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De afgelopen maand november is uniek geweest wat betreft de hoeveelheid neerslag. Het was voor de scheepvaart extra opletten om niet te
zwaar beladen te zijn en in het midden van de vaargeul te blijven.
Voorts leverde het veel genoegen. Onze bossen behielden deze herfst
lang hun blad en met veel zonneschijn en droogte was het een plezier
om te gaan wandelen. Het Eckartse bos zag er sprookjesachtig uit met
aan de Amerikaanse eiken nog roodbruine bladeren en een dik bladerdek
op de grond. Daarbij de middagzon die door de takken schijnt en het
geheel een extra glans geeft: genieten ten top! Wat boffen wij Tongelrenaren toch met zoveel mooie natuur binnen handbereik.
Inmiddels zijn we in de laatste maand van 2011 beland. Grappig dat 1
december begon met regen. Sinterklaas heeft zijn traditionele bezoeken
aan de Tongelrese buurten afgelegd. Veel kinderen hebben weer op het
lieve paard van Sinterklaas gezeten. We zijn Sinterklaas en Zijn Pieten
dankbaar dat Hij, weer of geen weer, onze wijk elk jaar trouw bezoekt.
Als Sinterklaas vertrokken is gaan we ons voorbereiden op het Kerstfeest. Voor veel mensen staan deze dagen in het teken van samenzijn
met familie en vrienden. We vinden het fijn om dit feest mooi aan te kleden. De geur van dennenbomen en brandende kaarsen is onmisbaar
voor de sfeer in deze dagen.
Voor Kerst staan er in onze wijk allerlei activiteiten op stapel in onze
wijk. In ons wijkblad kunt u hierover de informatie lezen. Alvast een
kleine greep uit de dingen die u te wachten staan:
•
Kerststallen bezichtigen in de Schop bij de Wasvenboerderij.

Datum volgende uitgave:
± 20 januari 2012

•
•

Kopij inleveren:
Voor de volgende editie van ‘t wijkblad
kopij inleveren vóór:
1 januari 2012

•
•

Kopij moet altijd voorzien zijn van naam en
adres van de afzender, liefst per e-mail, maar
geschreven of getypt mag ook, eventueel met
foto’s of logo’s.
Inleveren bij ‘t redactieadres, ‘t Oude Raadhuis, t.a.v. wijkblad Rond ‘t Hofke,
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven of bij een
van de redactieleden.

•

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek ‘t Karregat

•

Kerstmarkt op het erf van de Wasvenboerderij.
Kerstviering met optreden van projectkoor
“Werk in Uitvoering”.
Dansavond in kerstsfeer voor 50 +.
Harmonie De Eendracht in de Martinuskerk.
Kerstdarttournooi in de Dependance van het
Oude Raadhuis.
Nieuwjaarsbijeenkomst in het Oude Raadhuis.

Aan het eind van december gaan we afscheid nemen van 2011. Daar
horen natuurlijk verse oliebollen en vuurwerk bij. Laat de champagne
maar knallen op de laatste dag van het jaar, maar wees voorzichtig met
vuurwerk, want wij willen iedereen, gezond en wel, weer kunnen begroeten in het nieuwe jaar.
Santé op 2012!
De redactie van Rond ’t Hofke wenst iedereen fijne feestdagen en
een gelukkig nieuw jaar toe!

Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,-Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht voor
om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.

Foto voorpagina:
Kerststal van Frans van den Eijnden
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is
bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of
iets dergelijks te schrijven.

Even voorstellen
Ik ben Anita de Beijer-Smits. Ik ben geboren in
Stratum (Korianderstraat) dus een import Tongelrese. Toen ik 2 jaar was, zijn we verhuisd naar
Woensel. Na een bouwavontuur van mijn vader in
Beek en Donk zijn wij uiteindelijk verhuisd naar
een boerderijtje in Gestel. Daar heb ik een fantastische jeugd gehad. Mijn vader verbouwde het hele
huis; ieder jaar veranderde er iets. Was het niet de
keuken, dan kregen we een openhaard of de badkamer werd onderhanden genomen.

Mijn grote liefde
Mijn vriendin kwam uit Bladel en tijdens een
avondje stappen in Bladel leerde ik mijn grote liefde kennen: Walter. Na zijn militaire dienst zijn wij
in Helmond gaan samenwonen; als je eind jaren
80 snel woonruimte wilde hebben dan kon je in
Helmond terecht. Wij hebben 2 maanden moeten
wachten voordat wij een flat kregen toegewezen.
Na anderhalf jaar forenzen Helmond-Eindhoven
kochten wij een hoekhuis in Woensel. Het huis had
nogal wat (lees: veel) tekortkomingen dus het van
huis uit meegekregen klussen werd daar vrolijk
voortgezet.
Walter werkte ondertussen bij een projectontwikkelaar in Eindhoven en deze had de oude drukkerij
in Tongelre met omliggend perceel in herontwikkeling. Een leuke wijk (Beauregard) was het resultaat
en wij kochten daar een huis. Een 2-onder-1 kap
met één van de mooiste uitzichten van Eindhoven:
het Wasven.

Mijn opleiding
In Gestel ging ik eerst naar de lagere school aan
de Mendelssohnlaan en daarna naar MAVO Marg.
Sinclair.
Onlangs is mijn eindexamenjaar benaderd om mee
te werken aan het KRO-programma “de Reünie”.
De opnames waren begin november in Hilversum.
Een onvergetelijke ervaring met veel leuke (en helaas een paar minder leuke) herinneringen. Heerlijk om na 26 jaar iedereen weer te zien en te horen hoe het met iedereen gaat. Wat is er van iedereen terecht gekomen na toch een roerige tijd
op deze school. En ja, Rob Kamphues is in het echt
veel kleiner. Met mijn schoolvriendinnen van toen
heb ik weer contact en het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
De uitzending is komend voorjaar.
Na de MAVO ben ik naar het ELE (Economisch Lyceum Eindhoven) gegaan om een commerciële opleiding te gaan volgen. Ik heb hier mijn MDS-C gehaald. Een superleuke school met veel vrijheid en
uitdaging. Wij waren van de studierichting die begon met de verkoop van warme worsten- en saucijzenbroodjes in de pauzes. Dit was toen iets
nieuws; wij hadden zelfs geen frisdrankenautomaat alleen een koffie-automaat. Op deze school
zaten veel leerlingen uit de regio.

Een jonge wijk op vruchtbare grond. Overal in de
wijk werden baby’s geboren en zo ook bij ons.
Toen wij een klein jaar in Tongelre woonden, werd
onze oudste dochter Lisa geboren. Twee jaar later
volgde Maud.
Wonen, werken en hobby’s
Toch leefde Tongelre nog niet zo voor ons. Wij
woonden er dan wel, maar we werkten in andere
wijken van Eindhoven. Dit veranderde toen Lisa
naar school ging. Na gesprekken over verschillende scholen, kozen wij uiteindelijk toch voor basisschool De Boog. Vanaf dat moment ging Tongelre
voor ons leven.
Lisa ging naar groep 2 en de ouderraad zocht een
penningmeester. Dit heb ik op me genomen. Helpen om leuke activiteiten te organiseren op school
en om invulling te geven aan het gevoel om iets
aan vrijwilligerswerk te willen doen.
Een paar maanden later heb ik ook het penningmeesterschap op me genomen van Groendomein
Wasven. De boerderij was toen nog niet gekocht
en er werden (en worden) veel activiteiten georganiseerd. De sfeer in de oude stal was ongekend,
veel vrijwilligers maar toch een hechte club. Veel
gezelligheid en betrokkenheid voor en om “ons”
stukje groen.
Een fantastische tijd, maar met 2 schoolgaande
kinderen, een baan en 2 penningmeesterschappen
werd het toch een beetje te veel.
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Kiezen voor het één was dus ook een afscheid nemen van het ander. Ik heb na lang wikken en wegen en met veel pijn in mijn hart uiteindelijk gekozen voor de ouderraad van de school. Vorig jaar
heb ik het penningmeesterschap overgedragen
aan Wendy Sanders, maar ik ben nog wel lid van
het dagelijks bestuur en houd me bezig met allerlei activiteiten op school.
Al 15 jaar werk ik met veel plezier bij VFO, een
architectenbureau waar ik me met de boekhouding bezig houd. Het zien ontwerpen en uiteindelijk het gebouw zien verrijzen op een stuk grond
vind ik fascinerend, architectuur blijft boeiend.
Een nieuwe opleiding
Na een tijd kwamen er weer kriebels om iets te
gaan doen. Ik ben een cursus voor nagelstyliste
gaan volgen. Dit wilde ik al jaren maar het kwam
er gewoon niet van. Toen ik deze opleiding had
afgerond en wijzer werd in de wereld die nagelstyling heet, kwam ik er ook achter dat mijn opleiding de lading niet dekte.
Bij een ander opleidingsinstituut heb ik me verder
verdiept in alles rondom hand en natuurlijke nagels, probleemnagels, nagelziektes en schimmelnagels. Bijzonder interessant. Nu is het tijd om
ook creatief te worden dus er staan workshops
gepland voor nailart en naildesign.
Helaas denken veel mensen bij nagelstyling alleen
aan kunstnagels. Natuurlijk is dit een groot deel
van mijn werk, maar de natuurlijke nagel wordt
zeker niet vergeten. Klanten komen voor de verzorging van hun natuurlijke nagels eventueel uitgebreid met een scrubbehandeling die kan worden
afgesloten met een verzorgende crème en paraffinebad. Alle producten die ik voor de manicure behandeling gebruik zijn niet getest op dieren en
zijn DBP, tolueen en formaldehyde vrij.
De nieuwste methode die ik aanbied is ManiQ color: dit is een afweekbare nagelgel die zeer dun op
de natuurlijke nagel wordt aangebracht. De eigen
nagels blijven in uitstekende staat en er wordt
nauwelijks aan de natuurlijke nagel gevijld. Deze
gel is uitermate flexibel en verkrijgbaar in meerdere kleuren. De ultradunne gel verstevigt de nagel. Uw nagels blijven mooi natuurlijk dun, maar
de gel biedt wel extra stevigheid aan uw natuurlijke nagels.
Een nieuwe carrière
In 2010 ben ik begonnen met een kleine gezellige
salon aan huis op de eerste verdieping.
Neem eens een kijkje op mijn website:
www.anitasnagels.nl

Tuintip voor december: Klaar voor de winter
Door Jeroen Soontiëns
Kunt u nog iets doen in de tuin in de maand december?
Natuurlijk! Met vorst en sneeuw in aantocht is het goed
om uw tuin te beschermen tegen de winter. Het is goed
om gevoelige planten te beschermen en enkele zaken te
controleren.

•
•

•

•

•

Houd het gazon bladvrij. Het gras heeft licht nodig
om de winter goed door te komen. Het is nu ook een
prima tijd om kalk te strooien.
Kuipplanten, zoals olijven en palmen, die wel nachtvorst verdragen maar geen echte vorst, kunt u het
beste beschut neerzetten. Wanneer er een vorstperiode wordt voorspeld, moeten deze planten naar binnen
verhuizen of worden ingepakt. Hiervoor zijn tegenwoordig handige planthoezen te koop. Na de vorstperiode kunt u de bescherming het beste zo snel mogelijk verwijderen.
Voor het planten en verplanten van bomen en struiken is de winter een uitstekende tijd. Alleen wanneer
de grond te hard bevroren is en niet meer te bewerken, kunt u het planten beter uitstellen.
Afgevallen blad is een goede bescherming tegen
vorst. Voor het aanbreken van de winter kunt u de
grond in borders, onder hagen en tussen groenblijvende struiken het beste bedekt laten met een dikke
laag blad. Veel planten en struiken komen daarmee
beter de winter door. U kunt in plaats van blad ook
een mulchlaag van houtsnippers aanbrengen.
Terrasplanten in potten zet u het beste beschut neer,
zodat ze uit de wind staan en bij voorkeur tegen het
huis. Water geven is niet nodig, behalve wanneer het
een lange tijd drogend weer is met een oostenwind.

Vergeet ook de vogels in uw tuin niet. Rond deze tijd zijn
de meeste bessen en vruchten uit de planten verdwenen,
dus het bijvoeren van vogels is niet overdreven.
Wanneer u een
voederplaats op
een goed zichtbare plek inricht,
heeft u er bovendien elke dag
plezier van.

Ik wens u natuurlijk hele fijne kerstdagen en een
geweldig 2012 toe!!!
De Wisselpen geef ik door aan bourgondiër in hart
en nieren Rian van Vegchel.

Foto: planthoezen
zijn er in diverse
maten
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Kuieren in Tongelre:
Rondje Karpendonkse plas

Tongelrese vlag in het buitenland
Zie hier, de Tongelrese vlag wappert zelfs in Pechaussou, (Mauroux) dat ligt in de buurt van Cahors en de rivier de Lot. De omgeving heet daar
ook de Lot. Hier woont de getogen Tongelrenaar: Wim Tielemans.
Een originele vlaggenmast moet nog komen bij
dit nieuwe huis, maar de vlag kleurt daar al fantastisch.

Zondag 20 november kon je meelopen met een
Tongelrese natuurgids rond de Karpendonkse plas.
De plas is gegraven in 1953 en het zand werd gebruikt voor het hoogspoor in de stad.
Het bijzondere aan deze wandeling was dat er extra aandacht werd besteed aan de watervogels. De
plas was als een heldere spiegel en de zon zorgde
voor een mooi novemberlicht. Dat maakte de kleuren van de eenden en andere watervogels super.
De tafeleenden, wilde eenden en kuifeenden hebben in deze tijd een schitterend verenkleed. Er was
een groot aantal aalscholvers aanwezig die na het
vangen van voedsel hun veren in de zon moesten
laten drogen. Het is geweldig mooi om te zien hoe
deze pelikaanachtigen soms laag over het water
vliegen.

Toch een beetje Tongelre-gevoel in Frankrijk………………

Aalscholver
Er verblijven verschillende blauwe reigers aan de
plas en een groot aantal kapmeeuwen. Ook meerkoeten en futen vinden hier hun thuis. Als je stil
staat aan de waterkant is het een beleving om deze
vogels met een verrekijker te mogen bespieden. De
geïnteresseerden die mee zijn gelopen, waren het
daar zonder meer mee eens.
Volgend jaar lopen we nog een rondje en dan moet
je zeker meegaan. Je gaat deze plas echt anders
ervaren want meestal wordt er gewoon voorbij gewandeld of getrimd.
Misschien moet je zelf
eens met een verrekijker
naar de Karpendonkse
plas gaan. Het klinkt raar,
maar vogels kijken is echt
boeiend!
Tafeleend
Kees van Grevenbroek

Een Tongerick is een Tongelrese Limerick
Vur de Tongerick is di de leste keer,
Nelis schrijft ze voorlopig nie meer.
Na drie jaor uit zunne duim zuige,
gaat ie zich nu over ander geschrijf buige.
En wel net as vruger, me un ouwe ganzeveer.
Tot schrijfs,
Nelis
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519.
Op zoek naar een betrouwbare oppas? Dan ben ik degene
waarnaar u op zoek bent!
Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon:
0407877780 of 0630585801.
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.
Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. Telefoon:
040-2518297 mobiel 06-48690224.
Ik zit op het Stedelijk College Eindhoven en doe de tweetalige Havo. Ik kan goed met kinderen opschieten.

peltjes bij zo`n boom. Dat noemen we dan een smidse, zeg maar een soort werkplaats van deze specht.
Er is nóg een
vogel die beschikt over een
uitrusting om
de zaden uit de
kegels en dennenappels te
halen. Dat is
namelijk de
kruisbek.
Een vogel met een gekruiste snavel. Dat is dan zijn
gereedschap. Zij komen uit Scandinavië en verblijven
hier in de winterperiode in onze naaldbossen. De
mannetjes zijn rood en de vrouwtjes groen van kleur.
Krutjes raape
Wij mensen zijn ook gek op dennenappels, maar dan
voor decoratie met de Kerst. In vroeger tijden werden
de kegels verzameld voor het aanmaken van de houtkachel. Men ging het bos in om ‘krutjes te gaan
raape’. Dat deed men in juli of augustus want dan
vielen de nog mooie verse kegels van de boom en
waren ze goed droog.

Oh sparreboom

Hoe kan zoiets groeien, vraag ik mezelf wel eens af.
In de natuur zijn zoveel dingen zo mooi en in de
meest vreemde vormen gegroeid. Dit keer, omdat het
bijna Kerst is bekijken we eens de verschillende dennenappels en sparrenkegels die je in Tongelre kunt
vinden, al dan niet in het bos.
Je kent vast wel het liedje: Oh dennenboom, oh dennenboom, leuk liedje, maar het klopt niet. Het is een
spar en geen den, die we met de Kerst optuigen. Eigenlijk dus: Oh sparrenboom, oh sparrenboom.
Een grove den heet in het Latijn: Pinus sylvestris, het
grenenhout. Een fijnspar heet: Picea abies, het vurenhout. Aan de sparren en dennen groeien zaden met
een vleugeltje, ze zitten verstopt in een (sparren)kegel
of een dennenappel.
Een rara snavel
Eekhoorntjes zijn gek op de zaden en weten de kegels
op een slimme manier te ontmantelen. Grote bonte
spechten zijn ook liefhebbers van de zaden. Zij klemmen de dennenappels vast tussen een stuk ruwe
schors en halen er dan de zaden en ook de insecten
die ertussen zitten uit. Vaak liggen er veel dennenap-

Enkele soorten
Er zijn nogal wat soorten waar een dennenappel of
kegel aan groeien. Een naaldverliezende boom is de
larix. De kegeltjes staan op een rijtje. Abies is ook
een spar, maar dan met zachte naalden de kegels
staan recht op de takken. Je hebt de Douglasspar, een
snelle groeier. Een zee-den, deze heeft hele grote
dennenappels. Er bestaat ook een zwarte den, de Pinus nigra met kleinere dennenappels. Al deze naaldbomen zijn te vinden in het Eckartse bos. Aan coniferen, die in onze tuinen en parken groeien, hangen
zelfs hele kleine kegelvormige zaden. Je moet maar
eens kijken.
Fijne Kerst,
Kees van Grevenbroek.
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Diensten met Kerstmis

Parochiecentrum Tongelre

Zaterdag
24-12

Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
www.parochietongelre.nl
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl

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

De activiteiten in onze parochie

Zondag
25-12

Op de website vindt u eventuele veranderingen in de activiteiten.
Normale diensten

Berckelhof

Antonius

Martinus

Eucharistieviering
of woorddienst

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Ochtendgebed
met communiedienst

Dinsdag
9.00 uur
(stiltecentrum)

1e vrijdag
van de
maand om
9.30 uur

Kerk is....
Het is een gekke periode. Zoveel vertrouwde kanalen
staan op hun kop. In de parochie is met een sneltreinvaart
van alles aan de gang om per 1 januari een nieuwe parochie te kunnen opstarten. Het gaat heel snel, en als ik het
bisdom of onze pastoor hoor uitleggen waarom het zo snel
moet, dan versta ik wat ze zeggen. Maar toch zie ik veel
vrijwilligers, maar ook parochianen uit de trein springen of
van de trein vallen. Het doet dan zeer. Wat moet ik doen?
Steenkolen op het vuur of mensen opvangen en terugbrengen? Ik hou een paar keer een pleidooi om al die vrijwilligers-energie vast te houden, er wordt ja geknikt maar
nee gehandeld, als ik rondkijk. Het zal een andere Kerstmis worden dan anders. In dezelfde gebouwen, maar toch
zijn die nu anders geworden. Op veel kerken hangt nu een
etiketje: nog maximaal vier keer Kerstmis vieren. Misschien nog minder, misschien volgend jaar al niet meer.
De weemoed van die Kerstvieringen is ook te voelen aan
mijn inleiding wellicht. Toch weet ik dat er ergens een ster
is opgestegen, ik zie die ster nog niet, maar ik blijf zoeken.
Voor mij is de kerk nog steeds een gastvrije plek, waar we
te gast zijn. Niet bij de pastoor. Niet bij het bestuur, maar
te gast bij onze Lieve Heer zelf. Aanschuiven bij Hem, oog
hebben voor elkaar. Meer een stal dan de herberg in
Bethlehem denk ik, want je bent welkom, rijk en arm, herder en bedelaar, engel of os, jong en oud. Niemand geweigerd. Als ik die herbergier voor ogen houd, dan kan ik
me daar wel aan warmen, schuif ik de stoel voor jou uitnodigend op zij. Voel ik een arm op mijn schouder en knikt
iemand bemoedigend.
Het is echt advent in mijn hart, en ik kijk met verlangen uit
wanneer het Kerstmis wordt van binnen, nieuwe energie,
nieuw leven, toekomst durven zien. Help jij mij daarbij?

19.00
uur
19.00
uur
21.00
uur
23.00
uur

Antoniuskerk
Berckelhof

9.30
uur

Antonius

Eucharistieviering
(Scola Cantorum)

11.00
uur
13.00
uur

Martinus

Eucharistieviering
(Martinuskoor)
Peuter / kleuterviering

Antonius

Zaterdag
31-12

19.00
uur

Eucharistieviering
Eucharistieviering
(Cantemus Domino)
Eucharistieviering
(Martinuskoor)

Martinus

Martinus

Maandag 26-12

Viering

Geen vieringen!
Berckelhof

Eucharistieviering

Kerstconcert door Harmonie de Eendracht:
21 december in de
Martinuskerk, aanvang
19.30 uur.
Op zondag 8 januari
wordt om 9.30 uur in de
Antoniuskerk een kindvriendelijke dienst gehouden.

Missiekalender 2012
Op het parochiecentrum en –bureau en bij Betty van
Spreeuwel is de nieuwe kalender te koop, boordevol schilderijen van de Peruaanse kunstenaar Jaime Colán. Deze
schilder maakt zich ernstige zorgen over o.a. de klimaatverandering waarvan de
gevolgen ook in het Andesgebergte te zien zijn.
Verder maakt hij zich zorgen over de groter wordende kloof tussen rijk en
arm in zijn land, waarvan
de vrouwen de grootste
armoedelast dragen.
Kosten voor dit mooie en
nuttige cadeau zijn slechts
€ 8,-.
Kerstviering door en voor kinderen
Op Kerstavond om 19.00 uur is in de Antoniuskerk een
kerstviering, door kinderen en voor kinderen.
In ‘Het boek met het kerstverhaal’ lopen de hoofdrolspelers uit het verhaal het boek uit, want ze denken dat het
kerstverhaal er niet meer toe doet. Gelukkig is er een kind
dat er meer van wil weten en op zoek gaat naar de hoofdrolspelers.

Pastor Willem Brok
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Wilt uw (klein)kind ook
meedoen met het
Kerstspel? Wil je spelen als de keizer, Jozef
of Maria, de herders of
de engelen? Neem dan
contact op met Kaya
van Heiningen.

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN

Sinds maart 2011 heeft de Oud Katholieke Parochie Maria Magdalena een
eigen onderkomen in Woensel, namelijk het voormalige Paulus kerkwijkcentrum aan de Boschdijk.

Na opgave volgt een
afspraak om het kerstspel te oefenen.
Sabbatverlof
Na 9 jaar in het Tongelres pastoraat, mag ik komend
jaar gebruik maken van drie maanden sabbatverlof. Dit
betekent dat ik van half januari tot half april niet aanwezig ben in de parochie. Met de gezinnen met communicanten en vormelingen zijn afspraken gemaakt,
zodat hun voorbereiding gewoon door kan gaan.
Sabbatverlof is bedoeld om de 'batterij weer wat op te
laden', voor bezinning en studie. In deze tijd wil ik
graag wat meer leren over ouderenpastoraat en over
de bijbel. Voor de bezinning kan ik terecht bij de
Hooge Berkt, een christelijke leefgemeenschap in
Bergeyk.

•
•
•

Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur.
1e zondag van de maand: Eucharistieviering;
2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van Schrift
en Gebed;
3e zondag van de maand: Eucharistieviering.

Uitgezonderd Hoogfeesten zijn er op de overige zondagen
geen diensten.
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnummer 024-6221470 of 06-49630170.

Met hartelijke groet,
Kaya van Heiningen
tel. 2811324
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl
Rectificatie Kerstavond
Let op, door een misverstand stond in het novembernummer van 't Hofke dat er een Kerstviering zou zijn in
het Wasven op Kerstavond.
Omdat ik vanwege de nieuwe parochie-indeling straks
niet meer voorga in het weekeinde, wordt mijn taak
verlegd.
Ik zal met name in de binnenstad actief zijn bij het
Steunpunt Materiële Hulpverlening en het Inloophuis
daar. Daarom ook zal ik die avond bij de fakkeloptocht
zijn in de binnenstad. Een consequentie van alle veranderingen dit jaar en ik vind het jammer dat ik een
enthousiaste groep van vorig jaar moet teleurstellen.

Jozua Gemeente Eindhoven
Telefoon: 040-2412231
E-mail: infojozua@gmail.com

De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00
uur in de dependance van het Oude Raadhuis,
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent
van harte welkom!

Pastor Willem Brok

FAMILIEBERICHTEN

DIEREN

Overledenen :
Agnes Thielemans-Rennenberg, 91 jr.,
Telefoonstraat
Marie Visser-Pruijmboom, 72 jr., Orpheuslaan
Harrie van Houtert, 87 jr., Sterkenburg
Nellie Verbaanderd-van Berlo, 81 jr.,
Jeroen Boschlaan
Dopen:
Mick Peeters
Jayden van Veen
Luciano Relouw
Timmy Kemp

OPVANG

PAUL (D.O.P.)

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er voor de
opvang van dieren, met uitzondering van honden en katten, en bieden ze weer te koop aan.
Ook voor tweedehands kooien, voor advies en
info, kunt u bij ons terecht.
D.O.P.
Krommenbeemd 28
5641 JX Eindhoven
Tel: 040-2814579
Mob: 06-18211671
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JAARLIJKS KERSTCONCERT
‘HARMONIE DE EENDRACHT’
Op woensdag 21 december 2011 geeft Koninklijk Erkende “Harmonie de Eendracht”
haar traditionele Kerstconcert in de Martinuskerk op ’t Hofke.
Aanvang van het concert: 19.30 uur.
We bieden een gevarieerd programma, ondersteund door enkele gasten.
De stukken variëren van Kerstliederen (om mee te zingen) tot klassieke kerstmuziek.
We hopen u in groten getale te mogen begroeten.

JUBILARISSENCONCERT
19 NOVEMBER 2011
Op 19 november j.l. heeft Harmonie
de Eendracht een speciaal concert gegeven voor haar jubilarissen uit eigen
gelederen.
Toon Menheere ontving glunderend
de gouden speld met zirkonia van de
VNM (Verenigde Nederlandse Muziekbonden) voor zijn 60 jarige lidmaatschap van De Eendracht uit handen van een vertegenwoordiger van de
Brabantse Bond.
Ook Ria Leermakers en Peter de Laat
ontvingen hun versierselen voor respectievelijk hun 25- en 40-jarig lidmaatschap.

Foto boven: Toon Menheere ontvangt gouden speld

Het druk bezochte concert kende na
afloop nog een feestelijk vervolg met
een hapje en een drankje.

Foto boven:
De drie jubilarissen
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmorgen
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur


Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen: 1x per 2 weken.
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen begint
om 14.00 uur.


Kom met ons toosten op het
nieuwe jaar
en afscheid nemen van
Frits, Geert en Philip
Hiervoor staat de deur van ’t Oude Raadhuis open op
zondag 8 januari 2012 van 13.00 tot 17.00 uur.
Het bestuur van het Wijkcentrum nodigt iedere wijkbewoner uit om, onder het genot van een hapje en
een drankje, afscheid te nemen van de scheidende
bestuursleden en de beste wensen uit te wisselen aan
het begin van het nieuwe jaar.

U komt toch ook?

Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.
Allerhande vormen van handwerken voor dames, met
koffie en een gezellig praatje.


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


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


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


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


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


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

WIJ HEBBEN JE NODIG !
Wie voelt zich geroepen om te helpen werk te maken van de integratie van onze mede-wijkbewoners
die de Nederlandse taal en gebruiken graag willen
leren?



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


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


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

Vrijwilligers die een willekeurig dagdeel (of meer) in
de week willen vrijmaken om anderen te helpen
• met het leren van de taal;
• met het boodschappen doen, de dokter bezoeken, de stad ingaan e.d.;
• te leren fietsen en er vertrouwen in te krijgen om
aan het verkeer deel te nemen.
Als we elkaar zo helpen wordt het voor iedereen
plezieriger leven in ons Tongelre. Kom op, we hebben je nodig. Aanmelden kan bij 't Oude Raadhuis
via: telefoonnummer 281 17 37 of per e-mail:
raadhuis@onsneteindhoven.nl



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

Graag naam, adres en telefoonnummer vermelden
en we nemen contact op om er verder werk van te
maken.
ALVAST BEDANKT !
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ARNO HUIBERS THEATERPRODUCTIES

Gespreksgroep als ouders gescheiden zijn
Arno's Theater
Het gezelligste theatertje van Eindhoven staat bij u in
Tongelre. Het 'pimpen' van Arno's Theater is nagenoeg
afgerond. De grote toegangspoort leidt naar een sprookje. Komt dat zien
Kerstvoorstelling
'De glimlach en de
bom' - Arno Huibers,
mmv Rob Welsing
Locatie: Arno's Theater
(vernieuwd!) - Kalverstraat 11, Eindhoven
Datum: 27, 28, 29 en
30 december 2011
Aanvang: 14.30 uur
Leeftijd: familievoorstelling 4+
Entree: Kind 8,50 incl.
ranja - Volwassene
12,50 incl. koffie/thee
Reserveren:
info@arnohuibers.nl of
040-2816483

Als ouders gescheiden zijn, verandert er opeens heel
veel in het leven van kinderen. Welzijn Eindhoven wil
deze kinderen graag helpen bij de verwerking.
Vanaf 14 december bieden we voor jongeren van
12 – 16 jaar met gescheiden ouders gespreksgroepen aan. Waarin zij met leeftijdgenoten, die
in dezelfde situatie zitten, over de scheiding kunnen praten. Zo leren zij omgaan met de nieuwe
situatie. Want praten helpt echt!
Een scheiding wekt veel emotie op. De een is opgelucht
omdat een scheiding een einde maakt aan ruzies in
huis, de ander is boos en verdrietig. Ineens ziet het
kind zijn vader of moeder niet meer iedere dag en
soms krijgt men te maken met nieuwe partners
van de ouders. Als ouders gescheiden zijn, is het
voor iedereen een moeilijke tijd.

Kus me - De clown en zijn Muze
Een onverwachte chat uit de ruimte zet de wereld van
een clown op zijn kop. Na een avontuurlijke reis door het
heelal ontmoet hij een jonge vrouw op een andere planeet. 'Ik heet Muze' zegt ze, 'omdat de oude planetenkoning mij zo inspirerend vindt.' De clown vertelt over zijn
wereld met 'tenten als paleizen' en 'duizenden juichende
mensen'. Bij het horen van die woorden waant Muze zich
al als koningin in de wereld van de clown. Eenmaal op
aarde blijkt het leven van de clown heel anders dan zij
zich voorstelde. Wint hij haar hart???
'KUS ME' is een grenzeloze, fantasierijke en gevoelvolle
reis zoals alleen een clown die maken kan... Een clownsodyssee. Laat je glimlachend meevoeren in zijn universum. Voor even niet met beide benen op de grond. Een
voorstelling voor mannen en vrouwen, meisjes en jongens, geliefden en singles.
Huibers toont in 'KUS ME' al zijn kwaliteiten. In deze
voorstelling brengt hij video-animatie, clownsspel, acteren
en poppenspel op een bijzondere manier bij elkaar.
Data
Deze gloednieuwe voorstelling van Arno is 28 en 29 januari te zien in het 'opgepimpte' Arno's Theater.
Adres Kalverstraat 11, Eindhoven. De data in februari
zijn: 18, 19, 25, 26. Voor data t/m mei 2012 zie de speellijst op www.arnohuibers.nl
Aanvang op zaterdagen 20.00 uur en op zondagen om
14.30 uur. Leeftijd: volwassenen en kinderen vanaf minimaal 6 jaar.
Reserveren kan via: info@arnohuibers.nl of 040 2816483

Gespreksgroep voor jongeren
Voor kinderen van gescheiden ouders, is het belangrijk
om in contact te komen met leeftijdgenoten die in dezelfde situatie zitten. Door met elkaar over scheiding
te praten en naar elkaar te luisteren, leren jongeren beter om te gaan met de situatie. Want erover
praten helpt echt! Voor jongeren van 12 tot 16
jaar, die te maken hebben met een echtscheiding,
organiseert Welzijn Eindhoven daarom de gespreksgroep: Als mijn ouders gescheiden zijn.
Deelname aan de gespreksgroep is gratis. Voor
meer informatie of aanmelding neem contact op
met Ilse de Jongh van Welzijn Eindhoven via
i.d.jongh@welzijneindhoven.nl.
Of kijk op www.welzijneindhoven.nl.

OPROEP
Hallo beste lezers,
Ik ben Annemoon en ik wil mijn werkstuk over basisschool De Boog doen. Ik wil vragen of jullie misschien informatie hebben (van vroeger en nu) over
De Boog, foto's zouden ook leuk zijn. Als jullie zelf
op deze school hebben gezeten of iemand kennen
die erop heeft gezeten, zou ik dat graag horen. Je
kunt je reactie sturen naar rondhethofke@planet.nl.
Alvast bedankt
Groetjes,
Annemoon
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Als het lichaam zich onvoldoende kan herstellen of
aanpassen aan de veranderingen kunnen er klachten komen. Vaak zijn dit niet heel duidelijke klachten, maar meer klachten in het begin van dit artikel genoemd. Het kan ook een forse aanval van
benauwdheid zijn of hartkloppingen e.d, kortom,
een hyperventilatie-aanval. De klachten kunnen
erg beangstigend zijn.

Door: Marja Boerefijn, Lisette Schuurman;
Praktijk voor oefentherapie Cesar,
Ademtherapie en Craniosacraaltherapie,
Pagelaan 7, 5641 CB Eindhoven, Tel. 040-2813463
Hyperventilatie
Benauwdheid, niet kunnen doorademen, duizeligheid, wazig zien of het gevoel hebben niet betrokken te zijn bij je omgeving, hartkloppingen, opgeblazen buik, pijn of druk op de borst, tintelingen
bij de mond of in armen en benen, kunnen allemaal symptomen zijn van hyperventilatie.
Wat is hyperventilatie?
In een gezond lichaam wisselen de longen zuurstof
en koolstofdioxide uit tussen bloed en buitenlucht.
Bij hyperventilatie gebeurt deze gasuitwisseling
intensiever dan normaal. Hyperventilatie betekent letterlijk te veel (hyper) ademen (ventilatie).
Wie hyperventileert, ventileert meer dan nodig om
het koolstofdioxidegehalte in het bloed op de normale hoogte te houden. De verstoring in de gasuitwisseling kan bovengenoemde klachten geven.
Deze verstoring kan het gevolg zijn van een disbalans in het lichaam. Deze disbalans ontstaat bijvoorbeeld door een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid (draagkracht). Hierdoor
ontstaat er in het lichaam in bepaalde spiergroepen teveel spanning.
Als er aan de “normale” situatie iets verandert kan
het lichaam hierdoor in moeilijkheden komen. Bijvoorbeeld, je wordt ziek en je werk gaat onverminderd door, of misschien is het een tijdje extra
druk thuis of op het werk. Kortom er ontstaat wat
stress. Dan zijn belasting en belastbaarheid niet
meer in evenwicht. Is dat van korte duur dan herstelt uw lichaam daar goed van. Zo niet, dan
spreekt het lichaam zijn reserves aan. Om het vol
te houden wordt bijvoorbeeld meer spierspanning
gebruikt en het gevolg kan ook zijn een hogere
hartslag en snellere ademhaling.
Andere veranderingen kunnen in de persoonlijke
sfeer liggen zoals het verlies van een dierbare,
maar ook extra druk door mantelzorg. Ook leuke
grote veranderingen, zoals een huwelijk of geboorte van een kind, kunnen u uit balans brengen.

Een adem- en ontspanningstherapeut of psychosomatisch oefentherapeut kan hulp bieden. Deze
leert u te voelen waar spanning zich heeft opgehoopt en hoe deze weer te ontspannen.
Met behulp van handgrepen, instructies en oefeningen wordt het lichaams- en adembewustzijn
getraind. De oefeningen zijn in diverse situaties
(thuis maar ook op het werk) makkelijk toepasbaar en gericht op het bewust worden van de
spanning en van de ademhaling. Door op tijd te
herkennen, dat een bepaalde spanning te hoog
wordt of te lang aangehouden wordt, kan daar tijdig op ingespeeld worden met een bewuste ademtechniek. Zo kan de ademhaling een veilig handvat
worden om de klachten terug te dringen en te
voorkomen.

Als je goed kunt luisteren,
word dan vrijwilliger bij
Sensoor!
Sensoor Eindhoven zoekt nieuwe vrijwilligers
Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een gesprek van mens tot mens. Als vrijwillige medewerker bent u er om deze gesprekken via telefoon of chat te voeren. Spreekt u dit aan en bent
u een aantal uren per week beschikbaar, reageer
dan.
Wat bieden wij?
• Zinvol en nuttig vrijwilligerswerk
• Een gedegen inwerkperiode waaronder een
professionele basistraining
• Deskundige begeleiding
• Thema-avonden en nascholing
Wat vragen wij?
• Beschikbaarheid voor tenminste 4 telefoon- of
chatdiensten per maand
• Deelname aan de maandelijkse groepsbijeenkomst
• Een luisterend oor en inlevingsvermogen
Belangstelling?
De eerstvolgende basistraining start 10 en 11 februari 2012. Aanmelden kan tot 13 januari 2012.
Wilt u meer weten of een informatiepakket aanvragen, kijk op www.sensoor.nl/brabant.
U kunt ook bellen of mailen: 040-212.55.66 /
eindhoven@sensoor.nl
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KERSTKALENDER KERST
T-- I N N T O N G E L R E 2 0 1 1
Ook dit jaar is het weer gelukt; de KERST-INN Tongelre heeft een gevarieerd programma voor
jong en oud samengesteld. In het onderstaande overzicht kunt u alle activiteiten die vanaf zaterdag
17 december plaats gaan vinden nalezen. Een aantal activiteiten van ’t Oude Raadhuis hebben al
plaatsgevonden, de informatie hierover heeft u in het november nummer van Rond ’t Hofke kunnen
vinden. Dit waren o.a. de kerstmarkt, het kerstkienen, de workshop kerststukjes maken en het kerstconcert van de Oma’s aan de top. Wij hopen dat u deze activiteit met veel plezier heeft bezocht en
dat we u terug mogen zien bij één of meerdere andere activiteiten van de KERST-INN Tongelre.

Datum

Activiteit

Locatie

Informatie

Kerststal in het thema duurzaamheid. De kerstfiguren worden ge14 december – maakt door diverse dagbesteding8 januari
centra van Lunet Zorg en zij gebruiken hiervoor huishoudelijk afval dat
een tweede leven krijgt.

In de Schop bij de
Wasvenboerderij

De kerststal is dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot
17.00 uur en op vrijdag t/m zondag van 10.00 tot
21.00 uur.

17 december –
Kerst expositie
8 januari

Overloop Wasvenboerderij

Expositie van kerstgroepen van Riekie Bongers.
Tevens zullen er kerst/wintertaferelen gemaakt door
kinderen van basisschool De Boog tentoongesteld
worden.

dinsdag
20 december

Dansavond in kerstsfeer voor 50+

Dependance van
't Oude Raadhuis

Het Kersterras is op deze avond voor iedereen geopend vanaf 19.30 uur, met hopelijk een muzikale verrassing. Gratis entree

woensdag
21 december

Kerstviering met optreden van het
4B4SAX saxofoonkwartet.

Het Kerstterras in
de tuin van dependance 't Oude
Raadhuis

Aanvang 19.30 uur. Gratis entree.

woensdag
21 december

Harmonie de Eendracht speelt in de
Martinuskerk

Martinuskerk

Aanvang 19.30 uur

donderdag
22 december

Sing a long kerstkaraoke

Het Kerstterras in
de tuin van dependance 't Oude
Raadhuis.

vrijdag
23 december

Kerst darttoernooi voor de Bulldog
Dependance van
Buddies en de sing a long kerstkara't Oude Raadhuis
oke

Het Kersterras is op deze avond voor iedereen geopend vanaf 19.30 uur. Gratis entree

zaterdag
24 december

Kerstviering met samenzang
Eucharistieviering

Wasven
Martinuskerk

Aanvang 19.00 uur
Aanvang 23.00 uur

Zondag 25
december

Kerstbrunch

Dependance van
’t Oude Raadhuis

De Kerstbrunch is van 11.00 tot 14.00 uur. Inschrijving
en informatie via ’t Oude Raadhuis (040 2811737).
Deelnamekosten € 6,00 met voorinschrijving.

Zondag
8 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst

‘t Oude Raadhuis

12.00 - 16.00 uur

Aanvang 19.30 uur. Gratis entree.
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EIND GOED
D,, A L G O E D
D!!
Een heel toepasselijke spreuk voor eind december, want hebt u dat ook, dat gevoel, dat u op het eind
van het jaar nog even iets moet doen waardoor u het jaar goed afsluit?
In dat geval kunnen wij u wel een goede hint geven. Wij lieten u in ons wijkblad kennis maken met twee
stichtingen.
Beide stichtingen zijn blij met iedere gift en hebben als doel: de mensen in Afrika een menswaardiger
bestaan geven. Als u op het eind van het jaar aan dit nobele streven nog even uw steentje bijdraagt,
dan smaken de oliebollen op oudejaarsavond ongetwijfeld nog lekkerder!

DE STICHTING SEIG

DE STICHTING PROAFRIKA

Wim en Dorothé van Dijke zijn de mensen
achter deze stichting. Zij zetten zich voor
100 % in voor hun grote liefde: Gambia.

Maarten Manders, José Lavrijsen en Jan Kempers, drie enthousiaste mensen die verknocht
zijn aan Afrika, vertelden ons van hun projecten.

Zij willen er alles aan doen om de Gambiaanse
jeugd in de gelegenheid te stellen onderwijs te
krijgen in een verantwoord schoolgebouw voorzien
van goede meubels en materialen.
Dankzij hun inspanningen kunnen de kinderen in
Gambia met de “school-truck” naar school.

Dankzij hun inzet staat er nu een weeshuis in Zimbabwe en een meubelvakschool in Oeganda. Jonge mensen kunnen daar opgeleid worden tot meubelmaker.

Rekeningnummer: 10.70.40.913

Rekeningnummer: 135.41.25.60

Het transporteren van de machines en de bouwmaterialen was een heel karwei!!!
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KERSTVERHAAL: DE GOEDE DENNENBOOM
“Halt, vader, eigenlijk zouden wij liever deze
hier willen.”
“Zoals jullie wensen,” zei vader en de bijl hakte
diep in de voet van de moedige boom. De drie
kinderen namen hem onder de arm en lachend
stapten ze weer naar huis. De boom schreeuwde het uit van pijn, maar de mensen luisterden
niet goed genoeg om de boom te horen huilen.
Daar stond hij nu, in het midden van de huiskamer, overdekt met slingerende lichtjes, slingers
en bollen. Helemaal bovenaan stak een zilveren
bol met een lange punt. Er waren al rare vogels
boven op zijn kop komen zitten, maar zoiets,
nee. Beneden aan zijn voeten stond een stalletje en hij zag hoe de kinderen er allemaal plaasteren figuurtjes inzetten met overal kleine
schaapjes er om heen. “Zie mij hier nu staan,”
mopperde de boom, “ik ben blij dat de andere
bomen mij niet zien, met al die belachelijke
rommel aan mijn lijf.”
Zo stond hij daar week na week. Op zekere dag
maakten de kinderen weer een drukte van belang om en rond het stalletje. “Wel verdraaid,”
dacht hij. “Nu komen er nog drie beeldjes bij,
waarvoor dient dat toch allemaal.”

In het dennenbos liep een man met een bijl en
drie kleine kindertjes. De grote dennenbomen
trokken zich van het viertal niet veel aan want
zij wisten dat zij geen kwaad konden. De kleine
dennenboompjes sidderden van angst als de
man met de bijl dichterbij kwam. Ze trachten er
allemaal zo onaantrekkelijk mogelijk uit te zien.
Al snel viel het oog van de kinderen op een
prachtig boompje dat nog volop stond te pronken. “Deze hier is de mooiste!” riepen ze. Het
was het domste boompje van het ganse dennenbos. Het kende het verschil nog niet tussen
de lente en de winter en het begreep dan ook
niet waarom al de andere boompjes zich zo lelijk maakten.
Vader duwde de kinderen eventjes opzij, spuwde in zijn handen en hief de bijl hoog in de
lucht. Een iets oudere dennenboom die dit alles
zag, kreeg zo’n medelijden met het domme
boompje, dat hij zijn afhangende takken omhoog stak. Hij trok zoveel sap naar zijn kruin,
dat zijn naalden glansden en fonkelden als kristal. Nu wuifde hij sierlijk met zijn takken om de
aandacht van de kinderen op zich te vestigen.

De dennenboom had al veel van zijn groene
glans verloren en wanneer de kinderen eventjes
aan zijn takken kwamen, voelde hij de dennennaaldjes overal langs zich heen naar beneden
vallen. De dag daarna werd hij van al zijn versieringen ontdaan en al de plaasteren mannetjes werden in een papiertje gerold en in een
doos gelegd.
“Het is afgelopen,” zuchtte de boom. “Mij wacht
de open haard, het is allemaal voor niets geweest.” Nu werd er ook een
klein ventje in een strooien
bakje uit het stalletje
genomen en voor ook
hij in het papiertje
ging, knipoogde hij
naar de boom en
zei: “Ik weet wat je
gedaan hebt en
dat zal ik nooit
vergeten.”
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Hij is ontzettend secuur te werk gegaan en heeft er
heel wat uurtjes in geïnvesteerd.

Frans van den Eijnden
Door Francis en Riet

In een kerstuitgave mag een kerststal niet ontbreken. Zoals u ziet is het deze keer geen bouwvallige
stal, maar een zeer kunstig en met veel vakmanschap in elkaar gezet bouwwerk geworden.
Als u de foto’s even goed bekijkt, ziet u dat Frans
van den Eijnden de maker is van dit tot in de finesses uitgevoerde timmerwerk. Frans kan dus nog
wat meer dan verhuizingen regelen en hightech
apparatuur transporteren.

Hoe komt iemand er toe om hieraan te beginnen?
Wat blijkt, Frans is altijd geïnteresseerd geweest in
houtbewerking en is eigenlijk meubelmaker van
beroep. Hij heeft de opleiding daarvoor gevolgd op
de technische school en is 4 jaar meubelmaker geweest. Daarna is hij in het familiebedrijf “Gebr. v/d
Eijnden Verhuizingen” gaan werken. Daar maakte
hij hele lange dagen met het gevolg dat er niet
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Ik heb eerst het middengedeelte gemaakt en dat
in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Ik
heb ook inspiratie opgedaan in Israël, toen ik daar
op vakantie was geweest had ik weer nieuwe ideeen en wist hoe de stal verder uit te breiden.
Heel de stal is gemaakt van restjes hout. Alleen de
ronde spijltjes van de balustrades heb ik gekocht.
Er zitten honderden koffielepeltjes (houten stokjes) in die op het station gebruikt worden. Niet dat
wij daar zoveel koffie gedronken hebben, nee, ik
wilde ze daar kopen maar kreeg ze zo mee.
De beeldengroep hebben we gekocht en bij iedere
aanbouw weer uitgebreid.”

Frans van den Eijnden
veel vrije tijd over bleef voor zijn hobby, timmeren. Maar nu staat hier dan toch een schitterende
zelfgemaakte kerststal, waarom een kerststal?

Is de stal nu af?
“Nee,” gaat Frans verder, “het platte dak aan de
zijkant moet nog beter afgewerkt worden en onder
in de stal moet nog stro komen.
Aan zo’n bouwwerk kun je niet snel doorwerken,
het is een echt geduldwerk. Als je een onderdeel
gelijmd hebt, moet je even wachten en het de tijd
geven om te drogen en daarna kun je pas de volgende stap zetten.”

“Wij hadden vroeger thuis een hele mooie stal,”
vertelt Frans, “ dat is eigenlijk de directe aanleiding geweest. Ik wilde ook zo’n mooie kerststal.
Ongeveer 7 jaar geleden ben ik er aan begonnen.

U zult het met ons eens zijn dat de familie Van den
Eijnden een schitterende kerststal of beter gezegd
een schitterend kerstchalet heeft. Dat gecombineerd met een mooi bergachtig sneeuwlandschap,
(de hobby van mevrouw Van den Eijnden), maakt
de hele kersthoek in huize Van den Eijnden kompleet. De kerstsfeer is daarmee verzekerd!
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DE KARPENDONKSE LOOP
In Rond 't Hofke van oktober hebben we u verteld
dat de Karpendonkse loop, het beekje dat vroeger
vanaf de Hooge Heide in het Wasvengebied via de
Lage Heide waar nu Karpendonk ligt naar de Dommel stroomde, weer in ere wordt hersteld.

Dan zullen het Nieuwe Wasven en het Lorentz met
de sportvelden aangesloten zijn en is de Karpendonkse loop, dan met twee beddingen, uitlopend in
de waterberging bij het Lorentz, klaar ter verfraaiing van het Wasvengebied.

Ongetwijfeld heeft al een groot aantal van de lezers gezien dat er tegenover het Lorentz Casimir
Lyceum een fraaie waterberging is gegraven waarin al volop water staat en dat er ook langs de
Eisenhowerlaan alweer een stukje van de beek
zichtbaar is.

Frits van Geffen,
namens Groendomein Wasven en Werkgroep SMS/
Leefbaarheid van 't Oude Raadhuis.

Nu blijkt sprake van een korte verstoring van de
werkzaamheden. Bij het graven van een paar
proefsleuven is de uitvoerder gestuit op maar liefst
een 16-tal buizen en kabels waar de waterlopen
dwars doorheen zouden moeten gaan.
Dat kan natuurlijk niet en dus moeten er wat kabels verlegd worden en zullen de duikers onder het
voetpad van de Celebeslaan wat anders moeten
worden ingericht dan gepland.
Niettemin heeft de projectleider ons laten weten
dat de uitvoering voor het einde van dit jaar klaar
zal zijn.
Foto: www. wasven.nl
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mogelijk, de medicinale behandeling is gericht op
symptoombestrijding.
De Parkinsontremor is een rusttremor; het beven doet
zich vooral voor als het lichaamsdeel in rust is en dus
geen beweging uitvoert. Het is niet te onderdrukken.
Tijdens de slaap houdt het beven op. Van de drie belangrijkste symptomen valt beven het meeste op omdat het zo duidelijk is te zien. Zo krijgt de omgeving
(collega's, zakenrelaties en tafelgenoten) er erg in en
de patiënt raakt gespannen van de pogingen het beven
te onderdrukken. Maar door die gespannenheid wordt
het beven nog erger.
De spierstijfheid zit door het hele lichaam en kan op
elke plaats beginnen: in een arm, been of bij de nek
en schouders. Zo lang de ziekte nog eenzijdig is,
blijft de stijfheid gewoonlijk beperkt tot de zijde van
het lichaam wat door Parkinson is aangedaan. Ook
het evenwicht is niet meer vanzelfsprekend aanwezig. Parkinsonpatiënten vallen sneller dan gezonde
mensen. Gewone handelingen zoals het zich omFysio- en Manuele Therapie “Tongelre”
Tongelresestraat 483,
draaien in of opstaan uit bed kosten vaak heel veel
5641 AW Eindhoven
moeite. Dat geldt ook voor voeten vegen of een jas
Tel:040-2814317
aantrekken. Veel patiënten lopen met kleine pasjes,
e-mail: fysiotongelre@online.nl
terwijl één of beide armen niet meezwaaien. Start- en
website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl stopproblemen treden vooral op bij draaibewegingen
en als een patiënt door een deuropening moet lopen
of een obstakel moet omzeilen. Depressies zijn ook
De ziekte van Parkinson
een veel voorkomend symptoom; zij kunnen natuurDe ziekte van Parkinson is een hersenziekte waarbij lijk ook los van de ziekte voorkomen, maar als gevolg ervan komen ze meer dan gemiddeld voor.
zenuwcellen langzaam afsterven (degenereren).
Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb
Jitka Beekhuizen

De ziekte van Parkinson begint meestal op latere leeftijd tussen het 50e en 60e jaar. Bij deze leeftijdsgroep
komt de ziekte voor bij ongeveer één op de 50 personen. Circa 10% van de patiënten is echter jonger dan
veertig jaar. De ziekte wordt vooral gekenmerkt door
een voortschrijdende stoornis van de motoriek, die
het dagelijkse leven van de patiënten ernstig beïnvloedt en kan invalideren. De bekendste verschijnselen zijn tremoren, pijnlijke spierstijfheid, bewegingstraagheid, een starre gezichtsuitdrukking en lopen
met schuifelende pasjes in voorovergebogen houding.
Zodra er eenmaal Parkinsonklachten zijn gaan ze niet
meer weg. Door de jaren heen nemen de klachten toe.
Spontaan herstel is niet mogelijk. Ook zijn er geen
medicijnen die de natuurlijke aanmaak van dopamine
kunnen herstellen. De oorzaak van de ziekte is (nog)
niet bekend; daardoor is genezing of voorkoming niet

Vaardigheden, die moeilijk worden bijvoorbeeld opstaan, omdraaien in bed, lopen kunnen geoefend worden met fysiotherapie. Uit onderzoek blijkt dat parkinsonpatiënten beter kunnen lopen als hun bewegingen gestuurd worden door geluiden en trillingen in
een bepaald ritme. Patiënten die op deze wijze in hun
eigen omgeving worden behandeld kunnen beter en
sneller lopen met grotere passen, voelen zich zekerder en zijn vaak minder snel vermoeid.
Eten, drinken en verstaanbaar spreken kunnen getraind worden met logopedie. Voor het behouden van
de zelfredzaamheid kan een
ergotherapeut samen met de
patiënt kijken naar hulpmiddelen en voorzieningen.
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Recept van de maand december
Fris en fruitige kool

Oranje aardappeltjes uit de oven

Ingrediënten voor 4 personen:
• 1 gesneden witte kool
• 10 verse muntblaadjes (fijnsnijden)
• karwijzaadjes
• 4 eetlepels zonnebloemolie
• 4 mandarijnen
• 2 appels
• 100 gr rozijntjes
• 200 gr pittig gekruid gehakt
• 1 ei
• 1 beschuitje verkruimeld
• PeZo (peper&zout)

Ingrediënten:
• 3 grote zoete aardappels (oranje onder de schil)
• 2 eetlepels arachideolie
• 1 theelepel kaneel
• 1 theelepel chilipoeder
• 1 theelepel tijm
• PeZo (peper&zout)
• 0,5 theelepel gemalen komijn

Bereidingswijze:
• Stoof de kool met karwijzaadjes, peper en zout,
munt en een scheutje olie en water in ongeveer
20 minuten gaar.
• Meng ondertussen met een vork het gehakt met
het ei en de beschuitkruimels.
• Bak het gehakt rul in boter.
• Pel de mandarijnen en snijd de partjes doormidden, appel schillen en in blokjes snijden
(verwijder het klokhuis) .
• Meng het gehakt door de gestoofde kool en schep
er de stukjes fruit door en de rozijntjes.

Bereidingswijze:
• Was de aardappels en snijd ze in kleine partjes
met schil.
• Zet ondertussen de oven op 220 graden C.
• Leg de partjes in een anti-aanbak ovenschaal en
verdeel de olie en de kruiden met zout over de
partjes.
• Goed doorhusselen en dan in de oven
• 20-25 minuten garen in de oven.
Smakelijk!
Recept van Tim van Wijk,
kok van Gasterij In 't Ven.

Tip van de maand: Groen uitgeslagen terracotta potten inwrijven met groene zeep. Een nacht laten staan en schoonmaken.
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Sint Catharinagilde
Tongelre
Sint-Catharinagilde vierde weer haar teerdag
Op vrijdag 25 november vierde het Sint-Catharinagilde Tongelre haar jaarlijkse teerdag. Het is het
enige gilde in Eindhoven dat op deze dag haar patronesdag viert.
Vendelzwaaien

De koffietafel in gildehuis Catharinahof liet zich iedereen goed smaken. Hierna vond de feestvergadering plaats waarbij een zilveren jubilaris werd
gehuldigd, Willie van Zwam.

H. Mis

Vertrek vanuit ‘t Oude Raadhuis

Het middagprogramma bestond uit een excursie
naar het EDAH-museum in Helmond. Men was
hierover erg te spreken en velen wisten niet dat dit
museum bestond. Dat kan wel kloppen, het bestaat pas zes jaar.

Het begon met een mis in de Sint-Martinuskerk,
voorgegaan door R. Wilmink, per 1 januari 2012
pastoor van de parochie Eindhoven-Zuid, waartoe
de parochie Tongelre dan ook behoort.

Het was leuk te zien wat voor hulpmiddelen de
kruidenier van vroeger had om zijn werk te kunnen
doen en de middelen die de moderne supermarktmanager ter beschikking staan.
Na de excursie stond een warm buffet voor de
hongerige magen klaar, waarna de avond verder in
gezellig samenzijn werd doorgebracht.
Peter van Kuijen, regerend deken.

VOORAANKONDIGING
Noteert u het nu alvast in de agenda: De Zeepkistenrace 2012 zal plaatsvinden op zondag 3 juni 2012.
Locatie voor het Oude Raadhuis.
En op Koninginnedag (30 april) organiseren wij een Tongelrese Vrijmarkt bij de Wasvenboerderij voor kinderen. Meer informatie volgt in de komende maanden via Rond ’t Hofke.
Tongelre 2.0
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LITERAIR CAFÉ EINDHOVEN

Verkeer
Vorig jaar zijn de kruispunten op 't Hofke heringericht en is de maximumsnelheid op 't Hofke teruggebracht naar 30 km/u.
Naar aanleiding van deze reconstructie is een aantal meldingen binnengekomen. Deze meldingen
zijn
besproken
met
de
werkgroep
SMS/
Leefbaarheid.
Het doel van dit overleg was het evalueren van de
genomen maatregelen om vervolgens te bezien
welke aanpassingen genomen dienen te worden
om de situatie op 't Hofke te verbeteren.
Dit overleg tussen SMS/Leefbaarheid en de gemeente Eindhoven heeft geresulteerd in een aantal aanvullende maatregelen. De meeste maatregelen worden in 2012, direct na de vorstperiode
van deze winter, uitgevoerd.
Het kruispunt Koudenhovenseweg Zuid - 't Hofke
(bij de school) en 't Hofke tussen de aansluiting
Koudenhovenseweg Zuid en Wolvendijk zijn inmiddels klaar.
Op het kruispunt Koudenhovenseweg Zuid 't Hofke zijn de voetgangersoversteekplaatsen
verbreed en de fietsoversteken gemarkeerd. Er zal
een extra bord geplaatst worden ter attendering
op de voorrang voor fietsers. Op de noordzijde
van 't Hofke is vanaf het kruispunt Koudenhovenseweg Zuid - 't Hofke tot het kruispunt Wolvendijk
- 't Hofke de slijtlaag verwijderd en vervangen
door een nieuwe slijtlaag. Daarbij is het profiel
van dit deel van 't Hofke aangepast. De fietsstroken zijn verbreed van 1.5 naar 2.5 meter met
rood asfalt. Door deze aanpassing ontstaat meer
ruimte voor de fietsers en is het wegprofiel visueel
versmald. Dit zal ertoe moeten leiden dat de snelheid van het verkeer wordt teruggedrongen. Binnenkort worden de snelheidsmeters opgehangen
en kunnen de resultaten worden gemeten.

Eindhoven, zaterdag 21 januari 2012:
17.00-19.00 uur (open v.a. 16.15 uur),
gratis toegang voor iedereen,
Sociëteit Academisch Genootschap.
Parklaan 93, Literair café AG:
Kom Kennismaken Met K. Michel, dichter
K. Michel heeft poëzie van Octavio Paz en Michael
Ondaatje vertaald, is redacteur van het literaire tijdschrift Raster en bestuurslid van Poetry International. Zijn poëzie wordt door sommige critici vergeleken met de readymades uit het Barbarber tijdperk.
Dichten is volgens Michel “een kruising tussen hardop denken en dromen.” De basis van zijn werk wordt
gevormd door notitieboeken, waaruit hij 'vuistregels'
opdiept, aan de hand waarvan hij 'Vers twee' becommentarieert en de leesmethode van Dr. Drop analyseert en naspeelt. In zijn gedichten zwemmen barsten
door het huis, veranderen handen in spinnen, wordt
lang gekeken naar het drogen van verf en waait het
op de zevenentwintigste dag van de maand.
Boekhandel Spijkerman is aanwezig met werk van
de auteur. Mogelijkheid tot signeren daarvan in de
pauze (18.00 uur tot 18.15 uur). Wilt u meer informatie kijk dan op www.Academisch Genootschap.nl

Alle aanvullende maatregelen zijn weergegeven
op een ontwerptekening.
Deze ontwerptekening hangt ter inzage in 't Oude
Raadhuis.
Bladkorven
De gemeente heeft de bladkorven voor dit jaar
weer neergezet.
Vanaf volgend jaar worden –vanwege bezuinigingen- geen bladkorven meer geplaatst.
Als u het bladafval wilt ruimen, kunt u de bladeren
in de struiken deponeren (zit in het bestek), in de
groenbak of bij de milieustraat.
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Peuter Plaza 't Hofke, Avondroodstraat 40, 5641HB Eindhoven, 040-2813659
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bus vanaf station Eindhoven, lijn 13 “Lievendaal”.
Uitstappen bij de halte Theresiaplein, de weg oversteken en rechtdoor de straat inlopen tot aan de kruising. Dan rechtsaf en aan de overkant ligt “het
Struikske”.

DE LAATSTE
BUURTBIEBBABBEL
HET DOEK VALT NU ECHT!
Lieve mensen, jong en oud, jullie kunnen vanaf
1 januari niet meer in ons filiaal terecht. De boekenbrievenbus blijft nog open tot en met 28 januari maar daarna is het echt afgelopen.
AFGELOPEN JAAR
Het afgelopen jaar zat de bibliotheek in zwaar
weer maar voor ons was het nog hectischer.
Dicht, toch weer open, dan i.p.v. dicht een bibliotheek die vooral gericht was op de jeugd, steunpunt in Berckelhof voor de volwassenen. Dan nog
in het voorjaar 7 inbraken binnen 2 weken waardoor bijna alle apparatuur weg was. Maar goed,
roeien met de riemen die we hebben en hopen dat
jullie toch nog veel plezier van ons gehad hebben.
NA 1 JANUARI!
Wij zijn dan dicht maar er is op dit moment nog
geen duidelijkheid waar en wanneer het voor de
jeugd in de scholen begint. Misschien dat, wanneer dit gepubliceerd wordt, er wel duidelijkheid
is. Dat er voor de jeugd iets komt is zeker.
Boeken kun je nog tot 28 januari inleveren via de
boekenbrievenbus maar daarna moet je toch je
heil zoeken op andere plekken. Of het nu steunpunt Berckelhof is, vestiging Vaartbroek, Stratum
en Centrale (dichtstbijzijnde) of dat je iets verder
gaat naar Mensfort (waar Els nog uren draait), het
maakt niet uit maar laat ons niet in de steek.
BEDANKJE
Het afgelopen jaar is ons team aardig uitgedund.
Namens Els en mijn persoontje bedank ik jullie
voor alle leuke, lieve momenten die we gehad
hebben. We hebben een heerlijke tijd gehad en
vele leuke mensen ontmoet en hele leuke momenten gehad.
HOOP!
We hopen dat jullie nog veel plezier aan de bibliotheek zullen hebben op wat voor manier dan ook.
Blijf op de site kijken en geniet van wat we kunnen bieden.
Ria Kooistra

Wilt u ook eens een kijkje komen nemen in ons MDcafé, maar woont u niet in Eindhoven? U bent altijd
van harte welkom met uw partner of begeleider. U
hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Dinsdag
27 december is er geen MD-café.
Dinsdag 31 januari van 14.00 tot 16.00 uur komt
de firma Slechtziend.nl een deel van haar hulpmiddelencollectie tonen, waaronder beeldschermloepen,
voorleesapparaten, vergrotingsspiegels, memorecorders, herkenningsstokjes en kleine huishoudelijke
apparaten.
Zaal open vanaf 13.30 uur. Inlichtingen bij Ada van
Dam, tel: 040 2520650.

Winterwandeling
Op zondag 15 januari wordt er een
wandeling georganiseerd vanuit het
clubgebouw van Scouting Pres. FD
Rooseveltgroep te Eindhoven.
Er zijn wandelingen van
5, 10 en 15 kilometer.
De wandelingen lopen door het wandelpark Eckart, richting Nuenen en/of
de Karpendonkse plas.
U kunt u aanmelden en starten
met één van de routes tussen
10.00 en 12.00 uur.
U kunt u afmelden tot 15:30 uur.

MD CAFÉ EINDHOVEN OOGAANDOENING
MACULA DEGENERATIE

Inschrijfgeld voor deze wandeling is
3,50 euro inclusief 1 consumptiebon.

Dinsdag 31 januari 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. Met de

Ons adres is:
Villa Roosevelt
Oude Muschbergweg 1
5631 AE Eindhoven
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-2819955
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Het Wasven staat deze dagen volledig in het teken
van kerst. Kom vooral eens kijken naar de levensgrote kerststal in de Schop, naar de expositie van
kerststalletjes op de Overloop, of kom gezellig eten
bij de Gasterij die speciaal ook op eerste en tweede
kerstdag open is! Ook de laatste dagen van dit jaar
is er genoeg te doen.
Kerststal
Expositie: kerststalletjes
Natuurwerkdag
Oliebollen te koop
Nieuwjaarswandeling
Bakmiddag:
Koek en Zopie
Proefthema-avond Gasterij: Gevogelte
Expositie:
Schilderijen en beelden
Tuinthema-avond:
Barre Winters
De Vette Vogel Vrijdagavond
Proef de Winter:
Ierse muziek met winterse kost

t/m 8 januari
De Schop
t/m 5 januari
De Overloop
28 december
27 t/m 31 december
10:00-15:30 uur
8 januari
10:30 uur
12 januari
13:30 – 15:00 uur
Bakkerij
12 januari
19:00-21:00 uur
Gasterij
van 14 t/m 26 januari
2012
De Overloop
19 januari
19:00-21:00 uur
De Schop
27 januari
19:00-21:00 uur
De Schop
5 februari
14:00-16:00 uur
Boomvlonder

Lunch en diner tijdens de Kerstdagen
Het is ook dit jaar mogelijk om in Gasterij In 't Ven
te genieten van een speciaal kerstmenu. Op
1e Kerstdag wordt tussen 12.30 en 15.30 uur een
driegangen lunchmenu geserveerd.
Op 1e en 2e Kerstdag kunt u vanaf 18.30 uur genieten van een vier gangen kerstdiner. Het kerstmenu staat in het teken van de Nieuwe Brabantse
Keuken en is bereid met biologische en streekgebonden producten. Kijk voor de menukeuze op onze site www.wasven.nl. Reserveren is noodzakelijk
en kan via gasterij@wasven.nl of 040-7870707.
Op 2e Kerstdag is de Gasterij ‘s middags gewoon
open voor bezoekers.

Oudjaar in zicht
Op het erf van het Groendomein
Wasven bakken de bakkers van
Tussen de Molens, samen met vrijwilligers en Lunetters, heerlijke
verse oliebollen, appelbeignets en
appelflappen. De kraam is bemenst
van dinsdag 27 december t/m zaterdag 31 december van 10.00 - 15.30
uur. Vooraf bestellen kan t/m 30 december via winkel@wasven.nl of
040-7870708.
Lekker in de natuur werken
Na het vele eten en binnenzitten kun je je spieren
losmaken en lekker bezig zijn op onze natuurwerkdag. We gaan dan boompjes (Amerikaanse vogelkers) zagen en uittrekken of je kunt gaan spitten.
Na twee uur werken heb je flink wat calorieën verbrand en voel je je vast een stuk lekkerder! Kom je
de natuur ook een handje helpen? We verzamelen
op 28 december om 09:30 uur bij de Wasvenboerderij en gaan aan de slag op de Celebeslaan bij de
nieuwe vijver tegenover het Lorentz Casimir Lyceum.
Voor gereedschap en handschoenen wordt gezorgd. En voor koffie natuurlijk! Laat even weten of
je komt via natuurwerkgroep@wasven.nl of bel
Kees op 06 1117 8637.
Nieuwjaarswandeling
Het nieuwe jaar beginnen we fris en sportief met
een wandeling door het Wasvengebied en langs de
nieuwe vijver en de Karpendonkse loop. De wandeling is onder leiding van een natuurgids. Na afloop
serveert de Gasterij erwtensoep.
De wandeling is 8 januari en start om 10:30 uur bij
de Wasvenboerderij en eindigt rond 12:15 uur. Het
snertarrangement wordt aangeboden voor 6 euro,
alleen meewandelen kan ook en dit kost € 1,50.
Voor het snertarrangement kunt u zich aanmelden
bij de Gasterij via 040 7870707 of op gasterij@wasven.nl.
Laten we hopen dat het geen snertweer is, anders
loopt alles in de soep!
Bakthemamiddag: Koek en Zopie
Als het buiten koud is gaan wij
iets lekker winters en warm bakken. Worden het speciale koekjes of iets met schuim dat net op
sneeuw lijkt? Kom naar de bakmiddag bij de bakkerij Tussen de

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 36

Molens op 11 januari van 13.30 – 15.00 uur en
laat je verrassen. Er kunnen op de bakmiddag 20
kinderen (vanaf 6 jaar) meedoen en vol=vol, dus
van tevoren opgeven is wenselijk. Per mail:
winkel@wasven.nl of telefonisch op 040-7870708.
Proefthema-avond: Gevogelte
Tijdens deze avond komt
Wim Vink (slager en poelier van huis uit) ons alles
vertellen over gevogelte.
Zoals de roodpootpatrijs,
de kempische hoender, de
kooieend en de fazanthaan. Hij vertelt over de diverse kenmerken van deze vogels en ook hoe ze
lekker te bereiden zijn. Ook vertelt hij over hun
duurzame herkomst.
De lezing met proeverij vindt plaats op 11 januari
in de Gasterij, kost € 7,50 en duurt van 19.00 tot
21.00 uur. Reserveren is niet verplicht maar wordt
wel aangeraden: Gasterij@wasven.nl

De Vette Vogel Vrijdagavond
De natuurthema-avond van januari staat in het
teken van wintervoedering en het lokken van vogeltjes naar jullie tuin. We gaan het vogelspel spelen en lekkere vogelhapjes maken (voor vogels en
niet van vogels natuurlijk!). En wie maakt de
mooiste vogellokker?
Kom je ook? Het wordt weer gezellig! De avond is
van 19:00 tot 21:00 uur en is voor kinderen van 6
tot 12 jaar. De entree is € 2,00.
Proef de winter
Noteert u het alvast in uw agenda want er komt
weer een heerlijke dagje Proef de Winter aan! Dit
is op 5 februari tussen 14.00 en 16.00 uur. Op de
boomvlonder onder de plataan zal Ierse folkmuziek
worden gemaakt. En als u het daarvan al niet
warm krijgt, dan toch zeker van de stamppotten. U
kunt namelijk ook proeven van deze winterse kost.

Expositie
Vanaf 14 januari kunt u op de overloop een gecombineerde tentoonstelling bezichtigen van beelden van Jurgen Eele en schilderijen van Corry
Horsman.
Jurgen Eele heeft na zijn opleiding als steen- en
beeldhouwer enkele jaren met veel plezier als
steenhouwer gewerkt. Nu exposeert hij al weer
zo'n 30 jaar zijn werk o.a. bij diverse Rabobanken
in Eindhoven, een galerie in Roermond en al 3 keer
op het Eckartdal. Naast zijn beeldhouwwerk is Jurgen ook als vrijwilliger bezig als koffiebrander in de
Wasvenboerderij.
Corry Logtens-Horsman woont sinds 1980 in Tongelre en werkt sinds 1989 voor Lunetzorg in de
dagbesteding. Ze werkt altijd met acrylverf op
doek. Haar schilderijen zijn
een combinatie van figuurlijk en abstract en meestal
met veel kleur. Zij exposeert haar werk nu voor de
eerste keer en zij zelf kijkt
er ook naar uit!
Tuinthema-avond: Barre Winters
Op donderdag 19 januari kunt u van alles komen
leren over het overwinteren van groenten. De laatste jaren kennen we weer behoorlijk strenge winters, het is soms echt te bar! Toch kan een aantal
groentes in dit soort omstandigheden in de moestuin overleven. Welke groentes dat zijn en welke
maatregelen je moet nemen, hoort u op de tuinthema-avond van onze tuinder Chantal van der
Strigt.
De avond is van 19.00-21.00 uur in de Schop.
Graag vooraf aanmelden via winkel@wasven.nl
De kosten zijn € 5,00.

Eerdere uitvoeringen van ‘Proef de …..’ zijn zeer
succesvol geweest. Dus laat zowel uw tong als uw
gehoor genieten van een lekkere maaltijd in een
sfeervolle ambiance. U moet zich hiervoor wel inschrijven via gasterij@wasven.nl. De kosten zijn
€ 14,50.
Kijk ook eens op de site van het Wasven voor nog
meer leuke activiteiten met data en aanvangstijden: www.wasven.nl

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
Berckelhof en andere tehuizen
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen
om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of een
briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15, 5641 AH
Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop
van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand
e-mail- of postadres voldoende om de bezorging voor
wederom een jaar te verlengen.
De redactie
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KERST KLEURPLAAT

Lever deze kleurplaat in voor 1 januari 2012 en maak kans op een leuke prijs!
Naam: ……………………………………………………………………………………………….. Leeftijd: …………..
Adres: …….………………………………………………………………………………………………………………...
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Saltoschool ‘t Karregat
Urkhovenseweg 6
5641 KE Eindhoven
Tel: 040-2810326
info@bs-karregat.nl
www.bs-karregat.nl

Beste mensen uit de wijk,
Bij de kleuters van ’t Karregat, werken we nu aan het thema: Jarig zijn!
Alle werkjes, spelletjes en activiteiten die we in de klas doen,
hebben met dat thema te maken.
Zo werken we met het boek, Rikki is jarig, die op zijn verjaardag pannenkoeken eet met zijn vriendjes. Dus wat hebben wij in de klas gedaan?
Juist…en ze waren heerlijk!
In alle klassen hangen nu slingers, vlaggetjes en ballonnen. In de kleihoek
en zandtafel worden lekkere taartjes gebakken en in de themahoek spelen we een verjaardagsfeestje na. Vooral het zingen van de liedjes gaat
erg goed!
Groetjes,
De kleuters en juffen van Saltoschool ’t Karregat

Basisschool De Boog
In groep 3 zijn de kinderen op basisschool De Boog druk in de weer met letters en
woordjes. Zo hebben de kinderen de woordjes: tak, weg, bos en huis geleerd. Ook
leren de kinderen al echte sommen, de bussommen!
Vandaar dat ze samen een mooie stad gemaakt hebben met een weg waarop bussen rijden. Op de achtergrond zie je een groot bos met bomen die allemaal mooie takken hebben. Zo kunnen ze meteen aan
iedereen laten zien wat zij al geleerd hebben!
Groeten, Leerkrachten groep 3
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AFKOMST
BEDVRIEND
BEMANNINGSLID
BORRELTJE
CONCERT
DECOLLETE
DENNENUIL
DONDERSPEECH
DOORRIT
EENTONIGHEID
EGYPTE
ELANDSVEL
ELEKTRONISCH
ESKADER
EXTASE
FLARD
GEDEPORTEERDE

GETAKT
GEVECHTSWAGEN
GROTE
HAARSPRIET
HELPERS
KOLENSCHIP
LENTEBODE
MONTAGELOODS
NAAISTERTJE
NATUURIJS
NOMADE
OPROERIG
PANVIS
PROEFHOUDEND
ROCKANJE
RODOS
RUSTGEVEND

SCHADUWACHTIG
SCHEEPSTIJDING
SEINE
SNUIFPOT
STAREN
SUIKERGEHALTE
TACHTIGMAAL
TAFELMODEL
THEEKOEKJE
TRIJNTJE
VUURZEE

De overgebleven letters vormen het GROOTSTE EILAND VAN DUITSLAND
Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

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

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 januari 2012
in het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is
gesteld door een van onze adverteerders of door het
wijkblad.

Oplossing van vorige maand is: waar de abt herbergier
is mogen de monniken wel bier halen
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Metta Buise
Schans 41
De prijs is beschikbaar gesteld door:
Rond ‘t Hofke
Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs
te overhandigen.
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