
dus mijn aandacht. Gaan ze de kruising nu weer open
gooien was mijn eerste reactie.
Ter plekke stond ik toch wel even raar te kijken.

Als je als fietser bij de Kerk vanaf 't Hofke linksaf de
Tongelresestraat op wilt gaan dan moet je naar drie
kanten kijken of het kan. Dat lijkt me vooral voor kinderen heel lastig.
Met een superbrander was men het rode asfalt aan het
verwarmen zodat het zacht werd.
Vervolgens werd er een flexibele mat overheen gelegd waarin een klinkerpatroon zat.
Met een hoop herrie werd toen die mat in het asfalt getrild, er weer uitgehaald en de kruising was nu veranderd in een rode klinkerkruising.

De meeste auto‟s rijden op 't Hofke harder dan de toegestane 30 km/uur. Hoe zou dit verbeterd kunnen worden?
1. terugplaatsen van de vluchtheuvels, waardoor de
oversteek in 2 fasen kan;
2. de 30 km zone eerder laten beginnen (en beter
handhaven).
Maar ook over de Loostraat is er nog iets te melden. Hier
is nog steeds een voor fietsers hinderlijke en gevaarlijke
wegversmalling aanwezig.
De overige wegversmallingen (zoals ook op de Urkhovenseweg richting Geldrop) zijn al weggehaald! Dit in
verband met de ontstane gevaarlijke situatie. Maar de
wegversmalling op de Loostraat staat er nog steeds. Is
deze vergeten?
Met vriendelijke groet, Peter van Emden
---------------------------------------------

Ben benieuwd wat ze gaan doen als er straks een paar
klinkers vervangen moeten worden om er weer een kabel of rioolbuis onder te leggen.
Groetjes
John Muermans
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NXT Generation mag eind april de
Brainport regio vertegenwoordigen
bij het World Festival van de FIRST®
LEGO® League in St. Louis (VS).
De kinderen van het NXT generation
team van Stichting Groendomein Wasven uit Eindhoven, wonnen tijdens de Beneluxfinale van de
First Lego League de TU/e projectprijs met hun
innovatieve oplossing. Ook ontvingen ze uit handen van Pieter van den Hoogenband op donderdag
17 maart de Brainport Health Innovation aanmoedigingsprijs.
BHI aanmoedigingsprijs
De uitreiking van de Brainport Health Innovation Award
2011 vond plaats in het Evoluon in Eindhoven, tijdens
het congres „Zorg en innovatie, een noodzakelijke combinatie. Volgens de jury, onder leiding van Cees Rein
van den Hoogenband, was er dit jaar sprake van een
„fotofinish‟. De jury wees uiteindelijk Qtis als winnaar
aan, omdat de hartklepinnovatie de sterftekans van
hartpatiënten drastisch vermindert.
Behalve de BHI award reikte Pieter van den Hoogenband
ook nog de BHI Award oorkondes uit. Ubiqu kreeg een
eervolle vermelding voor veilige en hoogwaardige virtuele sleutels voor fiets, auto of huis. De jongens en meisjes van het NXT Generation team kregen een speciale
aanmoedigingsprijs. Zij bedachten een slimme variant
op een koeler voor telefoons en computers, ter grootte
van een vingernagel. De jonge uitvinders verwerkten de
koeler in een pleister. Geplakt op de twee grote halsslagaders, verkleint de koelpleister de kans op hersenbeschadigingen na een hartstilstand. Uit de medische wereld kwamen hier al enthousiaste reacties op. Met de
vinding won het team onlangs de Benelux finale van de
First Lego League.

Brainport 2020

NXT Generation 2011

Presentatieronde

FIRST® LEGO® League
De First Lego League is een techniek wedstrijd voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 15 jaar en bestaat uit 2
delen. Teams moeten een lego robot bouwen die een
aantal vooraf geprogrammeerde missies uit moet voeren
en ze moeten onderzoek verrichten naar een probleem
en hiervoor een innovatieve oplossing bedenken. De oplossing moeten de kinderen delen met hun omgeving en
tijdens de finale presenteren aan een vakjury.
FLL World Festival (WF)
Het World Festival vindt plaats in St. Louis, Missouri,
Verenigde Staten, op 28, 29 en 30 april 2011. Het World
Festival is behalve een internationaal FIRST LEGO League toernooi nog veel meer. Het is een festival waar alle
FIRST (robot)programma‟s een plekje hebben. Naast
internationale FLL teams komen er dus ook deelnemers
van FIRST Robotics, FIRST Tech Challenge en de Junior
FIRST LEGO League. Aan het festival doen 84 teams uit
27 landen mee.
De deelname aan het World Festival is echter niet gratis.
De reis- en verblijfkosten komen voor rekening van het
team. NXT Generation is daarom dringend op zoek naar
sponsoren. Het team wil in St. Louis laten zien dat de
Brainport regio van jong tot oud niet alleen tot de 7
slimste regio‟s van de wereld behoort, maar daadwerkelijk DE slimste technologie regio van de wereld is. De
NXTCOOLiT is hiervan het bewijs.
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Health Innovation Award

Uitreiking BHI Oorkonde
Celebeslaan 30
5641 AG Eindhoven 040 – 2815 813
angelawellink@wasven.nl
www.wasven.nl

DANK JE WEL VAN
‘UW’ BIBLIOTHEEK
Wat was de maand maart toch een hectische
maand voor ons filiaaltje. Natuurlijk niet alleen
voor onze medewerkers maar ook voor onze leden
en bezoekers. Sluiten per 1 april? En even later:
sluiten per 1 september? In die rare, hectische weken hebben we veel steun en warmte ontvangen
van iedereen die we spraken.
Zoals het eruit ziet gaan we sluiten per 1 september. Er wordt voor de jeugd en voor de ouderen in
de wijk een plek gezocht om boeken te lenen. Dat
moet er aanwezig zijn als wij sluiten. Ik hoop dat
de gemeente samen met de bibliotheek daar een
mooie plek voor kan vinden. Hopelijk is de buurtontmoetingsruimte in ‟t Karregat snel klaar dan
kunnen de mensen daar hopelijk een krantje lezen.
Wie weet?
Wij, alle mensen van het team Herzenbroeken willen iedereen van harte bedanken voor alles tijdens
die rare weken. Die warmte betekende heel veel
voor ons.
De Bibliotheek Eindhoven heeft voor dit voorjaar
een interessant programma samengesteld met allerlei activiteiten voor volwassenen en kinderen.
We geven u een voorproefje voor de maand mei.
Voor het volledige programma verwijzen we u
graag naar de website
www.bibliotheekeindhoven.nl.

Herzenbroeken. Je speelt met vier personen
tegelijk en aan het eind van de middag weten we
wie de ModNation superkampioen is. Voor het
drinken en iets lekkers zorgen wij. En natuurlijk
krijgt de uiteindelijke winnaar een heuse huldiging!
WO 11 MEI (14.30 – 16.30 U) | VESTIGING
HERZENBROEKEN | TOEGANG €1,QR-codes ontraadseld
Heineken, 9292ov.nl, Free Record Shop, Elsevier
en Quest zijn voorbeelden van bedrijven die QRcodes gebruiken om hun klanten te informeren.
Ook ziet u een QR-code steeds vaker op posters.
Wilt u weten wat een QR-code precies is en wat u
ermee kunt? In deze workshop leert u hoe u de
codes kunt „lezen‟ én hoe u deze zelf kunt maken.
Voor bijvoorbeeld een link naar uw website, tekst,
visitekaartje etc. Neem uw smartphone mee
tijdens de workshop!
DO 26 MEI (18.30 – 20.00 U) | VESTIGING
MEERHOVEN | TOEGANG €4,50 LEDEN / €6,50
NIET-LEDEN
De hondenfluisteraar
Wist u dat bevelen als „zit‟, „af‟, en „hier‟ helemaal
niets voor uw viervoeter betekenen? Een hond is
namelijk niet op taal ingesteld. Maar hoe kun je je
hond dan opvoeden en dingen aanleren? Dinsdag
31 mei zal Klaas Wijnberg u alles vertellen over
zijn Stapcontact-methode.

Voorlezen in de bibliotheek!
Elke eerste woensdagmiddag van de maand gaan
we op avontuur in de bieb! We lezen dan in alle
vestigingen een leuk, spannend, mooi of grappig
verhaal voor. Jij komt toch ook luisteren? Op 4 mei
lezen we een verhaal voor in het thema „In mei
legt ieder vogeltje een ei!‟
WO 4 MEI (14.30 U) | ALLE VESTIGINGEN | TOEGANG GRATIS
Game contest: Modnation

Dit is een non-verbale en correctieloze manier van
werken en leven met honden. In plaats van
verbale commando‟s maakt hij gebruik van de
communicatiemiddelen die wolven en honden zelf
ook gebruiken: oogcontact en lichaamstaal.
Volgens Klaas is met uw hond werken volgens de
Stapcontact-methode een prachtige speurtocht
naar harmonie en balans in de relatie die u met uw
hond heeft. Klaas Wijnberg heeft inmiddels al
enkele boeken uitgebracht: De Hondenfluisteraar,
De Puppyfluisteraar en (G)een Hond.
Ben je tussen de zeven en twaalf jaar en wil je
lekker gamen in de meivakantie? Doe dan mee aan
de gamecompetitie ModNation in vestiging

DI 31 MEI (20.00 – 22.00 U) | VESTIGING
CENTRUM, DEWITTEDAME | TOEGANG € 4,50
LEDEN / € 6,50 NIET-LEDEN
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MD Café Eindhoven
Dinsdag 26 april a.s. is er weer het maandelijkse
MD Café in Ontmoetingscentrum het “Struikske” ,
Struyckenstraat 10, 5652 GM in Eindhoven voor
mensen met de oogaandoening macula degeneratie. Ook familie en vrienden zijn welkom. In het
café kan men met lotgenoten praten, informatie
opdoen en doorgeven alsook ervaringen uitwisselen.

Uitslag kleurplaat halfvasten:
De winnaar met de mooiste kleurplaat is:
Jimmy van Veghel, Ferrarispad.
Gefeliciteerd met je prijs!

RECTIFICATIE:
Van een oplettende lezer:
in het maartnummer stond bij de bovenste foto
van „Tongelre Toen en Nu‟ de spoorlijn van Eindhoven naar Venlo vermeld. Dit moet echter zijn, de
spoorlijn die loopt van Eindhoven naar Weert en
verder richting Roermond, Sittard, Heerlen en/of
Maastricht.
Namens de redactie: bedankt A. van Overbruggen.
Deze middag 26 april komt de firma Saarberg de
Vocatex (voorleesapparaat / beeldschermloep) demonstreren. Er zullen ook andere grote beeldschermloepen zijn.
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel: 040 2520650.

Win Win situatie bij Books4Life

Legt u asperges voor het schillen een kwartier in koud
water, dan laten de stengels zich aanzienlijk beter schillen.

Koop een boek voor een kleine prijs en steun zo
het goede doel.
In 2005 is de eerste Books4Life winkel opgericht.
Het concept is simpel: iedereen kan boeken bij de
winkels inleveren en vrijwilligers verkopen de boeken door voor een kleine prijs.
Vijftig procent van de opbrengst van Books4Life
doneren de winkels aan jaarlijks zelf gekozen
kleinschalige projecten, de andere vijftig procent
wordt evenredig verdeeld onder Amnesty International en Oxfam Novib. Sinds de oprichting is er al
€ 82.000,00 voor het goede doel bijeen gebracht.
Mede dankzij de in Eindhoven gedoneerde boeken
heeft Books4Life Eindhoven vorig jaar € 4.556 aan
de goede doelen kunnen schenken.
Books4Life is gevestigd in de Hertogstraat 2N
(verlengde van de Vestdijk) te Eindhoven (in het
voormalig pand van Burgers).
De openingstijden zijn:
- maandag- en vrijdagavond van 18.00–20,00 uur
- dinsdag t/m donderdag van 14.00–17.00 uur
- zaterdag van 10.30 uur–13.30 uur
Kom eens langs en sla 2 vliegen in een klap.
Een heerlijk lees- of studieboek voor weinig geld
en wat u betaalt is ook nog eens voor het goede
doel.
Meer info is te vinden op www.books4life.nl
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UITNODIGING
22 en 23 april
Doornakkers Drama speelt

Anansi

Pascal van Bree en Arnoud Asselman starten
VB&A interieur op de Broekakkerseweg 22.
Pascal van Bree en Arnoud Asselman gebruiken
hun kennis en ervaring om als zelfstandige allround kantoor- en projectinrichters de markt te
betreden. Pascal van Bree heeft ruime ervaring
opgedaan in de project-inrichting en is de laatste
jaren actief geweest als makelaar bij Bossers &
Fitters Bedrijfshuisvesting. Arnoud Asselman is
reeds 15 jaar actief in de kantoorinrichting en
heeft met name bij grote landelijke kantoorinrichters gewerkt.
VB&A interieur richt zich op totaaloplossingen
waarbij de opdrachtgever centraal staat. Samenwerking in interieurprojecten wordt steeds belangrijker. Wij bundelen de krachten door een intensieve samenwerking met gespecialiseerde bedrijven
in alle mogelijke interieurdisciplines om u op die
manier zorg en coördinatie uit handen te nemen en
u kostbare tijd te besparen. Wij bieden u vertrouwen en kwaliteit tegen een scherpe prijs. VB&A
interieur is onafhankelijk en zet vakmanschap,
kennis en dynamiek om in concrete, spraakmakende interieurprojecten. Alle denkbare interieurelementen integreren met de focus op het totale proces, de focus op duurzame relaties!
Vastgoed anders bekeken
VB&A interieur kan met kleine ingrepen grote stappen maken om commercieel vastgoed te laten renderen. De huidige marktsituatie vraagt om extra
aandacht voor uw pand. De afgelopen jaren is er
veel nieuwbouw gerealiseerd waardoor veel leegstand is ontstaan van veelal gedateerd vastgoed.
Door het opknappen of revitaliseren aan de
binnen-, maar ook buitenzijde van een gebouw
worden de transactiekansen vergroot. Aanbod gestuurd, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden,
nieuwe kansen.
Disciplines: interieurmaatwerk, projectstoffering,
kantoor- projectmeubilair, huurmeubilair, systeemwanden, systeemplafonds, verlichting, binnen- buitenzonwering, schilderwerk.
Dienstverlening: projectcoördinatie, verhuizing.
Alle disciplines, één aanspreekpunt…dat is
www.vba-interieur.nl

In de oerwouden van Suriname woont Anansi; een
spin die met haar vele listen haar web spint tussen
het goede en kwade. Geïnspireerd door de oude
verhalen over Anansi en het dierenrijk, hebben
jongeren uit Doornakkers zelf verhalen verzonnen.
Jong en oud kunnen deze prikkelende verhalen komen beleven in een voorstelling én als hoorspel in
verschillende woonkamers in Doornakkers en Tongelresche Akkers (Berckelbosch).

Wanneer?
Op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april
Kom je ook?
De voorstellingen beginnen en eindigen in de oude
Sint Franciscus basisschool,
Jan van Riebeecklaan 2 in Doornakkers.
Start om 19.00 uur en einde om 21.00 uur.
Entree is gratis!
Neem je eigen (klap)stoel mee!
Vanwege het geringe aantal plaatsen is aanmelden voor de gastenlijst verplicht:
040-787 09 86 of info@mamotheater.nl
Vraag naar Mark of Monique of geef het door aan
een van de acteurs!
Deelnemende jongeren uit Doornakkers:
Faye, Britt, Joey, Irem, Jody, Zamia, Kai, Angelina,
Sinem, Amber, Iara, Louise, Lotte, Zahra, Gillian.
Met dank aan: Woonbedrijf, gemeente Eindhoven, Welzijn Eindhoven, MaMo theater, Doornakkers tv, Schminken met Sylvia, Lithadelic, dj Rick
Angel, Artlagoon, Wendy, Kris en Yannicka.
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Aspergesoep met mosselen en garnalen
Recept door Tim van Wijk
Gasterij in ’t Ven

Tuintip voor april:

groentesnacks uit de tuin

Ingrediënten voor 2 personen
 1 grote prei

Door Jeroen Soontiëns
Het kweken van eigen groenten heeft zijn charme omdat u de ontwikkeling van de plant kunt meemaken en
verse producten kunt oogsten. Zeker niet iedereen
heeft de mogelijkheid om een groentetuin aan te leggen. Het is echter wel mogelijk om enkele soorten
groenten als terrasplant te houden. Leuk om te doen
en bovendien lekker en gezond!



1 grote rode paprika



1 blikje mosselen in pikante saus (AH)



1 blik of 1 pakje aspergesoep (voor 1 liter)



200 gr garnalen



1 tl dille

Een van de groentes die als potplant misschien wel beter groeit dan in de volle grond is de tomaat. Tomatenplanten zijn snelgroeiende planten die u vanaf half april
buiten kunt zetten wanneer het weer zacht is. In enkele maanden tijd groeit de plant uit tot een manshoge
struik. De tomaten kunt u oogsten vanaf de zomermaanden tot laat in de herfst. Een tomatenplant houdt
van een warme, beschutte standplaats in de zon. Zet
een plant in een pot van tenminste 25 liter en zorg
voor een goede afwatering. Voeding is erg belangrijk
voor een goede groei en u kunt hiervoor het beste een
vloeibare voeding voor groenten gebruiken. Steun de
plant bovendien met een tomatenplantstok omdat hij
gemakkelijk omvalt.



2 el sherry



Peper en zout

Een andere populaire terrasgroente is de snackkomkommer. Deze klimplant houdt ook van een warme
zonnige plek en geeft de hele zomer door vruchten. De
komkommerplant groeit alleen als het zomers weer is,
op koele dagen gebeurt er niets. Zet de plant in een
voldoende grote pot op uw terras en gebruik een luchtige potgrond (bijvoorbeeld kokospotgrond). Maak een
klimgeleiding waar de plant tegenop kan groeien. Een
plant groeit gemakkelijk tot twee meter hoog. Ook bij
deze plant is voeding van belang voor een goede
vruchtontwikkeling.

Voorbereiding
Prei in ringetjes en paprika in stukjes snijden.
Bereidingswijze


Boven pan mosselen afgieten.



Mosselvocht verhitten en hierin de prei en de
paprika in 3 min. knapperig bakken.



Aspergesoep toevoegen en verwarmen of koken (volgens gebruiksaanwijzing).
Aan soep toevoegen:



Mosselen (pepertje verwijderen), garnalen,
dille en sherry en nog 1 min. al roerend mee
verwarmen.

EET SMAKELIJK!

Andere geschikte groenteplanten voor op uw terras zijn
bijvoorbeeld courgette, paprika, spaanse peper en aubergine. Maar u kunt natuurlijk ook eens ervaren hoe
snel u een krop sla kunt kweken of hoe mooi de bloemen van stokbonen zijn. Probeer gerust eens iets uit!
Snackkomkommer

Wil je meer weten over asperges? Kom dan
naar onze thema-avond op 18 mei 2011
(19.00 uur tot 21.00 uur) Witte dêh onder de
grond (€7,50p.p.).
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Groendomein Wasven
Op 19 maart was het feest bij het Wasven met de
opening van Hof van Tongelre. Voor alle vrijwilligers was het extra feest omdat we vierden dat
Groendomein Wasven weer één geheel is met
zichtbare fundamenten van het kasteel en een geheel opgeknapt bos. Iets waar alle vrijwilligers jarenlang hard aan hebben gewerkt. En met een resultaat om trots op te zijn: iedereen bedankt! Kom
het ook eens bekijken en huur materialen om te
beugelen of jeu de boulen. Of ga kijken hoe anderen spelen vanaf ons heerlijke terras!
Expositie Beelden en
Aquarellen

Tot en met 1 mei

Proeverij: Aardappelen
zijn meer dan friet!

20 april 19.00 uur

Natuurthema-avond:
Hoor wat zingt daar?

29 april 19.00 uur

Opening expositie

7 mei 14.00 uur

Bakmiddag Aardbei in
mei

11 mei 13.30 uur

Proeverij Witte dêh onder de grond?

18 mei 19.00 uur

Natuurthema-avond:
Op weg naar Urkhoven

27 mei 19.00 uur

Ralf ontvangt het keurmerk van wethouder Helms

Gouden Duurzaamheidskeurmerk voor hetWasven!
De gemeente Eindhoven reikt jaarlijks het keurmerk Duurzame Ondernemer uit. Dit jaar zijn er 9
gouden keurmerken uitgedeeld en het Wasven
kreeg er daar maar liefst twee van! Zowel de bakkerij als de Gasterij werden beloond voor de in-

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

spanningen op het gebied van duurzaamheid. De
gemeente vindt het belangrijk dat bedrijven maatregelen nemen op het gebied van duurzame energie en dat ze werken met fair trade producten. Ook
maatschappelijke activiteiten tellen mee voor het
keurmerk evenals verantwoord omgaan met personeel. Het Wasven scoort zo goed door het uitmuntende energiebeleid (de eigen biocentrale!), het
gebruik van producten uit de omgeving en door de
grote nadruk op maatschappelijke activiteiten. We
zijn supertrots en zien het als een grote blijk van
waardering voor wat we doen. Op de site van Studio 040 is een impressie van de uitreiking te zien
en worden Ralf en Alfred als trotse winnaars geïnterviewd.
Expositie
Op de Overloop van de Wasvenboerderij hebben
we iedere maand exposities van kunst van en voor
Tongelrenaren. 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.
Nog tot en met 1 mei een expositie te zien met
beelden en aquarellen van Mia en Tineke Koeneman uit Tongelre. De expositie is te bezichtigen op
De Overloop van de Wasvenboerderij tijdens openingstijden van het restaurant.
Proeverij: Aardappelen zijn meer dan friet!
Aardappelen: we kennen ze allemaal en de meesten vinden ze niet echt spannend. Maar dat gaat
na de lezing van 20 april veranderen! Ook aardappelen hebben een grote variëteit aan smaken. Dit
wordt veroorzaakt door de teeltwijze en de grond
waarin ze staan. Een deskundige vertelt u hier alles over.
Tijdens de lezing krijgt u allerlei heerlijke en vernieuwende gerechten voorgeschoteld zodat u ook
kunt proeven van de vele mogelijkheden. De recepten krijgt u mee zodat u ook thuis met aardappelen aan de slag kunt!
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50. De
proeverij duurt van 19.00 tot
21.00 uur en is in de Gasterij.
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Hoor wat zingt daar?
Tijdens de natuurthema-avond gaan we zingen.
Maar niet zelf hoor! We gaan op zoek naar zingende vogels in het Wasvengebied. Zij zingen hun
mooiste deuntjes waar we naar gaan luisteren. Bijvoorbeeld de tjiftjaf, net terug uit het warme zuiden. Of de zwartkop, een typische Wasvenbewoner. We kunnen nog veel meer vogels horen: de
kunst is wel om héél stil te zijn als we het bos in
gaan. Daar staat ook een boom die we gaan bekijken voor jullie eigen Wasven-natuurboek. Tot slot
doen we ook nog het vogelspel.
Doe je mee? Kom dan op 29 april naar de Schop
en neem je verrekijker mee!
De avond is van 19.00 uur tot 21.00 uur in de
Schop van onze boerderij. Het is voor iedereen van
6 tot 11 jaar en de kosten zijn 2,00 euro per kind.

Opening expositie
Op 7 mei om 14:00 uur wordt de nieuwe expositie
op de Overloop van het Wasven geopend. Het is
een interessante combinatie van schilderijen en
gedichtenbundels van Betsy Eijkholt. Betsy is een
echte Tongelrese en wordt al van jongs af aan geïnspireerd door de omgeving en de natuur. Dit is
ook terug te vinden in haar kunstwerken door de
verwerking van natuurlijke materialen. De expositie is tot en met 29 juni te zien op de Overloop van
de Wasvenboerderij tijdens de openingstijden van
het restaurant.

Op 11 mei is het thema „Aardbei in mei‟. De zomer
komt eraan en dus ook de zomerkoninkjes uit eigen land. We gaan wat lekkers maken met aardbeien en vertellen meer over hoe je ze zelf kunt
kweken, erg leuk om te doen!
De middag is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Jonger gaat echt niet! We beginnen om 13.30 uur en
om 15.00 uur zijn we klaar. De kosten bedragen
3,50 euro per kind en je kunt je melden in de
Schop van de boerderij.
Proeverij Witte dêh onder de grond?
Bij het Wasven wordt Bourgondisch èn Biologisch
gekookt. Bij de maandelijkse lezing cq proeverij
laat het team van de Gasterij u proeven en leggen
ze uit wat biologisch koken betekent. Op 18 mei is
het thema Asperges. Het seizoen voor deze heerlijke groente is weer aangebroken. Twijfelt u altijd
over hoe ze klaar te maken? Of wilt u weleens iets
anders eten met asperges? Kom dan naar deze
proeverij. Ook leert u dan meer over de asperge:
iemand van de Brandevoortse Hoeve houdt een
informatieve lezing.
Tijdens de lezing krijgt u allerlei heerlijke en vernieuwende gerechten voorgeschoteld zodat u ook
kunt proeven van de vele mogelijkheden. De recepten krijgt u mee zodat u ook thuis aan de slag
kunt!
De kosten voor deze avond bedragen € 7,50. De
proeverij duurt van 19.00 tot 21.00 uur en is in de
Gasterij.
Natuurthema-avond: Op weg naar Urkhoven
Urkhoven is een landbouwgebied dat grenst aan de
Zeggen en Doornakkers. Daar gaan we wandelen.
Er liggen vele poelen waar allerlei leven in zit: kikkers en salamanders, maar ook stekelbaarsjes.
Ook leven er reeën en vossen in dit landschap. En
er groeien knotwilgen. Hoe we er naar toe gaan,
blijft een verrassing! We vertrekken om 19.00 uur
vanuit de Schop van de Wasvenboerderij en zijn
om 21.00 uur weer terug. Ga je ook mee? Het is
voor iedereen van 6 tot 11 jaar en de kosten zijn
2,00 euro per kind.

Bakmiddag: Aardbei in mei
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!
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OPENING HOF VAN TONGELRE
Na acht jaar was het dan zover: het groendomein
Wasven in Tongelre is weer één geheel. Wat ooit
begon met het redden van het Beukenlaantje is
uitgegroeid tot het redden en reconstrueren van
de Wasvenboerderij en het omliggende gebied.
Met een prachtig resultaat en dat mag gevierd
worden! Op zaterdag 19 maart 2011 werd 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‟.

’s Ochtends werd gezamenlijk de laatste hand aan
boerderij en gebied gelegd: er werd geschilderd,
gordijnen gemaakt en de laatste bomen werden
aangeplant.

Dit is allemaal mogelijk gebleken door de
vrijwillige inzet van vele inwoners van Tongelre.
Dit begon in 1997 met actiegroep „de beuk erin‟
die succesvol strijdt tegen het verdwijnen van de
beukenlaan. Daarna blijkt dat daarachter een heus
landgoedbos ligt waar de fundamenten van het
landhuis nog in de grond zitten. Ook wordt een
eeuwenoude waterput blootgelegd en blijkt de
historische eenheid van landgoedbos en boerderij.
Groot is de verontwaardiging als in 2003 de
boerderij door de gemeente te koop wordt gezet.
Na veel onderhandelen lukt het de actiegroep eind
2004 om de boerderij zelf aan te kopen. Daarna
volgt met inspanning van iedereen de
reconstructie van wat inmiddels Groendomein
Wasven is gaan heten. De boerderij is
gerestaureerd en het bos is uitgedund, de
contouren van het oude landhuis zijn zichtbaar
gemaakt en de eeuwenoude plataan is gered en
tot wereldboom uitgeroepen.
Alle vrijwilligers waren persoonlijk uitgenodigd om
bij de feestelijke opening van Hof van Tongelre
aanwezig te zijn: het was immers hun dag! Ook
waren er historische figuren van de partij.

Foto: Alex Kok

’s Middags was het feest en waren er allerlei
activiteiten. De start was de onthulling van het
informatiebord over de historie van het gebied
door nazaten van de jonkheer Smits van Eckart.

Foto: Karel Pesch

Vervolgens waren er allerlei activiteiten zoals een
demonstratie Action Saw (kettingzagen van
houtsculpturen) en een Beugelworkshop.
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Deze klimmer klimt in bomen en is in de winter
groenblijvend. Er komen ook bloemen aan in trosjes. Ze bloeien in de nazomer, waar heel veel bijen
dan een bezoek aan brengen. Daarna worden het
bessen waar vogels gek op zijn. Klimop geeft een
goede beschutting voor de vogels. Zij slapen erin
en bouwen hun nesten ertussen. Insecten vinden
er natuurlijk ook hun schuilplekken.
In de schemer zijn we naar een plek geweest waar
jonge bosuilen in een holle eik zitten.
In de eik ernaast, zit overdag tussen de klimop de
oudere uil verstopt. Zij houdt er een oogje in het
zeil.
De kinderen moesten zeer stil zijn, wat prima lukte
en toen Kees een bosuil nadeed, kon je de jonkies
horen terugroepen. De kinderen vonden het geweldig. Op de terugweg naar de boerderij zijn we toch
nog even bij de poel gaan kijken, die achter het
bos ligt. Daar lagen verschillende padden in het
water. Het is natuurlijk nog steeds paddentrek.
Ieder jaar weer een leuk natuurverschijnsel om te
zien.

Action Saw

Het was een prachtige dag die met het openen van
een fust Lentebok feestelijk op het terras van de
Gasterij werd afgesloten. Kom ook eens wat
drinken en ga beugelen in wat ooit een kamer van
het Kasteel van Tongelre was!

NATUURTHEMA-AVOND: BLAD ZOEKT BOEK
Het is de laatste vrijdag van maart. De klok is nog
net niet op zomertijd gezet, dus dan wordt het
toch al snel donker. We zijn, met de 31 kinderen
die zijn gekomen, lekker naar buiten gegaan om
toch nog het een en ander te kunnen bekijken. Het
thema is: Blad zoekt boek. Dat betekent dat we
vanaf deze avond op zoek gaan naar bomen of
struiken. Daarna, elke volgende vrijdag, bekijken
en bespreken we steeds een boom of struik en nemen een blad ervan dat we kunnen drogen en in
een boek kunnen plakken. Uiteindelijk zal het een
heel mooi Wasven natuurboek worden.

Terug in de boerderij hebben we wat natuurfilmpjes gekeken op de filmhooizolder. Lente op de
Veluwe was de titel. Reeën en zwijnen spelen daar
de hoofdrol in en eten natuurlijk jonge blaadjes.
Daarna zijn we in de schuur begonnen met het
verfraaien van de voorpagina van ons Wasven natuurboek, met mooie natuurknipsels.
De klimop plakken we de volgende keer erin, als
deze goed is gedroogd.
29 april gaan we naar de vogels luisteren. En voor
ons boek……. zoeken we dan weer een blad van
een soort boom, of misschien wel een struik. Tot
dan….

Alle bomen en struiken uit de Kasteeltuin leer jij zo
kennen.
Het eerste blad is van de klimop. Een weelderige
klimmer in het Wasvengebied.
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Wie ben ik?
Ik – Betsy Eijkholt- ben een geboren en getogen
Tongelrese.
Als kind speelde ik altijd buiten, bouwde hutten op
een braakliggend terrein, in de „kiepekar‟, zoals we
dat toen noemden.
Waar nu het Calixtuskerkhof is, kon je me altijd
vinden in de natuur.
Vanuit het apenrek in de speeltuin, keek je op een
werkplaats, en daarachter lagen onze fantasieën.
De liefde voor de natuur heb ik altijd gekoesterd,
dit is terug te vinden in mijn kunstwerken met natuurmaterialen.

Ook het fotograferen was een passie van hem,
vandaar de foto‟s in mijn gedichtenalbum waarmee
ik de waardering van de natuur „zo dicht bij huis‟
wil houden.
Ik begon met aquarelleren en tijdens dit schilderproces kwamen er beelden aan het licht die mij
kracht en energie gaven die mijn kwaliteit vergrootte.
Het schilderen in de natuur is pure therapie, alles
krijgt dan een plaats.
Expositie
Van 6 mei tot en met 29 juni a.s. exposeer ik op
de Overloop van de Wasvenboerderij. Ik hoop dat
u nieuwsgierig bent geworden en zou het leuk vinden als u een kijkje komt nemen bij de expositie.

Foto: aquarel
Betsy aan het schilderen

Mijn creativiteit heb ik van mijn vader. Hij kon van
niets iets maken en maakte bijvoorbeeld van papier een heks op een bezemsteel en plakte die aan
de binnenkant van een leeslamp. Ook tekende hij
de meest komische figuren in zijn logboek voor de
verkenners en schreef de meest spannende verslagen.
Mijn schrijverstalent heb ik dan ook niet van een
vreemde.

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
De paashaas verstopte wa eier,
maor dà maokte de kinder nie blijer.
Hij begroef ze onder de grond,
da war eigenlijk nie gezond.
Want ze lagen op un meter diep èn soms nog wa
wijer
Nelis

Foto: aquarel
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KUNST OP PEUTERPLAZA ’T HOFKE
PeuterPlaza ‟t Hofke staat deze weken in het teken van kunst. De peuters zijn op bezoek geweest
bij een heuse kunstenaar Franka van Lent.

We gaan bij de basisschool op bezoek om de
tentoonstelling van de kleuters te bekijken, ook zij
werken met het thema kunst.
Op 28 april sluiten we dit thema af met het
internationaal kinderfeest en een tentoonstelling,
van de gemaakte kunst, voor de ouders.

Zij liet haar werk zien en ook waarmee ze haar
kunstwerken gemaakt heeft. Allerlei „moeilijke‟
woorden kwamen aan bod zoals penseel, palet,
schildersezel en schildersdoek. De penselen
werden bekeken, er zijn grote en kleine
penselen.
Franka heeft grote schilderijen maar ook
schildert zij op hele kleine veren. De
peuters waren erg onder de indruk. Zij
konden precies vertellen welk kunstwerk
ze het mooist vonden. Op de speelzaal
wordt er nu druk geschilderd en ook de
ramen zijn versierd met prachtige
kunstwerken.
Het boek „Schaap maakt een schilderij‟
wordt gelezen en nagespeeld. We maken
kunstwerken van mozaïek, klei en ook
voor Moederdag zal er een kunstwerk
gemaakt worden.
De paashaas die tenslotte ook een goede
schilder is, komt ook nog langs en zal
eitjes verstoppen.
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PeuterPlaza ‟t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven

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

De Pilates Methode
Pilates is een populaire trainingsmethode ontwikkeld door Joseph H. Pilates in het begin van de 20e
eeuw, met als doel het versterken van romp-, buik
- en rugspieren, het leniger maken van de armen
en benen en het samenwerken tussen de spieren,
ofwel intermusculaire coördinatie. Het is een methode die lichaam en geest verenigt en een gezond en beter gestroomlijnd lichaam creëert dat
aansluit bij de tegenwoordige kerngedachten van
balans.

De methode Pilates onderscheidt zich door een
aantal elementen van andere, conventionele,
trainingsmethoden. En wordt hierdoor ook veel
gebruikt door professionele dansers, atleten en
filmsterren. Deze Pilates specifieke elementen zijn:











Bij de Pilatestraining staat het ontwikkelen van een
sterk en tegelijkertijd lenig lichaam centraal. De
focus is hierbij gericht op het herstellen van
spierdysbalans (het versterken van zwakke spieren
en het rekken van verkorte spieren) en het
ontwikkelen van rompstabiliteit (tegenwoordig
bekend onder de term; corestability-training). De
verworven controle over de romp vormt
vervolgens de stevige basis voor het trainen van
gecontroleerde en vloeiende bewegingen van de
armen en benen (extremiteiten).

Het ontwikkelen van rompstabiliteit als uitgangsbasis voor alle bewegingen van het lichaam
De focus op de diepe rompstabilisatoren
(spieren gelegen diep in romp)
Het trainen van het hele lichaam i.p.v. aparte
spiergroepen of lichaamsdelen
Het trainen van bewegingspatronen i.p.v. geïsoleerde bewegingen
Het trainen van vloeiende bewegingen
De nadruk op gecontroleerde en precieze bewegingen
De nadruk op functionele oefeningen
(hierdoor verbeteren uw dagelijkse bewegingen en activiteiten)
Het combineren van bewegingen met een
adequaat adempatroon
Het gelijktijdig trainen van kracht, flexibiliteit,
evenwicht, coördinatie en proprioceptie
Het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn.

De pilates methode bestaat uit een reeks van oefeningen die, voornamelijk op de mat, op verschillende niveaus kunnen worden uitgevoerd. De
moeilijkheidsgraad kan worden opgebouwd en dus
is deze methode toegankelijk voor iedereen. Ook
kan er gebruik worden gemaakt van attributen zoals de Magic Circle. Leeftijd, blessures of andere
klachten hoeven geen belemmerende factor te zijn
om deel te nemen aan een Pilatesprogramma.
Iedereen werkt op zijn eigen niveau en maakt zo
zijn eigen ontwikkeling hierin door. Kortom de Pilates methode is voor iedereen mogelijk en toegankelijk!
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

CARNAVAL OP BASISSCHOOL ’T KARREGAT
Op basisschool ’t Karregat hebben wij een superleuke carnavalsviering gehad!
Niet alleen op vrijdag was het feest, maar ook
de rest van de week! Hieronder kunt u lezen
hoe het was.

Wij hadden in de carnavalsweek
nieuwe regels. Dit waren de regels:
Maandag: snoep meenemen, juf Marjo moest een dansje doen en de sleuteloverdracht.
Dinsdag: meesters als juffen, de juffen als meesters en een voetbaltoernooi tussen de leerkrachten en leerlingen.
Woensdag: leraren van 9 tot 10 uur wisselen van
klas.
Donderdag: 15 min. langer pauze, de pauze op
wieltjes doorbrengen.
Vrijdag: carnaval en karregots talent!
Groetjes Janna en Sofie uit groep 5

Beste iedereen,

Een hele week hadden we carnaval.
Maandag mochten we snoep mee naar school.
Dinsdag moesten de meesters in jurken en de jufvrouwen in mannen kleren.
Woensdag hadden we een half uur pauze.
Donderdag mochten wieltjes mee naar school.
Vrijdag was het feest op school. Eerst was er een
optocht. Toen mochten we rond lopen je kon naar
de kapper enz.
Je kon ook auditie doen. Als je door was mocht je
op het podium optreden. Het was heel leuk die dag!

Saltoschool ‟t Karregat organiseert voor het tweede
jaar weer een boekenmarkt en vrije markt!
Dit jaar gaan deze markten plaatsvinden op zaterdag 28 mei van 11.00 uur tot 13.00 uur.
De boekenmarkt zal in de school plaats gaan vinden. De vrije markt zal voor de school plaats vinden.
Beide markten kunnen bezocht worden door iedereen.
De opbrengst van de markt gaat naar een goed
doel (Dierenasiel De Doornakker).
Wij hopen jullie allemaal te zien op zaterdag 28
mei!!

Groetjes Demi uit groep 6
Bij ons op het karregat hebben wij een hele leuke
carnaval gehad, en iedereen was mooi verkleed
naar school gekomen.
Elke groep had een paar muziekinstrumenten gemaakt voor de optocht.
We konden ook meedoen aan karregotstalent.
Degene die door waren naar de volgende ronde deden hun dansje, liedje of playbackshow voor aan de
andere kinderen en aan de jury (prins en prinses)
die uiteindelijk besliste wie de 1e , 2e of 3e plaats
kregen. Daarna kwamen de stadsprins en het gevolg op bezoek.
Na de optocht gingen we rouleren (rond de klassen). Met rouleren konden we chips en drinken halen en onze haren laten doen, in groep zeven konden we films kijken en in de speelzaal ballonprikken, schminken in groep 6 en er was ook ergens
een disco en tattoo‟s.

Groeten,
Het team van basisschool ‟t Karregat

Groetjes Robin uit groep 7
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TIJDVOORELKAAR:
BUREN VAN ELKAAR…… BUREN
VOOR ELKAAR
Even bij de buren een kopje suiker halen of voor
hen de kliko buiten zetten als ze een dagje weg
zijn….. Het klinkt heel vanzelfsprekend en gemakkelijk. Voor veel buren werkt het ook zo, maar
voor veel mensen ook niet. En dat is jammer, want
als je open staat voor de mensen in je straat en in
je buurt, kan je dat een hoop opleveren!
Veel mensen werken en hebben het daarnaast
druk met de kinderen, huisdieren, sport en hun
sociale leven. Kortom….zijn niet zo vaak thuis en
ontmoeten hun buren dus ook niet dagelijks. Dat
is helemaal niet erg, als je van elkaar maar weet
dat je er bent als het nodig is. Want onderweg
even snel een boodschapje meenemen voor de
buurvrouw die niet goed ter been is, of de hond
van de overburen uitlaten als je met je eigen hond
gaat wandelen, is zo gebeurd. Het kost nauwelijks
extra tijd, maar het levert je wel een goed gevoel
op omdat je iets hebt gedaan dat voor je buur
waardevol is.
En het is een fijn idee dat je op jouw beurt weet
dat de buurvrouw je kinderen even opvangt als je
in de file staat of een pakketje aanneemt dat natuurlijk net bezorgd wordt als je niet thuis bent. Of
dat iemand even je knoopje aan je blouse naait
zodat je weer goed voor de dag komt.
Ik ben sociaal makelaar in de Eindhovense wijk
Geestenberg en ik merk dat wijkbewoners vaak
verbaasd zijn dat ze met iets heel gewoons iemand
anders zo blij kunnen maken. Mensen voelen soms
een drempel om een wijkgenoot om hulp te vragen, terwijl het voor die wijkgenoot heel gewoon is
om te helpen. Mijn ervaring is dat eigenlijk
niemand het gek vindt om iets voor een ander te
doen, als je maar weet voor wie! Meestal kost het
je maar heel weinig tijd om voor iemand anders
veel verschil te maken.
TijdVoorElkaar is actief in de wijk Geestenberg,
maar er doen inmiddels ook een aantal mensen
mee die (net) buiten Geestenberg wonen in Doornakkers en ‟t Hofke. TijdVoorElkaar maakt het mensen makkelijk om met elkaar in contact te komen.
Niet alleen voor een klusje of om elkaar te helpen
(we gaan er van uit dat dit met gesloten beurs gebeurt), maar ook om iemand te leren kennen die
dezelfde hobby heeft, om samen te gaan sporten
of bijvoorbeeld samen te koken. We werken met
een website waar vraag- en aanbodadvertenties
van wijkgenoten op vermeld staan en er is een sociaal makelaar, Patricia van Lith, die mensen waar
nodig ondersteunt bij het gebruik maken van TijdVoorElkaar. Paulien Meulendijks ondersteunt Patricia in haar taken.

Als u een wijkgenoot zoekt om samen iets mee te
ondernemen, als u wat tijd wilt investeren om een
wijkgenoot de helpende hand te bieden of u hebt
zelf ergens hulp bij nodig, kijk dan eens op de
website van TijdVoorElkaar: www.tijdvoorelkaargeestenberg.nl. Daar staan een heleboel adverten-

Paulien en Patricia

ties met vraag en aanbod van mensen uit en rond
de wijk. U bent vrij om zelf een advertentie op de
website te plaatsen, dat werkt heel gemakkelijk.
Als u liever wilt dat de sociaal makelaar voor u een
advertentie plaatst of als u direct bemiddeld wilt
worden door de sociaal makelaar, kan dat ook. Patricia en Paulien zijn er om u daarbij te helpen, om
vragen te beantwoorden en zij kunnen indien gewenst ook aanwezig zijn bij een eerste kennismaking.

Patricia en Paulien hebben ook inloopuren in VTA ‟t
Karregat (ingang paarse deur met rond raam tussen school en bieb). De inloopuren zijn op dinsdag
van 13 tot 14 uur, op donderdag van 9 tot 11 uur
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en op vrijdag van 9 tot 10 uur. Op deze tijden is
altijd iemand van TijdVoorElkaar aanwezig in het
Karregat. Wil je liever op een andere tijd komen of
vind je het fijner dat we naar u toekomen? Dat
kan! Bel of mail dan even om een afspraak te maken. E-mail: info@tijdvoorelkaar-geestenberg.nl en
telefoon: 06-46145949.
OPVOEDNIEUWS!

WEEKENDJE WEG VOOR MANTELZORGERS
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke
partner, kind, familielid of andere naaste kan
erg zwaar zijn. In veel gevallen blijft er voor
de mantelzorger geen of te weinig tijd over
voor hobby, ontspanning, sociale contacten of
vakantie. Terwijl het juist belangrijk is om af
en toe eens even de zorg los te kunnen laten.
Even afstand nemen, even nieuwe energie
opdoen, even wat tijd voor jezelf nemen.
Daarom organiseert PuntExtra in samenwerking
met OpKracht een ontspanningsweekend op
27, 28 en 29 mei 2011 in Hotel Boschoord in Oisterwijk.
Ontspanning, ontmoeting en tips
Van vrijdag- tot zondagmiddag kunnen mantelzorgers genieten van een prachtige omgeving, heerlijk verzorgde maaltijden en lekker veel vrije tijd.
Er worden ook drie groepsbijeenkomsten georganiseerd waarin mantelzorgers tips krijgen om de
zorg beter vol te houden. Alles is erop gericht hen
even uit de dagelijkse zorgsituatie te halen, zodat
ze bij thuiskomst met hernieuwde energie de zorgtaak weer op zich kunnen nemen.
Ex-deelnemers spreken over “fantastisch fijne dagen”, “tot in de puntjes verzorgd”, “fijne gesprekken met lotgenoten” en “heerlijk om zelf eens aandacht te krijgen”.

Opvoeden van kinderen is leuk, maar soms vraagt
u zich af: hoe moet ik hier nu weer mee omgaan?
Wat moet ik nu doen?
Vaak gaat opvoeden vanzelf. Als u als ouder tegen
vragen aanloopt, waar je niet meteen een antwoord op hebt, biedt Welzijn Eindhoven de gelegenheid om hier over te praten, samen met andere
ouders of met de medewerker Opvoeden en Opgroeien (O&O), want samen weet je meer.
Denk bij de vragen aan onderwerpen zoals:
Slapen, zindelijkheid, puberteit, leren luisteren,
zakgeld, driftbuien, huiswerk, eten, pesten, angsten, zelfvertrouwen, ruzie tussen broertjes en
zusjes enz, enz….
Sinds kort is er een nieuwe mogelijkheid om uw
opvoedingsvraag te stellen. Naast de vertrouwde
persoonlijke gesprekken kunt u uw vraag nu ook
via de mail stellen. U krijgt dan binnen 3 werkdagen antwoord.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.welzijneindhoven.nl/opvoeders
of stuur een bericht naar:
opvoeden@welzijneindhoven.nl
Wie weet, tot mails…..
Team Opvoeden en Opgroeien,
Welzijn Eindhoven

Informatie en aanmelding
Het „Even de mantel los‟- weekend is exclusief voor
leden van PuntExtra.
Wanneer iemand per direct lid wordt, kan hij/zij
ook deelnemen aan het weekend.
Als tegemoetkoming in de kosten van het weekend
wordt een eigen bijdrage van € 75,- gevraagd. Dit
is een all-in prijs, alleen drankjes zijn voor eigen
rekening. Aanmelden kan t/m 6 mei; deelname
geschiedt op volgorde van inschrijving. Reageer
snel en bel met PuntExtra,
tel. 040 – 23 08 538. Meer informatie is ook te
vinden op www.puntextra.nl
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GROEP 1 EN 2B VAN BASISSCHOOL DE BOOG
3 keer per jaar hebben we een crea-ochtend op onze school, waarbij kinderen
klassendoorbrekend aan een opdracht werken. Door middel van techniek op school,
zullen andere talenten in de kinderen naar boven komen, zal het onderwijs
uitdagender zijn en leren kinderen probleemoplossend werken. Groep 1 en 2 hebben
afgelopen vrijdag hard gewerkt aan allerlei opdrachten. Er werd geknipt, geplakt, gezaagd, getimmerd
en nog veel meer.
De kinderen van groep 2 maken hier een draaiende bloem.
Door te blazen gaat de bloem vanzelf draaien.
De toverstok voor groep 1

Het is belangrijk dat
kinderen kennismaken met
verschillende
gereedschappen en
technieken. Met techniek
willen we de onderzoekende
houding van kinderen
prikkelen en stimuleren. Alle ouders zijn uitgenodigd om tijdens de
crea-ochtend een kijkje te komen nemen.

De happende krokodil voor groep 2.
De kinderen moesten gaatjes boren in papier. Door middel van
splitpennen kon de krokodil echt bewegen.
De schellenstok voor groep 2.
De kinderen kregen een eigen timmertafel. Eerst moesten ze
gaatjes in dopjes timmeren, waarna de dopjes vast getimmerd
werden aan een stok. Er werd zelfs echte shampoo en tandpasta
gemaakt!
Hier maken de kinderen van groep 1 een visspel.
De kinderen hebben zelf vissen getekend en uitgeknipt. De vissen blijven echt hangen aan de hengel
door een magneetje.

Zo werd er ook nog een zintuigenboekje gemaakt, ik zie ik zie
spel en een rammeldoos. Het was een erg leuke ochtend samen
met alle papa‟s en mama‟s die meegeholpen hebben!
Groetjes van alle kinderen van groep 1/2 B
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IVOORKUST
KEURBENDE
KEURGEWICHT
KEURIG
KEURINGSARTS
KEURINGSDIENST
KEURMEESTER
KEURTURNEN
KUSTBAKEN
KUSTBEWAKING
KUSTBEWONER
KUSTEILAND
KUSTER
KUSTGEBERGTE
KUSTGEBIED
KUSTHAVEN

KUSTKLIMAAT
KUSTMEER
KUSTPLAATS
KUSTRIF
KUSTSTREEK
KUSTSTROOK
KUSTSTROOM
KUSTTOERISME
KUSTVAARDER
KUSTVAART
KUSTVISSER
KUSTVLAKTE
KUSTWACHTER
KUSTWATEREN
KUSTWEG
MARKEUR

NOORDKUST
NOORDZEEKUST
VOORKEUR
WESTKUST
WILLEKEUR

De overgebleven letters vormen 2 gezegdes
Schrijf de oplossing op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:

uw naam, adres en telefoonnummer

‘ram, stier, tweelingen’

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 mei 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:.

O. Teenbakkers
Peutingerpad 1
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld
door Wijkblad Rond ‘t Hofke
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