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HET MAGISCHE JAAR 2012 
 

Het is alweer enkele weken geleden dat we al dan niet met vuur-

werk, sierlijk of luid knallend, legaal of illegaal of zelfs met car-

bidbussen het crisisjaar 2011 vaarwel hebben gezegd. Om ver-

volgens in 2012 het einde der wereld af te wachten? Op internet 

wemelt het van de websites met onheilspellende teksten over dit 

onderwerp, en sommige mensen maken zelfs hun spaargeld op 

“omdat je er na 2012 toch niets meer aan hebt”. 

 

Het fenomeen vindt zijn oorsprong in de lange telling van de 

Maya-kalender, die volgens sommige interpretaties grote waarde 

toekent aan 21 of 23 december 2012. Wie hier het fijne van wil 

weten kan zich urenlang vermaken met lectuur over dit onder-

werp, er is in 2009 zelfs een televisieserie over gemaakt, getiteld 

2012: Het jaar Nul. 

 

Wetenschappelijk bewijs voor het 2012-fenomeen is echter niet 

gevonden en gelukkig staan de meeste Tongelrenaren stevig met 

beide benen op de aarde. Mocht er toch een kern van waarheid in 

zitten, dan is dit des te meer reden om maar eens flink te gaan 

genieten van al het moois dat onze wijk dit jaar te bieden heeft. 

Of het verstandig is om dan ook maar meteen elke dag te leven 

alsof het je laatste is, kun je het beste zelf beslissen.  

 

Op de planning voor komende maand staan in elk geval een op-

treden van de Liederentafel, de verkiezing van ´t Vrouwke van 

het jaar, een bierproeverij bij de Wasven-boerderij en last but 

not least een nieuwe rubriek van Kees van Grevenbroek, getiteld: 

“Witte gij nog hoe dè vruuger ging?”, met o.a. oude Tongelrese 

ambachten. 

 

De redactie van Rond ´t Hofke wenst u een goede gezondheid en 

veel leesplezier in 2012! 
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Deze maand is De Wisselpen geschreven door 

Rian van Veghel 

 

Wie ben ik 

Het zal half november geweest zijn toen er aan de 

deur gebeld werd. Zelf was ik druk bezig met de 

afhandeling van onze wijnproeverij, die we in de 

Merckthoeve gehouden hadden eind oktober en 

begin november. Het was Anita en ze vroeg of ik 

de Wisselpen wilde overnemen. Een hele eer vond 

ik het wel dat ze aan mij gedacht had en het 

spookte al door mijn hoofd wat ik zou gaan 

schrijven. Wat een warrig begin voor u als lezers 

en lezeressen, dus zal ik proberen om er een 

beetje lijn in te brengen. 

 
 

Ik ben Rian van Vegchel. De naam Rian is een 

beetje bijzonder omdat ik een man ben. Deze 

naam komt uit mijn eerste doopnaam AD RIAN US. 

Mijn ouders hebben mij de naam van mijn peet-

oom gegeven en die heette Adriaan. Maar Ad was 

geen optie daar er al 2 oudere neven in de familie 

zaten met de naam Ad. Dus werd het Rian. Ik ben 

geboren op 22 april 1952 en ben een echte 

Tongelrenaar. De eerste 17 jaar heb ik in de 

Koestraat gewoond. De kleuterschool was in de 

Poeijersstraat en de lagere school was de St. 

Jacobusschool in de Bloemfonteinstraat. Daarna 

naar de MULO aan de Ruysdaelbaan, een 

splinternieuwe school in die tijd. Op 

zaterdagochtend moest ik ook nog naar school en 

we hadden gymles op de school in de Hofstraat. 

 

Na mijn schooltijd ben ik in 1969 naar de KMS 

(Koninklijke Militaire School) in Weert gegaan voor 

de opleiding tot beroepsonderofficier. Het eerste 

weekend was verplicht intern en bij mijn 

thuiskomst, het tweede weekend, heb ik mijn 

huidige echtgenote Barbara leren kennen. Ik was 

toen 17 en zij 15. Na Weert ben ik naar de  

Willem II kazerne in Tilburg gegaan voor mijn 

vervolgopleiding. Ik kwam bij de AAT (Aan- en 

Afvoer Troepen), logistiek en in februari 1972 was 

ik klaar met mijn opleiding en zijn Barbara en ik 

verloofd. In mei van dat jaar zijn we voor de wet 

getrouwd en op 30 juni 1972 voor de kerk. Dit was 

in de St. Jozefkerk met kapelaan Van Kessel als 

huwelijksvoltrekker. Ik ben de gelukkige vader van 

2 dochters, Sandra en Judith, 2 schoonzoons 

Willem en Philippe en 3 kleinkinderen Tygo, Ray en 

Zoë. 

 

Hobby’s 

Met de caravan mooie wijnreizen maken, muziek, 

computeren, PSV, carnaval en met regelmaat 

fitnessen. 

 

Mijn diensttijd 

De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven 
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre. 

 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal  

bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een  
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven. 
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Tijdens mijn diensttijd is er veel gebeurd. Er zijn 

mooie momenten geweest maar ook droevige. In 

de periode van 1 november 1994 tot 1 mei 1995 

ben ik uitgezonden naar Bosnië. Ik ben daar als 

UNPROFOR geweest.  

Dit was een vredesmissie waar we met een blauwe 

baret op liepen. De ‘andere’ partij zag dit vaak 

anders, die vredesmissie. Ik werkte bij het 1 NL/BE 

TRANSPORTBATALJON. Er werden 

voedselkonvooien gereden van Split/ Medcovic via 

Mostar, Busuvaca naar Lukavac en Tuzla. Ik 

werkte in Busuvaca en stuurde via een centrale 

post de konvooien aan, zodat ze zo veilig mogelijk 

door het gebied konden rijden. Helaas zijn er 

ongelukken gebeurd, ook met fatale afloop. Het 

was zeker geen pretje om daar te rijden. De 

wegen waren slecht en vaak niet meer dan 

zandpaden. 

 

Een mooie afwisseling voor mij was het radio 

maken daar. We hadden een radiostation en die 

stond altijd op Sky-Radio. Als je zin had mocht je 

zelf een radioprogramma maken. Als oud-

diskjockey had ik hier wel oren naar en op 

zondagmorgen zond ik van 11.00 tot 12.00 uur 

mijn radioprogramma ‘Roger So Far’ uit. De naam 

is ontstaan tijdens de communicatie met de 

konvooien en hulpverleners. U moet zich 

voorstellen dat er een 9-tal communicatiemiddelen 

stonden. Dit waren allerlei soorten radio’s. Er zaten 

ook satellietverbindingen bij en dan duurde het 

even voordat jouw boodschap aan de andere kant 

was. Ik gebruikte altijd na een paar woorden 

‘Roger So Far’ en hoopte dan een positieve 

bevestiging te krijgen. De meeste uitzendingen 

heb ik opgenomen en de originele teksten heb ik 

nog steeds bewaard. Wat een tijd was dat. 

 

Roparun 

Een andere bijzonderheid was dat ik met een club 

militaire rijinstructeurs 3 keer de Roparun heb 

gelopen. Nu heb ik niet zelf gelopen, ik was 

immers van de AAT en het wiel was natuurlijk niet 

voor niets uitgevonden. Maar er was ook altijd een 

Team captain nodig en dat was ik. De Roparun is 

de langste non-stop estafetteloop ter wereld en 

gaat van Parijs naar Rotterdam over een afstand 

van 530 km. Iedereen dacht dat dit helemaal niets 

werd met die rij-instructeurs, want die konden 

alleen maar autorijden en in een chauffeurscafé 

gehaktballen eten. Niets was minder waar, van een 

kleine 200 teams zijn we 2 keer 3e geworden. De 

Roparun wordt gelopen in het Pinksterweekend en 

is te volgen via internet en Omroep Brabant. Het is 

de moeite waard om eens te kijken/luisteren. Het 

doel van de Roparun is zoveel mogelijk geld bij 

elkaar te lopen voor kinderen met kanker. De 

Daniël de Hoedkliniek is de drijfveer hierachter. 

Mijn team heeft nr 153 en is ook komend jaar 

weer van de partij. Ik ben er trots op dat dit team 

na ruim 4 jaar met FLO (Functioneel Leeftijd 

Ontslag) te zijn nog steeds meeloopt. 

 

Uiteindelijk ben ik 38 jaar beroepsmilitair geweest 

en ben op 1 november 2007 op 55 jarige leeftijd 

met FLO gegaan als kapitein. Wat erg bijzonder 

geweest is in die periode is dat er veel 

kameraadschap was. Tijdens de buitenlandse 

oefeningen zijn vriendschappen voor het leven 

ontstaan en dat was na mijn FLO wel even 

wennen. 

 

En dan 

En dan, ja dan ben je thuis. Wat ga je dan doen. 

Bij defensie waren 2 zekerheden. 1: in dienst op 

24 nov ‘69 en 2: stoppen met werken op 1 mei 

2007. Omdat door regelgevingen de 2e datum 

verschoof, werd dat 1 nov ’07. Nog steeds niet 

slecht. Het was erg wennen in het begin, mijn 

omgeving vond ‘thuis’ op je 55 ste, erg vroeg. 

Langzaam maar zeker heb ik mijn draai gevonden 

in die andere wereld: de burgermaatschappij. 

Zoals zo velen was het eerste jaar bestemd voor 

het schilderen van het huis, een extra slaapkamer 

maken op zolder en doe er ook maar een douche 

bij, gaf mijn echtgenote aan. Jawel, dit is nog 

steeds dat vriendinnetje van toen en volgend jaar 

hopen we ons 40-jarig huwelijk te kunnen vieren. 

 

Wijn en bier 

Toen dat allemaal geregeld was, werd het tijd voor 

een andere uitdaging. Ik ben wijn en bier gaan 

importeren. Op naar de Kamer van Koophandel om 

me te laten inschrijven. Voor die inschrijving 

moest er wel een naam zijn en de naam is Rianty 

geworden. De wijn importeer ik uit Duitsland en 

Frankrijk.  

De hooggistende bieren komen uit België. Mijn 

doel is wijnen en bieren zoeken die hier niet te 

koop zijn.  

Inmiddels heb ik een website waar alle wijnen en 

bieren op staan. Kijk dus gerust eens op 

www.rianty.nl (Dit is wel een beetje reclame, maar 

misschien mag dit wel van de redactie. Er staat 

ook altijd een advertentie in dit overigens prima 

blad). Als u bovenstaande tekst gelezen hebt is het 

dus niet verwijderd door de redactie. 
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Een mooie bijkomstigheid van dat importeren is 

dat ik ook een nieuw netwerk kan opbouwen, want 

het vorige netwerk bestond vooral uit groene 

pakken. Helemaal vergeten doe ik het niet, want ik 

word jaarlijks uitgenodigd voor de 

dodenherdenking van ons logistieke dienstvak. 

Ook het jaarlijkse Regimentsdiner bezoek ik trouw 

en zo blijf je contacten houden met de mensen uit 

je arbeidzaam leven. 

 

Maar goed, nu is het dus wijn en bier geworden. 

Bij defensie was er veel emotie en dat is bij wijn 

ook. De proeverijen zijn altijd gezellig en het wordt 

ook steeds professioneler. De uitdaging is dan ook 

om er een mooi bedrijf van te maken, maar wel in 

mijn tempo en op mijn manier. Dus de dagen 

worden gevuld met het zoeken naar mooie wijnen 

maar ook het uitzoeken welke regels er zijn bij het 

importeren. Mocht u geïnteresseerd zijn in een 

bijzondere wijn of bier kijk dan maar eens op mijn 

site of zoek de advertentie in dit blad. 

 

Binnenkort is het weer Valentijnsdag, voor velen 

een gelegenheid om iets speciaals voor iemand te 

doen. Velen vinden het ook helemaal niets en 

alleen maar een commerciële dag. Allebei hebben 

ze wel gelijk, maar laat u niet beïnvloeden door 

wat anderen zeggen. Bij defensie had ik een 

slogan: niet wat je denkt ben je, maar datgene 

wat je toont dat ben je. En bij de wijn en bier heb 

ik er natuurlijk ook een; je drinkt wat je lekker 

vindt….. want het leven is te kort om iets anders te 

drinken. Toch iets willen geven met Valentijn? Wat 

dacht u van een mooie fles hooggistend Belgisch 

bier in een 75 cl fles met de naam ‘Eeuwige 

Liefde’. Wijn en bier zijn mooie producten, maar ga 

er wel op de juiste manier mee om. Dus denk 

erom, alcohol onder de 16 geen drup. 

 

In het voorjaar trekken we er weer op uit met de 

caravan om mooie wijnen te gaan zoeken. Heb ik 

uw interesse een beetje gewekt en wilt u op de 

hoogte blijven van mijn wijnen en bieren? Stuur 

dan een e-mail naar info@rianty.nl en wie weet 

ontmoeten we elkaar op een van mijn proeverijen. 

 

Ik geef de Wisselpen door aan Ton Hulshof een 

echte Amerika freak. Ik wens hem veel 

schrijfsucces toe. 

 

Een Bourgondische groet aan u allen, 

 

Rian van Vegchel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik naar 

2011 
 

 

Na een jaar als wijkcoördinator van ‘t Hofke heb ik 

een positief beeld gekregen van de buurt. 

 

Actieve bewoners 

Wat mij is opgevallen is dat ’t Hofke veel actieve 

en betrokken bewoners heeft.  

De vrijwilligers van ’t Oude Raadhuis en de Was-

venboerderij zijn bij veel mensen bekend. Daar-

naast zijn er veel bewoners die actief zijn in hun 

eigen straat of directe omgeving. Ik heb onder an-

dere kennisgemaakt met Maria Coolen en Paul 

Theelen die zwerfafval ophalen in onder andere de 

Loostraat, Molendijk en Zeggenweg. Dit doen zij al 

jaren een paar keer per week. 

 

Vlinderflats 

De Vlinderflats behoren sinds 2011 tot een actie-

gebied. Dit betekent dat het een buurt is die extra 

aandacht nodig heeft. In de Vlinderflats gaat het 

om de verbetering van de leefbaarheid van de be-

woners. De gemeente heeft samen met Woonbe-

drijf, Welzijn, Lunetzorg, de Politie en de Huur-

dersvereniging een buurtcontract gemaakt. Hierin 

staan de afspraken die zijn gemaakt om de buurt 

te verbeteren. 

 

In 2011 is meer zicht gekregen op de persoonlijke 

situatie van een aantal bewoners van de Vlinder-

flats. Welzijn Eindhoven heeft huisbezoeken ver-

richt.  

Uit de huisbezoeken komt een aantal zaken naar 

voren: 

 Mensen vinden het prettig wonen in de Vlinder-

flats (groen, rustig, uitvalswegen en voorzie-

ningen in de buurt); 

 Er is weinig contact tussen bewoners, terwijl 

een aantal bewoners daar wel behoefte aan 

heeft; 

 Als er sprake is van problemen, kunnen deze fi-

nancieel, psychisch en lichamelijk zijn. 

 

Op basis van de behoeften die in de huisbezoeken 

naar voren zijn gekomen, zijn de volgende activi-

teiten opgezet: taalles, naailes, inloopochtend, 

fietsles en huiswerkbegeleiding voor kinderen. 

In 2012 zal worden ingezet op verzelfstandiging 

van de activiteiten. Het is de bedoeling dat de be-

woners in de nabije toekomst geen of weinig on-

dersteuning meer nodig zullen hebben. 

 

Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor de pretti-

ge samenwerking en ik hoop dat dat in 2012 zo zal 

blijven. 

 

Marloes Groot 

Wijkcoördinator Gemeente Eindhoven 

Email: m.groot@eindhoven.nl 

Telefoon: 040-2385037 (maandag, donderdag en 

vrijdag) 
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Tuintip voor januari:  
De vierkante metertuim 

Door Jeroen Soontiëns 

 
Er is steeds meer aandacht voor duurzaam en eerlijk 
geproduceerd voedsel in onze maatschappij. In het ver-
lengde hiervan is het kweken van eigen groente en fruit 

ook populair. Het hebben van een groentetuin is leuk 
maar kost wel de nodige uurtjes aan vrije tijd. Sinds 

enkele jaren is er daarom een moderne versie van de 
groentetuin namelijk de vierkante metertuin. 
 
Het idee van de vierkante metertuin is dat groenten niet 
in de volle grond maar in bakken worden geteeld. Dit 
heeft een aantal belangrijke voordelen: 
 Het is overzichtelijk dus makkelijk werken 

 De planten groeien beter dan in de grond door een 

uitgekiend grondmengsel 
 Er is veel minder onkruid weg te halen 

 Groente kweken in een kleine tuin of op een dakter-

ras is voortaan ook mogelijk. 
 
De vierkante metertuin heeft standaard een afmeting 

van 120 bij 120 cm. De bak wordt gemaakt van houten 
planken die in een vierkant aan elkaar worden beves-
tigd. In de bak wordt een vakverdeling gemaakt door 
middel van latten. De vakverdeling kan worden gebruikt 
om in elk vak een andere groente te kunnen kweken. Er 
wordt geen bodem gemaakt; de bak wordt direct op de 
bestrating geplaatst. Het is wel aan te raden om onderin 

gronddoek te leggen zodat er geen grond door de kieren 

in het hout verdwijnt. 
 
De bak wordt gevuld met een grondmengsel van drie 
bestanddelen: compost, turfstrooisel en vermiculiet. De-
ze worden in gelijke delen gemengd en aangebracht. 

Het mengsel zorgt voor een vochtvasthoudend, vrucht-
baar en luchtig mengsel. Er kan direct in worden gezaaid 
maar het is ook mogelijk om plantgoed binnen voor te 
kweken.  
 
De vierkante metertuin is geschikt voor bijna alle groen-
teplanten en ook voor kleinfruit zoals aardbeien. Voor 

klimmende groentes zoals peultjes kunt u een klimrekje 
maken dat bevestigd wordt aan de zijkant van de bak. 
De vierkante meter is natuurlijk niet voldoende om een 
grote hoeveelheid groenten te kunnen oogsten. De hoe-
veelheid plezier die het oplevert is echter wel heel groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeg geit, mag het een bietje quiche zijn? 

Tim van Wijk - Gasterij in ’t Ven 

 
Ingrediënten: 

 bladerdeeg  

 500 gr rode biet (gekookt) 

 200 gr winterpeen 

 250 gr Heezer geitenkaas  

 3 eieren  

 handje walnoten  

 zonnebloemolie  

 PeZo (peper & zout) 

Bereidingswijze: 

 Bekleed een bakvorm (taartblik) met blader-

deeg en verwarm de oven voor op 200˚C. 

 Was de rode biet goed af en snijd de biet in 

mooie kleine blokjes, zet een pan op het 

vuur en stoof de biet met wat zonnebloem 

olie op.  

 Snijd de winterwortel in halve plakjes en 

kook ze dan lichtjes totdat ze beetgaar zijn. 

 Klop de eieren los, snijd de geitenkaas in 

fijne blokjes en voeg ze toe aan het eimeng-

sel. 

 Kruid met veel peper en een beetje zout. 

 Voeg de bietjes en de wortel toe aan het 

mengsel.  

Vul de bakvorm met het mengsel. 

 Garneer de taart met walnoten en bak hem 

op 210 ˚C gedurende ongeveer 20 minuten. 

 

SMAKELIJK ETEN! 
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Met ingang van 1 januari bestaat de oude parochie 

Tongelre niet meer. Die is gefuseerd met andere 

parochies in Zuid Eindhoven tot een nieuwe paro-

chie met de naam St. Joris. 

 

DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE 

De kerkdienst in zorgcentrum Berckelhof wordt ge-

houden in het nieuwe restaurant. Het aangrenzen-

de stiltecentrum is dagelijks geopend en voor ie-

dereen bereikbaar via de hoofdingang van  

Berckelhof. U kunt daar een kaarsje opsteken voor 

Maria, de moeder Gods. Ook kunt u de ruimte ge-

bruiken voor een gebed. 

Iedere week is er op dinsdagochtend om 9.00 uur 

een ochtenddienst met aansluitend een communie-

dienst. 

Op zaterdagavond om 19.00 uur is de weekendvie-

ring in de zaal van het restaurant. U kunt gewoon 

aan de tafel blijven zitten, maar er is wel het ver-

zoek 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 An-

toniuskerk 's morgens om 9.30 uur een gebeds-

dienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is 

er een ontmoeting in de zijzaal onder het genot 

van een kopje koffie of thee. 

 

Op zondag 22 januari wordt om 11.00 uur in de St. 

Joriskerk in Stratum de nieuwe pastoor (René Wil-

mink) geïnstalleerd en wordt het nieuwe pastorale 

team voorgesteld. Na afloop is er een samenzijn in 

de pastorie. 

 

Op zondag 12 februari wordt om 13.00 uur in de 

Martinuskerk het doopdankfeest gehouden. 

 

Op Aswoensdag (22 februari) zijn er twee dien-

sten: zowel in de Antoniuskerk als in de Martinus-

kerk om 19.00 uur.  

 

FAMILIEBERICHTEN 

Overledenen: 

Joop van der Heijden, 70 jr., Piuslaan 

Justina Tjiu, 68 jr., Krommenbeemd 

Jan van Maasakkers, 89 jr., Gen. Cronjestraat 

Marietje Bartholomeus, 89 jr. Gen.Bothastraat 

Loes Visser-Smulders, 64 jr., Fahrenheitstraat  

 

Sabbatverlof 

Na 9 jaar in het Tongelres pastoraat, mag ik- Kaya

- 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 de Hooge Berkt, een christelijke leefgemeen-

schap in Bergeyk.  

 

Eerste communie 

De bijeenkomsten van 13 februari en 11 maart 

(plus gezinsviering) worden door een andere pas-

tor overgenomen.  

 

Afscheidsreceptie 

Net voor kerstmis, op 18 december, werd er een 

druk bezochte afscheidsreceptie gehouden in Berc-

kelhof. Terugkijken op wat we de afgelopen jaren 

allemaal meegemaakt en bereikt hebben. Tevens 

een mooie gelegenheid om een aantal mensen een 

keer heel nadrukkelijk te bedanken voor al hun 

(vrijwilligers)werk voor of achter de schermen . 

 

Wie kregen er allemaal een penning? 

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 

Eucharistievie-
ring of woord- en 
communiedienst  

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed 
met communie-
dienst 

09.00 uur 
(in stilte-
centrum) 

1e vrijdag 
van de 

maand om 
9.30 uur  
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Paul en Paul zorgden er voor dat de vrijwilligerspennin-
gen van de parochie Tongelre bij de goede vrijwilligers
(groep) terecht kwamen. 
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Het ging bij de uitreiking niet alleen maar om indi-

viduele parochianen, maar ook om groeperingen 

uit de parochie die er steeds voor zorgden dat alles 

gewoon doorging, als een goed geoliede machine. 

 

Mieke en Martien van Berlo, voor al hun veelzijdige 

vrijwilligerswerk binnen de Antoniuswijk. 

Emmy Speckens, als vertegenwoordigster van ‘Op 

de Bres’, die elke maandag en vrijdag voor een 

warm onthaal zorgt in het speeltuingebouw. 

Joep Jansen, voor zijn kosterwerk in twee kerken 

en als voor het door weer en wind bezorgen 

van de parochiepost. 

Annie Rovers, voor het verzorgen van de allerklein-

ste locatie van onze parochie: het Mariakapelle-

tje aan de Loostraat. 

Peter van Kuijen, als vertegenwoordiger van de 

leden van de woord- en communiedienst en als 

lid van de communicatiewerkgroep. 

Ria Domenie, als vertegenwoordigster van de coör-

dinatiegroep Antonius. Die groep zorgt vrijwel 

autonoom voor het reilen en zeilen in en rond 

de Antoniuskerk. 

Leo Dekkers, als één van de postbodes voor de 

post van het parochiecentrum. 

Riet Smulders, als coördinator van de poetsploeg 

van de Martinuskerk. 

 

In feite waren er te weinig medailles om uit te rei-

ken! En er was lof voor vrijwilligers die al eerder 

zo’n medaille hadden gekregen. 

 

Dank aan Simon van Erp, het team van het paro-

chiecentrum (Ine, Annemie en Nellie), de pastores 

(Willem, Kaya en Paul P.) en niet te vergeten het 

parochiebestuur (Paul B., Fransje en Feli). 

 

 

 

Voor iedereen was er nog een heerlijk warme fleece-das 
met hetzelfde embleem als op de vrijwilligerspenning. 

En daarna nog een leuk informeel samenzijn, een laatste 
keer samen als de vrijwilligers van de parochie Tongelre! 

11 
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Kerstoverweging op rijm van pastor Willem Brok 
 

Als u vandaag de schapen bent, en herders dat zijn 

wij 

dan lijkt de boodschap levensecht, opnieuw zijn wij 

er bij. 

De zegening van Aäron die maakt ons samen één 

De herders met de schapen saam, dat brengt ons 

toch bijeen 

Een heftig jaar ligt achter ons, het doet intens nog 

zeer 

Misbruik voert de boventoon, maar ook de kerk 

haar leer 

Eindhoven ging op zijn kop, wat was dat keert niet 

weer 

Wat moed te putten is nu zaak, en leren van wat 

was aleer 

 

De herders op Gods weiden leiden vaak een stil 

bestaan. 

We trekken met de schapen op en zijn daarmee 

voldaan 

Gezelligheid met al die herders daar in het veld 

bijeen 

Warmen bij een kampvuur toen, de krans bindt nu 

elkeen 

 

De weide waar de kudde graast, met stenen steeds 

bezaaid 

Het beste eten is door rijken in de crisis wegge-

maaid 

Ook nu is 't zoeken naar wat eten, lijkt de voorraad 

weggewaaid 

De schapen voelen in hun droom dat hen een oor 

is aangenaaid. 

 

De opdracht komt van bovenaf, voelt niet als he-

mels licht 

Twijfel is er om ons heen, aan het menselijke 

evenwicht 

Eén parochie wordt gevormd, in deze nieuwjaars-

nacht 

Een eenheid worden is de taak, die ons nu allen 

wacht 

 

Toch, midden in het donkerste van 't oude jaar dat 

licht 

Een stem zegt ons op zoek te gaan: mens dat in 

een kribbe ligt 

Een oude doos daar naast de straat, een kliko op 

zijn kant 

Een mens die daar de kou ontvlucht, smeekt vra-

gend om je hand 

 

Zwervend zoekt hij onderdak, onzeker zijn bestaan 

Veilig wakker morgenvroeg, daar zal hij eerst voor 

gaan 

Schuilen doen wíj bij elkaar, niet ver van hem van-

daan 

Kerken sluiten om ons heen, gelovig zwerven wij 

voortaan 

 

Gemeenschap vormen lijkt heel zwaar, maar is het 

niet voorwaar 

Die engelen daar recht omhoog, zongen het heel 

klaar 

De boodschap is voor elke mens begaan met goe-

de wil 

Samen komend zoals nu, hun ziel wordt even stil 

 

Mild staan wij daarna toch weer klaar, de wereld 

die verhard 

Maar blijdschap die moet juichen ja, juichen in ons 

hart, 

Zijn licht zal schijnen over jou, het licht van zijn 

gelaat 

Vrede zal je gaan verspreiden ‘s morgens vroeg tot 

‘s avonds laat 

 

Die engelen die zongen niet, in 't paleis of in 't café 

Die zongen op Gods akker daar, schapenherders 

kom allee 

Gemeenschap is geen kwestie…. van klagen met je 

mond 

Een gemeenschap vorm je niet voorwaar, al zit-

tend op je kont 

 

Op weg gaan is de boodschap nu, je handen uit de 

mouw 

Gemeenschap sticht je metterdaad, het kernwoord 

dat is trouw 

Hoop is bij de machtigen slechts matig te bekomen 

Hoop dat is met alle macht, toekomst durven dro-

men 

 

Die woorden oud, vertrouwd en rijk, fluisteren je 

toe 

Die zegen van die Goede God, is nodig af en toe 

De Heer zal je bescherming geven, zegen over 

jouw bestaan 

Genadig zal Hij altijd wezen, Aaron heeft dat goed 

verstaan 

 

Kleurig sierend knallend ging het oude jaar er aan 

het voelt zoals de vluchtigheid van 't menselijk be-

staan 

soms knalt het in je leven, soms fleurt het vrolijk op 

 

Ook Kerk die kreeg er flink van langs, kreeg stevig 

op haar kop 

 

De schapen die hier samen komen, zijn de Heer 

heel trouw 

Hun hart bidt vrede overal, zelfs voor mensen in 

de kou 

Regels zijn slechts tijdelijk, trouw duurt altijd voort 

Koester die, dat is mijn wens, geloof zoals het 

hoort 

 

Geluk en liefde 't komend jaar, gezond van lijf en 

geest 

Dat is wat ik wensen wil, dan wordt het toch nog 

feest 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 

’t Hofke 128 
tel. 281 13 68 

⌚ Maandagmorgen 

Servicepunt van 10.00 - 11.00 uur. 

⌚ Maandagmiddag 

Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len: 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 

⌚ Dinsdagavond 

Jeugdschaken van 19.00 - 20.00 
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.  
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. 

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

 

 

 

 

 

 

 

Op zondag 12 februari wordt een  

gezellige meezingmiddag gehouden 

(14.00 uur – 17.00 uur) 

in deDependance van ‘t Oude Raadhuis 

op ’t Hofke 128 naast basisschool 

‘De Boog’ (blauw gebouwtje). 

 

Toegang € 1,00  maar VOL = VOL. 

 

Hieraan wordt meegewerkt door de Groep 
‘Santé’ uit Oirschot. 

 

 
 

SERVICE PUNT OUDE RAADHUIS 
 

Wat is het Service Punt 

Op het Service Punt kunt u terecht met al uw vra-

gen op velerlei gebied zoals bijv. vragen over wo-

nen, uitkeringen, financiën, hulp bij het invullen 

van formulieren, uw leefomgeving, zorg vragen, 

hulp bij het bellen naar overheidsinstanties etc. 

Bijvoorbeeld: u ontvangt post van een overheids-

instantie, energieleverancier, of andere brieven of 

formulieren die u niet begrijpt. Mogelijk vanwege 

een taalprobleem of vanwege de ambtelijke taal 

die gebruikt wordt. 

Wij zijn er dan om u daarmee te helpen.  

Wij leggen u uit wat er in de brief staat en indien 

nodig kunnen we samen actie ondernemen. 

Uw privacy staat hierbij centraal. 

 

Voor wie: 

Alle bewoners van Tongelre van alle leeftij-

den. 

 

Waar en wanneer 

Iedere maandagmorgen is er van 10.00 tot 11.00 

uur is er iemand aanwezig in ‘t Oude Raadhuis 

waar u terecht kunt met uw vragen. Ook zijn we 

op dit uurtelefonisch bereikbaar op dit uur: 040 

2811737.  

Via de conciërge van het Oude Raadhuis kunt u 

ook altijd een afspraak maken via bovenstaand 

telefoonnummer.  
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Slimste en smerigste. 

Het jaar is al weer bijna een maand onderweg. 

Maar toch, voor iedereen het allerbeste voor 2012 

en hopelijk wordt het een opgeruimd jaar. 

Ik schrijf dit niet voor niets. 

Wij worden wel de slimste regio genoemd. Dat zal 

best wel, maar ondertussen zijn we wel de smerig-

ste. En dat komt niet alleen door de luchtvervuiling 

van de industrie en al het verkeer dat naar die 

slimme werkplekken rijdt. Nee, ik heb het natuur-

lijk ook over het afval dat steeds meer de over-

hand krijgt langs onze wegen en in het buitenge-

bied. De blikjes en pakjes, zakjes en flessen, het 

wordt maar gewoon weggegooid. En dit asociale 

gedrag moet eigenlijk maar eens ophouden. Het is 

toch niet normaal dat je je eigen land, dus je leef-

omgeving vervuilt. Men moet zich doodschamen!  

 

Wie heeft er thuis geen afvalbak? 

Regelmatig neem ik een prikstok en een vuilniszak 

mee naar buiten om even wat rommel op te rui-

men. Zelfs tijdens een wandeling. En dat doe ik 

niet alleen hoor! Er zijn meer van dit soort kanjers.  

De zak is binnen een mum van tijd vol.  

Waar ik me ook aan erger zijn parkeerplaatsen, 

waar in de duistere uren van alles in auto`s wordt 

uitgevreten. Moeten ze lekker zelf weten. Maar 

waarom moet het portier van de auto na een kwar-

tier open om het restant van de fastfoodketens of 

lege pakjes sigaretten eruit te gooien? Hebben ze 

thuis geen vuilnisbak? Of is het teveel moeite om 

een zakje in de wagen te leggen voor de rotzooi? 

Zo slim zijn sommigen dus niet, in deze regio. 

 

Baby-afvaldumper. 

Dan hebben we ook nog de categorie: dumpers. 

Mensen die denken: “Laten we eens niet naar de 

milieustraat rijden. Nee; we gooien het stiekem en 

snel hier even uit de aanhanger of kofferbak, op 

een verlaten plek, parkeerplaats of stil weggetje in 

het buitengebied; of lekker in de sloot.” Afval van 

illegale wietkwekerijtjes zijn komen wekelijks voor.  

Of laatst nog, meer dan een halve kubieke meter 

aan luiers, gebruikt.     

Dat is dan meer iets als een baby-afvaldumper. 

Lekker hoor! Men denkt dan natuurlijk: “De ge-

meente ruimt het wel op.” Toevallig zijn wij men-

sen, zelf de gemeente (gemeenschap). En hoe 

meer er vervuild wordt, hoe meer gemeenschaps-

geld naar het potje opruimen moet. Je kunt toch 

wel betere dingen verzinnen, die je allemaal met 

dat geld kunt doen.  

Op weg naar een nog slimmere regio. 

Helaas zullen er weinig mensen van het vervuilen-

de type, dit soort columns lezen.  

Maar zijn er dan die het wél lezen? Laat ze dan een 

goed voornemen maken. Doe het voor jezelf en 

een ander. Als eenieder er voor zorgt, zijn of haar 

rommel verantwoord op te ruimen, dan leven we 

pas echt in een slimme en schonere regio. 

  

Volgende maand weer een gewone Tongelrese na-

tuurwijzer. 

 

Kees van Grevenbroek 
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Bij het Wasven kijken we terug op een geweldig 

jaar, meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag 

dat u op onze site kunt vinden. Ook de jaarafslui-

ting met alle kerstactiviteiten en de oliebollenver-

koop waren een groot succes. Via twitter werd de 

roem van onze oliebollen verspreid. Het jaar is 

goed en actief begonnen met de ‘snertwandeling’. 

Ga aan de slag met uw goede voornemens en word 

ook actief bij het Wasven: er is genoeg te doen! 

 

Natuurthema-avond jeugd: Vette Vogels 

Op de laatste vrijdag van de maand organiseren 

wij de natuurthema-avond voor de jeugd. Vrijdag 

27 januari staat in het teken van wintervoedering 

en het lokken van vogeltjes naar jullie tuin. We 

gaan het vogelspel spelen en natuurlijk lekkere 

vogelhapjes maken. Dus ‘wie maakt de mooiste 

vogellokker?’ 

Kom je ook? Het wordt weer gezellig. Het is van 

19.00 uur tot 21.00 uur en het is voor kinderen 

van 6 tot 12 jaar. De entree is € 2,00. 

 

Natuurlezing 

De Geldropse natuurfilmer Cor Speek vertoont op 

woensdag 1 februari drie 

prachtige nieuwe natuurfilms 

met de titels: ‘De Peel’, ‘Vogels 

in het riet’ en ‘Zo zijn onze 

manieren’. Over eerdere verto-

ningen van zijn films bij het 

Wasven waren bezoekers erg 

enthousiast. De avond is dan 

ook zeer de moeite waard! Het is 

op 1 februari in de Gasterij.  

De entree is 3 euro incl. koffie of 

thee.  

De films worden gestart om 20.00 

uur en de avond duurt tot 22.00 

uur. 

 

Proef de Winter 

 
Met Proef de Winter beleef je het seizoen op een 

bijzondere manier: muziek in de natuur met ge-

rechten uit de streek. Op de boomvlonder in het 

Wasven spelen Ierse muzikanten terwijl je kunt 

genieten van een heerlijk streekstamppottenbuffet 

en winters bier. 

De muzikanten die deze winterse expeditie aan-

gaan zijn ervaren sessie muzikanten en bekenden 

van de Weverkeshof in Nuenen, onder leiding van 

Kees van de Sande.  

Proef de Winter wordt gehouden in het groene hart 

van het Wasven. Trek warme kleding aan om de 

winterse sfeer optimaal te beleven. De entree is 

gratis, reserveren voor het stamppottenbuffet via 

gasterij@wasven.nl of 040-7870707  

 

Bakthemamiddag: Brood en Spelen 

Kom naar de bakmiddag bij de bakkerij Tussen de 

Molens op 8 februari van 13.30 – 15.00 uur en laat 

je verrassen door dit leuke thema. 

Er kunnen op de bakmiddag 20 kinderen (vanaf 6 

jaar) meedoen en vol=vol, dus van te voren 

opgeven is wenselijk. Per mail : winkel@wasven.nl 

of telefonisch op 040-7870708. 

 

Proefthema-avond: Gulpener bier 

Komt u ook naar deze gezellige avond met als 

thema Gulpener bier? Tijdens deze avond komt er 

iemand van de brouwerij om ons van alles te 

vertellen over het ambachtelijk brouwen van dit 

heerlijke bier. Ook geeft hij een toelichting op de 

Natuurthema-avond jeugd: Vette vogels 27 januari, 19.00-21.00 uur, De Schop 

Lezing met natuurfilms 1 februari, 20.00-22.00 uur, Gasterij 

Proef de Winter: winterse kost met Ierse muziek 5 februari, 14.00-16.00 uur, Boomvlonder 

Bakmiddag: Brood en Spelen 8 februari, 13.30-15.00 uur, Bakkerij 

Proefthema-avond Gasterij: Gulpenerbier 15 februari, 19.00-21.00 uur, Gasterij 

Tuinthema-avond: Ecologisch bemesten 16 februari, 19.00-21.00 uur, De Schop 

Natuurthema-avond jeugd: De vos gaat los 24 februari, 19.00-21.00 uur, De Schop 

Lezing: Loonse en Drunense Duinen 1 maart, 20.00-22.00 uur, Gasterij 

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 DE ACTIVITEITEN IN JANUARI EN FEBRUARI 

mailto:gasterij@wasven.nl
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verschillende soorten die per seizoen gebrouwen 

worden. Maar natuurlijk kunt u ook proeven van 

gerechtjes die gemaakt worden met bier. 

Deze lezing met proeverij vindt plaats op 

woensdag 15 februari 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. 

 

Tuinthema-avond: ecologische bemesting 

Bij ecologische bemesting maken we gebruik van 

natuurlijke processen. Dit doen we door niet 

rechtstreeks de planten te voeden (directe 

bemesting), maar juist het bodemleven. Onze 

eigen composthoop kan hierbij een belangrijke rol 

spelen. 

Tijdens de presentatie wordt, voor de pauze, 

vooral aandacht besteed aan het biologische 

proces van plantengroei. Onderwerpen als 

fotosynthese en het klei-humuscomplex worden 

besproken. Na de pauze wordt vooral praktisch 

ingegaan op wat we zelf kunnen doen. Er zal 

antwoord worden gegeven op vragen die bij veel 

tuinliefhebbers leven, zoals: Wat is er zoal nodig 

om een goede composthoop te maken? Welk 

natuurlijk materiaal is geschikt of juist ongeschikt 

als basis voor onze composthoop? Waarom groeien 

sommige gewassen zo slecht in mijn tuin? 

Wilt u meer weten? Kom dan op donderdag 16 

februari van 19.00-21.00 uur naar de Schop. 

Graag vooraf aanmelden via winkel@wasven.nl. De 

kosten zijn € 5,00. 

 

Natuurthema-avond jeugd: De vos is los! 

Op vrijdag 24 februari is de vos 

los en gaan we op zoek naar de 

das. Tijdens deze avond gaan 

we in op het leven van ons 

grootste roofdier: de vos. Ook 

hij leeft in Tongelre. Zelfs hier 

in het Wasvengebied, dicht bij 

de mens. Zal dat goed gaan? 

En hoe lang zou het duren voordat de das in onze 

omgeving zich zal vestigen. We gaan het allemaal 

bekijken op deze spannende, leerzame avond. We 

hebben weer prachtige filmpjes over deze twee 

mooie dieren. En nog veel meer. Dit mag je niet 

missen........ Dus kom ook!!! 

Het is van 19.00 uur tot 21.00 uur en is voor kin-

deren van 6 tot 12 jaar. De entree is € 2,00 en het 

is in De Schop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlezing: Loonse en Drunense duinen 

 
Op donderdag 1 maart van 20.00-22.00 uur zal 

duin- en schoolgids Henk Peters uit Udenhout een 

lezing met diapresentatie houden over het Natio-

naal Park De Loonse en Drunense Duinen. Met 

prachtige foto’s laat hij u zien wat de wind met het 

zand doet. Ook het ingrijpen van de mens om dit 

unieke gebied in stand te houden komt aan bod. U 

zult veel foto's zien van planten en dieren in het 

stuifzandgebied, het bos, de heide en De Brand. 

 

Tijdens de lezing waant u zich in het Nationaal 

Park De Loonse en Drunense Duinen, zeker wan-

neer Henk u de geluiden van de vogels laat horen. 

Wat te denken van het prachtige, geheimzinnige 

geluid van de bosuil of de mooie melodie van de 

nachtegaal. Wilt u het gevoel krijgen dat u zich 

midden in het bos of in de duinen bevindt, dan is 

dat een goede reden om deze fantastische lezing 

bij te wonen. De entree is 3 euro incl. koffie of 

thee. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 

22.00 uur. Hopelijk zien wij u op 1 maart om 

20.00 uur in de Gasterij van de Wasvenboerderij. 

 

Exposities 

Op De Overloop van de Wasvenboerderij worden   

-afwisselend- exposities getoond van schilderijen, 

foto's, beelden e.d. Nog tot 27 januari kunt u de 

gecombineerde tentoonstelling bezichtigen van 

beelden van Jurgen Eele en schilderijen van Corry 

Horsman. 

 

De expositiegroep wil inventariseren of het moge-

lijk is een extra afwisseling in de presentaties te 

brengen door ook ruimte te bieden aan verzame-

laars van bijzondere collecties. Als u een leuke, 

interessante, nostalgische, kunstzinnige, bijzonde-

re, etc. verzameling hebt en deze op De Overloop 

zou willen tonen, laat het ons dan even weten. 

Een mailtje naar expositiegroep@wasven.nl of een 

briefje afgegeven in de Gasterij leidt ertoe dat we 

contact met u opnemen en wie weet: tot een expo-

sitie van uw eigen verzameling. Wij zijn benieuwd 

naar uw reactie. 

 

Kijkt u ook eens op de site van het Wasven voor 

nog meer leuke activiteiten met data en aanvangs-

tijden. Ook het nieuwe menu van de Gasterij staat 

hierop: http://wasven.nl 
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Beste lezer van Rond ´t Hofke, 

 
Graag willen we je aandacht vragen voor een zeer 

bijzondere wijkgenoot, Homayoon Hakimi, ofwel 

Homi. Een zeer bijzondere man met een sterke en 

authentieke motivatie ommensen in beweging 

te brengen voor de wereldvrede. 

Zijn motivatie is oprecht en komt voort uit zijn 

eigen ervaring als vluchteling uit Iran, al meer dan 

20 jaar geleden. Homi geeft veel lezingen voor 

vluchtelingenwerk, vaak op scholen en in 

december tijdens Wintervuur in Tilburg, een 

sfeervolle ontmoetingsavond op kerstavond rond 

persoonlijke verhalen van migranten. Homi heeft 

gemerkt dat de jongeren op scholen, maar ook de 

bezoekers van Wintervuur echt iets meenemen uit 

zijn verhaal. Hij vertelt niet alleen de ellende die 

hij heeft meegemaakt, nee, hij geeft juíst een 

boodschap over vrede en vertelthoe jij als mens 

hierin van betekenis kunt zijn. 

En zijn verhaal komt aan, enkele van de reacties 

van leerlingen op de vraag wat ze geleerd hebben:  

hij maakt duidelijk dat je moet waarderen wat je 

hebt; dat je mensen moet respecteren en voor ze 

moet openstaan; dat alles niet zo simpel is en dat 

wij het heel goed hebben in Nederland; dat je alle 

kansen moet pakken in je leven; Dat je niet met-

een een oordeel moet hebben, want je weet nog 

niks over diegene. Respect; Vooral dat ik moet 

genieten van alle kleine dingen; Liefhebben wat je 

hebt. Deze personen hebben veel meegemaakt en 

zijn er toch positief uitgekomen; Wat mensen 

moeten doorstaan voor vrijheid; Ben trots op jezelf 

en je leven, respecteer je vrienden en familie, en 

hoe dan ook doe voor alles je best en heb er 

plezier in. 

Deze positieve ‘empowerment’ boodschap wil Homi 

heel graag aan de hele wereld laten horen en 

(symbolisch) laten zien.  

Wij hebben inmiddels ervaren dat Homi die 

boodschap kan overbrengen. Maar dit kan hij niet 

alleen. Hij is op zoek naar mensen die hem hierbij 

willen helpen. Om deze boodschap kracht bij te 

zetten is Homi reeds drie jaar geleden begonnen in 

Canada met het project ‘New Global Spring’. 

Kort samengevat is de wens om zoveel mogelijk 

mensen, wereldwijd, bewust te maken van de 

kracht die zij in zich hebben om vrede, vrijheid en 

veiligheid te bewerkstelligen. Het project eindigt 

symbolisch met een ter waterlating (in zee) voor 

de kust van Vancouver van een tafel met 7 

symbolen die verschillende beschavingen 

symboliseren. Water staat symbool voor de 

verbinding tussen al die mensen. 

Om het project New Global Spring (onthoud die 

naam!) verder onder de aandacht te brengen, wil 

Homi onder andere op de conventie van Green 

Cross (http://www.gcnl.nu/) dit project naar voren 

brengen. Green cross is een wereldwijde 

organisatie die als uitgangspunt heeft: Give 

Humanity a chance, Give the earth a future. Het 

project van Homi sluit nauw aan bij die boodschap, 

en daarom is Homi gemotiveerd om zijn project 

daar onder de aandacht te brengen. Natuurlijk 

wordt een project pas opgepakt als vele mensen 

dit al steunen. En daarom vraagt Homi mensen die 

hem wilen helpen. 

 

Wat houdt die hulp in?  

Nou, vooral contacten onderhouden en Homi 

helpen zijn verhaal aan zoveel mogelijk mensen te 

vertellen. Dit kan bijvoorbeeld op een evenement 

als Winteruur, maar ook bij studieverenigingen die 

een project organiseren, via vluchtelingenwerk 

(Homi heeft hier al een contact), op scholen en wie 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  19 

het maar wil horen. Het lukt Homi niet om alle 

contacten zelf te onderhouden. Soms zal dit in het 

Engels zijn en wie weet in de toekomst ook in het 

Frans of Spaans…wie kan in deze talen 

communicatie verzorgen? 

Dit vraagt natuurlijk tijd en doorzettingsvermo-

gen. Dat Homi een doorzetter is, spreekt eigenlijk 

al voor zich, gezien zijn verleden. Maar ook door 

bijvoorbeeld zijn fietstocht door Nederland om geld 

in te zamelen voor een kinderopvanghuis in Rio, 

waar de lokale pater Cox bij betrokken was. De 

burgemeester Meerlo - Wanssum heeft Homi 

gesteund in deze actie, en steunt ook dit project 

en heeft een motiverende brief geschreven aan 

Homi. 

Zoals gezegd, Homi wil zijn project onder de 

aandacht brengen, en dit keer ook buiten 

Nederland. Om zover te komen heeft hij steun 

nodig. Eerst morele steun van wijkgenoten en 

stadsgenoten en zoveel mogelijk andere 

wereldburgers. Het zou mooi zijn als mensen 

uiteindelijk als vertegenwoordiger van het project 

op willen treden. Om het project uiteindelijk door 

educatie en uiteindelijk de symbolische ter 

waterlating van de tafel met symbolen te realise-

ren, zal hij in een later stadium sponsoring zoeken.  

Maar eerst wil hij gewoon verder gaan met 

het project en zoveel mogelijk mensen 

betrekken en enthousiasmeren! En dat begint 

klein, dicht bij huis en natuurlijk in deze stad. 

Homi zal in januari de zeven voorwerpen die de 

verschillende beschavingen symboliseren en die 

uiteindelijk in de zee, die alle continenten verbindt,  

in het stadhuis exposeren.   

Wie wil meewerken aan deze boodschap voor 

vrede? U kunt contact met ons opnemen via  

mirjam.hendriks@gmail.com 

 

Met zeer vriendelijke groet en dank voor je 

aandacht,  

Namens Homi, Mirjam Hendriks 

 

 

 

HULPMIDDELENLEVERANCIER SLECHTZIENDEN IN 
MD CAFÉ EINDHOVEN 

 
Dinsdag 31 januari en 28 februari a.s. is er weer 

het maandelijkse MD Café in Ontmoetingscentrum 

het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM in 

Eindhoven voor mensen met de oogaandoening 

macula degeneratie. Ook familie en vrienden zijn 

welkom. In het Café kan men met lotgenoten pra-

ten, informatie opdoen en doorgeven alsook erva-

ringen uitwisselen.  

 

Dinsdag 31 januari komt de firma Slechtziend.nl 

een deel van haar hulpmiddelen collectie tonen, 

waaronder beeldschermloepen, voorleesapparaten, 

vergrotingsspiegels, memorecorders, herkennings-

stokjes en kleine huishoudelijke apparaten. 

 

Dinsdag 28 februari hebben we een praatmid-

dag. 

Elke laatste dinsdag van de maand van 14.00 tot 

16.00 uur. ( Behalve de maanden december, juli 

en augustus). Zaal open vanaf 13.30 uur. Inlich-

tingen bij Ada van Dam, tel: 040 2520650. 

 

 

Ik ben op zoek naar een huishoudelijke hulp voor 

plusminus 5-6 uur per week (mag in 2 dagen) 

Het betreft normaal huishoudelijk werk, ramen 

wassen binnen/buiten, bedden verschonen, kast-

jes uitdoen enz. Ik wil graag €10,00 per uur be-

talen, werkdagen en tijden in overleg. 

 

Bij interesse graag bellen met: 

Esther Becht 06-39145865 (aanvang in overleg). 

mailto:mirjam.hendriks@gmail.com
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Op Saltoschool ’t Karregat was het woensdag 21 

december zover:  

de grote Kerstviering!! 

 

’s Ochtends begonnen groep 5/6 en groep 6 met 

het maken van de kerststukjes. Deze zouden ’s 

avonds verkocht worden tijdens de kerstmarkt 

voor het goede doel.  

 

‘We hebben superhard gewerkt en de hele klas 

rook naar bos! Mmm!’ 

 

Ook de andere klassen hadden veel mooie dingen 

geknutseld, van figuurzagen tot papier-maché.  

 

’s Avonds begon het kerstfeest pas echt. Het 

schoolplein was omgetoverd tot een grote kerst-

markt. Stalletjes met lekkere warme hapjes, 

drankjes en mooie knutsels. Ook was er natuurlijk 

weer een gezellig vuur waaraan iedereen zich lek-

ker kon opwarmen. 

‘Het was buiten kei gezellig met al die kraampjes 

en het vuur!’ 

Na een half uurtje was het tijd voor een toneel-

stuk. Knap gedaan, jongens en meiden! We heb-

ben genoten! Ondertussen begonnen de buikjes te 

rammelen en was het tijd voor het traditionele 

kerstdiner op ’t Karregat! Alle kinderen hadden iets 

lekkers gemaakt en iedereen zag er feestelijk uit. 

 

‘We hadden heel erg veel lekker eten in de klas en 

een groot haardvuur op het digibord. Ook hadden 

onze juffen mooie kleren aan. Ikzelf ook’. 

Op deze avond werd bekend gemaakt dat we meer 
dan €1600,- hadden opgehaald met onze acties! 

Hier zijn we ontzettend trots op!! Dit grote bedrag 

gaat naar een basisschool in Kenia in Ukunda 

(dichtbij Mombassa). Zij kunnen hier nieuwe les-

materialen van kopen, eten, verbouwen en nog 

veel meer!  

 

Kortom: het was weer een top kerstfeest! Bedankt 

allemaal en tot volgend jaar!! 
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OPEN DAG OP HET LORENTZ CASIMIR LYCEUM IN 

EINDHOVEN OP 28 JANUARI 2012 

Het Lorentz Casimir Lyceum is een school voor 

havo, atheneum en gymnasium. In een prettige 

leeromgeving wordt door een team van enthousi-

aste docenten onderwijs op niveau aangeboden. In 

de brugklas zijn er projecten voor de leerlingen die 

de jenastroom kiezen, is er Latijn voor de gymna-

siasten en kunnen leerlingen sinds het vorig 

schooljaar versterkt Engels (Cambridge Certificate 

in Advanced English) volgen. De school stimuleert 

de leerlingen zo goed mogelijk om hun individuele 

talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. 

 

Naast de ontwikkeling van de leerlingen herkent 

het Lorentz Casimir Lyceum zich in de volgende 

aspecten:  innovatief, uitdagend, veilig, artistiek 

en sportief.  

Kortom…een school met ambitie! 

 

Het Lorentz Casimir Lyceum organiseert op zater-

dag 28 januari 2012 een open dag voor leerlingen 

van groep 7 en 8 van de basisschool en hun ou-

ders. U bent dan van 10.00 tot 15.00 uur van har-

te welkom in het Casimirgebouw, Celebeslaan 10 

te Eindhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst collecte Multiple Sclerose  
 
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 

Fonds is, met maar 3 collectanten, het bedrag van  

€ 4200 in Eindhoven opgehaald.   

 

Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. 

Met de opbrengst van de collecte kan het Nationaal 

MS Fonds mensen met MS stimuleren in beweging 

te blijven op zowel mentaal als fysiek vlak. Omdat 

de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk 

om mensen met MS via goede voorlichting en trai-

ningen handvatten aan te reiken die nodig zijn om 

het maximale te halen uit een leven met MS. 

 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook 

dit jaar weer door weer en wind op pad zijn ge-

gaan, hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de col-

lectant gemist, dan kunt u uw bijdrage overmaken 

op banknummer 5057 (ING) t.g.v. M.S.Fonds te 

Maassluis! 

 
Iris Teulings was dit jaar de jongste collectant  

 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar onder-

steunen als collectant? Neem contact op met het 

Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op 

www.nationaalmsfonds.nl 
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Vrouwke van ‘t jaar 2012 

Ook dit jaar hebben we weer een uitreiking van de 

titel Menneke/Vrouwke van ‘t jaar. 

Dit jaar wordt mevr. Dinie van de Voort benoemd 

tot Vrouwke van ‘t jaar. 

 

Dinie is in Stratum geboren op 6 juli 1950 en 

woont sinds 1971 in Tongelre. Zij trouwde met Jan 

van de Voort en zij kregen twee kinderen. 

Zoon Ralph (30 jaar) en dochter Ingrid (28 jaar) 

Verder heeft Dinie twee kleinkinderen, Luca van 4 

en Levi van 5 maanden oud. 

  

Haar overleden man Jan ventte vroeger als melk-

boer met paard en wagen in Tongelre. Jan is daar 

in 1986 mee gestopt. 

  

Dinie is dit jaar gekozen tot vrouwke van het jaar 

omdat ze voor Tongelre als vrijwilligster heel veel 

betekend heeft, en nog steeds betekent. Ze heeft 

hiervoor in 2009 op 10 december ook een konink-

lijke onderscheiding (het beroemde lintje) mogen 

ontvangen. 

 

De activiteiten van Dinie  

 Ze heeft 10 jaar lang, met vele gildele-

den de playback show verzorgd bij on-

ze vereniging KV de Tongelreepers. We 

zaten toen in ‘het Wapen van Tongelre’ 

bij Gerrit Manders. 

 Vanaf 1976 tot heden is zij lid en vrij-

willigster bij Sociëteit Hofzicht. Ze is 

daar 30 jaar bestuurslid, waarvan 21 

jaar secretaresse. 

 Ze is al meer dan 25 jaar vrijwilligster 

bij Lunetzorg, locatie Eckartdal. 

 Dinie verzorgde bij het gilde vanaf 

1968 hand- en spandiensten en is nu 4 

jaar officieel lid van het Sint Martinus-

gilde Tongelre. Zij doet dit nog steeds 

met veel plezier. 

 Ook helpt ze al meer dan 25 jaar mee 

in het kruidenierswinkeltje bij Vitalis 

Berckelhof voorheen De Molijn. 

 Ze is meer dan 40 jaar bij de gymnas-

tiek vereniging in Tongelre waar ze ac-

tief aan deelneemt. 

 Ook is zij al jaren in de weer voor de 

Sint Nicolaasvereniging. Dinie is gast-

vrouw voor de Sint en zijn Pieten als ze 

weer in het land zijn en zorgt dat ze op 

tijd hun natje en droogje krijgen, waar-

voor ze de inkoop doet. 

 

Dinie vindt  het fantastisch dat KV de Tongelree-

pers haar dit jaar heeft uitgeroepen tot Vrouwke 

van het jaar. Ze vindt het een hele eer deze titel te 

mogen dragen. 

Hopelijk kan ze jullie allen op 29 januari bij carna-

valsvereniging De Tongelreepers begroeten. 

 

Deze uitreiking vindt plaats op 29 januari 

2012 bij Carnavalsvereniging KV de Tongel-

reepers, Oude Urkhovenseweg 2-4 te Eindho-

ven (Tongelre). U bent van harte welkom 

vanaf 13:30 uur. (Entree is natuurlijk gratis.) 

 

ONS NET EINDHOVEN VERBINDT 
 

Op DONDERDAG 26 JANUARI VANAF 14.00 

UUR komt Ons Net in 't Oude Raadhuis vertellen 

hoe zij dat aanpakken: met focus op communicatie 

en keuzevrijheid. 

 

Nieuwe diensten en onafhankelijk klantenadvies 

met specifieke inzet op VEILIGHEID, BEWEGEN, 

ONDERWIJS, MANTELZORG-BEELDBELLEN. 

Er wordt een filmimpressie getoond  

met voorbeelden van diensten en resultaten daar-

van. 

 

Wie willen er mee doen en hoe gaat Ons Net dat 

organiseren? 

 

Wij van 't Oude Raadhuis denken dat dit voor veel 

wijkbewoners, van jong tot oud, een belangrijke en 

interessante middag gaat worden en nodigen dan 

ook iedereen hiervoor uit. 

 

Entree € 1,00; koffie/thee gratis. 
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Lekker bewegen met senioren in uw eigen wijk! 

? 

Een gezonde leefstijl is erg belangrijk voor jong en 

oud. Door regelmatig te bewegen, voel je je fitter 

en verhoog je de kwaliteit van je leven. 

 

Om dit te bereiken, kunt u lessen volgen in het 

kader van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). 

Daarbij kunt u rekenen op ervaren docenten die 

een speciale opleiding hebben gehad voor bewe-

gingsactiviteiten voor senioren. 

 

De lessen zijn in groepsverband en brengen ook 

gezelligheid en sociale contacten. De docent biedt 

de lessen aan binnen de lichamelijke mogelijkhe-

den die u hebt. U vergroot uw spierkracht, balans, 

reactievermogen, en uw lenigheid. Hiermee wordt 

gewerkt aan een gezonde conditie en het voorko-

men van ongelukken, zoals vallen. 
 

Komt u ook een keertje met ons mee 

‘gymmen’? 

“Wij zijn een gezellige en sportieve groep senioren 

die tot voor kort op woensdag maar nu voortaan 

iedere week op vrijdag van 11.15 tot 12.15 

uur gaan gymmen bij De Toeloop. 

Elke week doen we verschillende bewegingsoefe-

ningen. Ook is er bijna elke week een spelvorm 

gericht op bewegen. Leuk en afwisselend. Van de 

deelnemers verwachten we bereidheid om er sa-

men een gezellige les van te maken. Aan de lach-

spieren moet ook gewerkt worden! Na de les heb-

ben we altijd even tijd om bij te kletsen”. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u eens een 

les meemaken? Dan kunt u vrijblijvend en gratis 

een proefles bijwonen. Aanmelden kan via onder-

staand telefoonnummer of e-mailadres. 

 

Met sportieve groet van de leden van de gym-

groep!  

Ik hoop u snel te zien bij een van mijn lessen, 

 

Teddie Reurink, sport-en beweegdocente (MBvO). 

Tel. 040-2521663 voor meer informatie 

e-mail: teddie.reurink@planet.nl 

Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 

 

 

Winnaars winter kleurwedstrijd 

 

Kenneth Sporkslede 3 jaar 

Esmée Staals 5 jaar 

Elise Weijers 7 jaar 

Benedicte 10 jaar 

 
Van harte gefeliciteerd met jullie prijs.  

Ans Verheijen neemt contact met jullie op om de 

prijs te overhandigen. 

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: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!  

Serina Kakar 24-03-'96, Satijnvlinderlaan 81.  
Telefoon: 787 77 80 of 06-305 85 801. Ik zit op het Lorentz 
Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien nog wat jong maar mij 
kunt u goed vertrouwen. 

Mijn naam is Laure Grevers (1997), Avondroodstraat 24. 
Telefoon: 040-2518297 mobiel: 06-48690224. Ik zit op het 
stedelijk college Eindhoven en doe de tweetalig Havo. Ik kan 
goed met kinderen opschieten. 

Bloedvlekken altijd eerst met koud water behandelen, 
daarna uitwassen. Als het dan nog niet helemaal weg is 
dan laten bleken in de zon. 
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Projectkoor ‘Werk in Uitvoering’ gaat beginnen 

met een nieuw project en we zoeken hiervoor nog 

enthousiaste zangers (m/v). Inmiddels hebben we 

al drie projecten op onze naam staan. Kijk maar 

eens op onze website: www.projectkoor-wiu.nl . 

 

Nieuw project! 

En nu dus weer een nieuw project. Hoe het er 

precies uit gaat zien is nog niet duidelijk, maar wel 

dat het een programma wordt met een zomers 

tintje. Net als het vorige zomerproject sluiten we 

af met een groots concert bij het evenement ‘Proef 

de Zomer’ bij de Wasvenboerderij op zondag 24 

juni 2012.  

 

Inhoud project: 

̵ Ongeveer 18 repetities 

̵ Groot concert op 24 juni 2012 (Wasvenboerderij 

‘Proef de Zomer’) 

̵ Eén of twee kleinere concerten 

̵ Optioneel: een zangworkshop van een 

professionele zangcoach 

̵ Kortom: het wordt weer heel erg leuk! 

 

Doe ook mee! 

We weten nu al dat er zeker mensen vanuit de 

vorige projecten instromen. Daarbij hebben zich 

inmiddels  ook spontaan al nieuwe mensen 

aangemeld. Maar we kunnen nog mensen 

gebruiken (het is niet noodzakelijk om in 

Tongelre te wonen!). Je wordt geen lid van het 

koor, maar wel onderdeel van een project. Het 

leuke kenmerk van een projectkoor is dat je je 

slechts vastlegt voor één project: langer blijven 

mag, maar moet niet. Voordeel? Zonder 

langdurige verplichtingen, samen naar een 

muzikaal resultaat!!!  

 

Wanneer, waar en hoe vaak? 

Vanaf maandag 6 februari 2012 repeteren we 

iedere maandagavond van 20.00uur – 22.00uur in 

het blauwe gebouwtje naast basisschool De Boog 

op ’t Hofke in Eindhoven (vroegere Peuterhofke). 

We zullen ongeveer 18 keer repeteren. Die eerste 

maandag zullen we starten met het uitdelen van 

muziek, waarna we direct aan de slag gaan.  

 
Optreden tijdens DickensNight in Brandevoort 

 

Kosten 

Om de kosten van dit project te dekken, vragen 

we aan iedere deelnemer een bijdrage van € 20 

(dit is ongeveer 1 euro per week!). Dit bedrag 

betaal je in één keer tijdens het project. Hiervan 

betalen we o.a. de muziek, de huur van het blauwe 

gebouwtje etc.. Voor de zangworkshop zal een 

aparte bijdrage worden gevraagd (overigens is dit 

facultatief). 

 

Tot slot 

Heb je vragen of reacties, schroom niet om te 

bellen of te mailen! Of…..doe eens gek en kom 

gewoon kijken op maandagavond 6 februari om 

20.00 uur (laat het bij voorkeur wel even 

weten….)! 

 

E: projectkoortongelre@gmail.com  

T: 06- 57 34 76 37 

 

 

 
Optreden bij de KerstInn Wasvenboerderij 

Onze band bij het kerstproject 
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Hielspoor (fasciitis plantaris) 

 

Hielspoor is een verkalking onder de hiel, bij de 

aanhechting van de pees die naar de voorvoet 

loopt. 

Door overbelasting of een verkeerde voetstand kan 

spanning komen te staan op dit peesblad. Door de 

trekkracht kunnen kleine scheurtjes ontstaan op 

de plaats waar de peesplaat aan het bot aanhecht. 

Tijdens de genezing van deze beschadigingen - de 

scheurtjes - kan botuitwas (botspoor, hielspoor) 

ontstaan. De botuitwas is op een röntgenfoto waar 

te nemen en hoeft op zich geen pijn of klachten 

met zich mee te brengen. 

 

In principe is hielspoor dus een overbelastings- of 

stressblessure. Zaken die kunnen meespelen bij 

het ontstaan van hielspoor: overbelasting door 

sporten, slechte schoenen (geen demping), 

overgewicht, leeftijd (vooral boven de 45 jaar), 

korte kuitspier, veel en lang staan, platvoeten/

holle voeten. 

Vooral 's ochtends bij het opstaan uit bed of na 

langere tijd stil zitten is hielpijn of voetpijn een van 

de meest genoemde symptomen. Dit kan vaak 

beter worden door wat te gaan lopen en op te 

warmen. Bij zware vormen van hielspoor kan 

echter ook dit niet te lang worden volgehouden. 

Lang stilstaan kan ook problemen geven. Vooral bij 

mensen die een staand beroep uitoefenen is dit 

lastig te vermijden en kan dit zeer pijnlijke voeten 

veroorzaken. Niet voor niets is een van de 

Engelstalige vertalingen van hielspoor ‘policeman's 

heel’... 

Verder voelt de peesplaat onder de voet soms 

strak en gespannen aan. 

 

Hielpijn bij autorijden is ook een typisch hielspoor 

symptoom, dit wordt veroorzaakt door de 

onnatuurlijke houding van de voet. Vaak is de 

hielpijn niet heel nauwkeurig te lokaliseren, de 

hele onderkant van de hiel voelt dan wat beurs. 

Ook kan de voetpijn de ene dag meer de andere 

dag minder zijn dan de andere. De pijn straalt uit 

over de hele hiel. 

 

De behandeling van hielspoor is afhankelijk van de 

mate van hielspoor. Uw fysiotherapeut kan daarbij 

helpen. Goede schoenen en eventueel inlegzool-

tjes / steunzolen of een inleghakje kunnen helpen.  

Daarnaast zijn de lichaamshouding en het 

lichaamsgewicht van belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rek- en krachtoefeningen kunnen worden 

uitgevoerd evt in combinatie met een 

strassburgsock waarbij ’s nachts ook de kuit wordt 

gerekt. Koelen met ijs kan pijnverlichting geven. 

 

Belangrijk is om niet te lang met de klachten door 

te lopen om erger te voorkomen! Helpt dit alles 

niet dan kan de huisarts een injectie op de pijnlijke 

plek zetten. Bij zeer langdurige hielsporen wordt 

de methode van vergruizing in speciale centra 

toegepast. 
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Hennie Cox 

Bart van Houten 

Janny Gudden 

Frank Delemarre 

Monique Webb  

Jitka Beekhuizen 

 

Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 

Tongelresestraat 483,  

5641 AW Eindhoven 

Tel:040-2814317 

e-mail: fysiotongelre@online.nl  

website: www.fysiotherapietongelre.nl of www.fitther.nl  
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BASISSCHOOL DE BOOG WINT  
PROJECT-PRESENTATIE PRIJS 

 
Op zaterdag 10 december werd op de Fontys in 

Eindhoven de regio-finale gehouden van de First 

Lego League. Dit is een wereldwijde wedstrijd voor 

kids tussen de 9 en 15 jaar waar zo’n 150.000 

kinderen aan meedoen en welke bestaat uit drie 

onderdelen: ontwerp, bouw en programmeer een 

eigen (Lego Mindstorm) robot, voer een eigen 

onderzoek uit en presenteer de resultaten, en 

draag de kernwaardes uit van de FLL (sportiviteit, 

teamwork, plezier). 

Dit jaar werd basisschool De Boog 

vertegenwoordigd door het Roboog Challenge 

Team, bestaande uit 8 kinderen uit groep 7 (die 

voor de eerste keer deelnamen!) en 2 kinderen uit 

groep 8 die vorig jaar ook van de partij waren. Een 

nieuw en jong team dus! 

Helaas zat het onderdeel van de robots wat tegen.  

Ze hadden een mooie robot gebouwd met goede 

technische snufjes maar het programmeren wilde 

niet zo lukken. De kinderen lieten zich echter niet 

uit het veld slaan en hielden fanatiek vol als een 

team. 

 

Het thema van de First Lego League was dit jaar 

Food Factor. Als voorbereiding op het project 

hebben de kinderen iemand van de Voedsel- en 

Waren Autoriteit geïnterviewd, een bezoek aan de 

HAS en Nico Zwarthoed gebracht en gesproken 

met de keurslager en poelier. Voor de oplossing 

hebben ze een sensoren-specialist geïnterviewd en 

een programmeur uitgenodigd die veel wist te 

vertellen over apps, ze mochten zelfs een eigen 

code maken. 

De kinderen hebben vervolgens helemaal zelf een 

probleem gedefinieerd en hiervoor een oplossing 

verzonnen: vanaf het bezoekje aan de slager 

totdat je thuis bent kan het zijn dat de kip in de 

boodschappentas te warm wordt wat een 

voedselveiligheidsrisico met zich meebrengt. Door 

het plaatsen van een kleine temperatuursensor in 

je tas en een app op je mobiel wordt dit risico 

voorkomen. Op het moment dat de temperatuur 

boven de 7 graden komt krijg je een alarm op je 

mobiel. Echt een oplossing anno 2011 dus.  

Als laatste mochten de kinderen het hele project 

presenteren tijdens de regiofinale, compleet met 

toneelstukje, posters en PowerPoint-Presentatie. 

In een echte collegezaal met een echte jury, heel 

indrukwekkend, zeker voor een 10-jarige!   

 

Op het einde van de dag werden er diverse prijzen 

verdeeld over de ruim 30 teams. Het Roboog 

Challenge Team won de prijs voor de beste Project

-Presentatie. Echter, alleen al de deelname aan de 

FLL is een fantastisch traject voor de kinderen: 

samenwerken, onderzoeken, teamspirit, techniek, 

delen, doorzetten….normen en waarden die tijdens 

een normale schoolles als zodanig misschien niet 

aan bod komen, maar die zeker in deze tijd erg 

belangrijk zijn. En als je er dan ook nog eens een 

prijs mee wint is dat echt een bekroning op het 

werk! 
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"Houd voedsel veilig" 

Kunnen FIRST® LEGO® League (FLL®) teams 

de kwaliteit van voedsel verbeteren door manie-

ren te vinden voedselbesmetting te voorkomen? 

Met het challenge thema van 2011 Food Fac-

tor™, hebben meer dan 200.000 kinderen in de 

leeftijd van 9 tot 15 jaar uit meer dan 55 landen 

het onderwerp van voedselveiligheid verkend en 

onderzoek gedaan naar de mogelijke punten van 

besmetting van ons voedsel - van blootstelling 

aan insecten en dieren, tot onsteriele verwer-

king en transport, tot onhygiënische bereiding 

en de opslag - om vervolgens manieren te vin-

den om vervuiling te voorkomen of te bestrij-

den. 
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Schrijf de oplossing 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 februari 2012 in het bezit 
te zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

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

Oplossing van vorige maand is: 
 

‘Rügen’ 

 

Uit de inzendingen is als winnaar getrokken:. 

 

Sjaak Kranenburg 
 
De prijs, het Tongelres kwartet, is beschikbaar gesteld 

door Wijkblad Rond ‘t Hofke 
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AVONDKLEDING 
BEDIENING 
BEMANNING 
EERSTEKLAS 
HORIZON 
HUWELIJKSREIS 
LINNENKAMER 
MACHINEKAMER 
MARCONIST 
MATROZEN 
MENU 
MIDGETGOLF 
ONTSPANNING 
ORKEST 
PASSAGIERS 
PATRIJSPOORT 
PROMENADEDEK 
PURSER 
RECREATIE 
REDDINGSBOOT 

RESTAURANT 
ROER 
ROMANTISCH 
SCHEEPSARTS 
SPORTZAAL 
STUURBOORD 
STUURMAN 
TELEGRAAF 
TENNISBAAN 
TUSSENDEK 
VAKANTIE 
VERRE LANDEN 
WINKELS 
WITTE STRANDEN 
WUIVENDE PALMEN 
ZIEKENBOEG 
ZONNEN 
ZWEMBAD 
ZWEMMEN 
ZWEMVEST 

De overgebleven letters vormen een wetenswaardigheid . 

W E M B A D T S W U N E M M E W Z Z E O T H 

S U H I P U A I G M I O A T L D P T R N C S 

O C I E S L T N E T A R Z I R A I K A S D P 

E O H V K T I Z R Z C T N I S P L R I R U E 

U S B E E D G O I O W N R S R N V E O R N O 

R A T S E N O N N E E E A O A O W O S E N V 

B S T L G P D I I N K G M M Z I H E D E A G 

R R K S S N S E K N I E R V N E H N O K A N 

A D U IJ E T I A P E N U N K E C N E A R B I 

N L R U L R M D R A U A E B S S Z N E B S N 

T T E A T E T S D T L L P I O O T O D O I E 

A I E R R S W E S E S M T S N E E H V E N I 

T E E T R H D U E P R N E N T A G P T A N D 

R E M A K E N I H C A M E N I N C F I C E E 

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

R O P S R I F L O G T E G D I M N T Z A A L 

R C E R F A A R G E L E T C E S S E A T I E 


