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De markt. 
 
Tongelre heeft een eigen markt. Iedere donderdagmorgen komen de 
marktkooplui naar ons marktplein aan de Generaal Bothastraat en 
stallen daar hun koopwaar uit op de kramen die daar daags tevoren 
geplaatst zijn. 
Onze Tongelrese markt was 
een heel gevarieerde markt. 
Je kon er terecht voor groen-
te, fruit, planten, bloemen, 
stoffen, beddengoed, kle-
ding, kaas, vis, knopen, ga-
ren enz. Het hele plein stond 
dan van voor tot achter ge-
zellig vol kraampjes. Stond 
ja, u leest het goed, het plein 
stond vol want dat is de laat-
ste jaren helaas opvallend 
veranderd. 
Hoe komt dat zo? Och, we weten het eigenlijk wel, het is onze eigen 
schuld. Wij gaan bij voorkeur eens per week al onze boodschappen 
doen in ‘n super waar we alles bij elkaar vinden, we laden daar ons 
wagentje vol en “klaar is kees”, we kunnen er weer een week tegen. 
Het gevolg is dat we tegenwoordig niet nog even snel bij het buurt-
kruideniertje op de hoek een paar eieren kunnen gaan halen want die 
is verdwenen, die redde het niet.  
Zou de markt datzelfde lot beschoren zijn? Dat zou toch wel jammer 
zijn. 
 
‘n Markt heeft een aparte sfeer, ziet er met al die kraampjes heel vro-
lijk uit en kan zo gezellig zijn. Ja, ook in sociaal opzicht heeft ‘n markt 
een belangrijke functie. Het is een ontmoetingsplaats waar veel ge-
buurt en bijgepraat wordt. Zeker op een zonnige dag zie je op ’n 
markt vele groepjes pratende mensen. 
Bovendien is het er goedkoper dan in de winkel, u weet toch wel: “op 
de markt is uw gulden (euro) een daalder waard”! 
Het zou bijzonder jammer zijn als de markt aan de Generaal Bot-
hastraat zou verdwijnen.   
De marktkooplui doen er alles aan om het tij te keren. Er heeft al 
eens een draaimolen gestaan om de kinderen te plezieren en met 
kerst bood de kerstman de bezoekers waxinelichtjes aan, dus aan 
hen ligt het niet. Nu wij nog!!!!!!! 
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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. 

 
Hallo Tongelre, 
 
Tot mijn schrik kreeg ik in de januari-editie van Rond ’t 
Hofke de wisselpen doorgespeeld van Stan van Vegchel. 
Ik dacht meteen “daar ben ik mooi klaar mee” en “wat heb 
ik nu te vertellen, dat voor de Tongelrenaar interessant is”. 
Maar goed, ik wil geen spelbreker zijn en toen ik eenmaal 
aan het schrijven was viel het ook wel mee. Hierbij dus 
mijn bijdrage. 
 
Mijn naam is Hans Gielissen, 55 jaar oud en een van de 
vijf zonen van Tonny en Jes Gielissen. (voor ingewijden 
een van de oudste tweeling.) Ik ben geboren en getogen 
aan de Tongelresestraat tussen de overwegen. Net als mijn 
voorganger in deze rubriek naar de kleuterschool van zus-
ter Majelli en daarna naar de St. Martinus jongensschool 
aan de Hofstraat geweest. 
Een aardig detail is dat ik jaren later op diezelfde jongens-
school, toen inmiddels omgedoopt tot Vincentius a Paolo 
school, maar meer bekend als “de woonwagenkamp-
school”, nog een paar jaar les gegeven heb. 
 
Na mijn trouwen met Ine Brans  (een echte autochtone 
Tongelrese) hebben wij achtereenvolgens gewoond aan ’t 
Hofke, de Locomotiefstraat en nu aan de Hageheldlaan. 
Tot op heden hebben wij ‘ons Tongelre’ nog nooit verla-
ten en we voelen ook geen enkele behoefte dat te gaan 
doen.  
Zoals al gezegd ben ik geboren “tussen de overwegen”, 
het toenmalige winkelhart van Tongelre. Tegenwoordig is 
er niet veel meer van over maar in mijn jeugd was er op 
die paar honderd meter een bedrijvigheid van jewelste. 
Met het risico iets te vergeten: er waren twee slagerijen, 
twee schildersbedrijven, waarvan een met drogisterij en de 
ander met sigarenzaak, een kolenboer met sigarenzaak, 
twee groenteboeren, een herenkapper én een dameskapper, 
een schoenenzaak, een fietsenwinkel, een kruidenier, een 
café, een meubelzaak én het aannemersbedrijf met ver-
koop aan huis van mijn vader. Je kon bij ons terecht voor 
vrijwel alle bouwmaterialen. Cement per kilo, scherp zand 
per emmer, stenen en dakpannen per stuk, een handje spij-
kers enz. Samen met de ijzerwarenwinkel van Jan van 
Venrooij en het schildersbedrijf van “de Kuit” (beiden net 
over de tweede overweg) vormden wij voor de mensen in 
Tongelre de toenmalige Praxis/Karwei. Eén groot verschil 
was er wel; in genoemde zaken kreeg je, met respect voor 
de werknemers van de huidige bouwmarkten, deskundig 
advies van mensen uit de praktijk, die wisten waar ze het 
over hadden. 
Tegenwoordig is er van bedrijfsmatige activiteit veel min-
der sprake en is Tongelre meer verworden tot een rustige 
woonomgeving die toch nog een bepaalde eigenheid heeft. 
Het gaat denk ik te ver om van een “dorps” karakter te  

 
 
 
spreken maar door de geografische ligging aan de rand 
van de stad, een aantal historisch belangrijke elementen en 
in helaas steeds mindere mate landelijke en groene gebied-
jes onderscheidt Tongelre zich positief van andere stads-
delen. Ik, en gelukkig ben ik niet de enige, stel er prijs op 
deze eigenheid zoveel mogelijk te bewaren. 
 
Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn dat ik niet alleen 
mijn “roots” in Tongelre heb liggen maar dat ik er on-
danks alle veranderingen toch nog steeds graag woon. 
Heb ik verder nog iets met Tongelre, behalve dat ik er 
prettig woon? 
Ik heb na het jongerenkoor, waarover mijn voorganger het 
in deze rubriek al had, een paar jaar in het parochiekoor 
(waarvan mijn vader zijn hele leven lid was en een jongere 
broer van me al 30 jaar ongeveer het jongste lid is) gezon-
gen en ben zelfs nog een blauwe maandag lid geweest van 
de parochieraad. Op het ogenblik ben ik actief als (mede-)
woordvoerder van een groep bewoners van de omgeving 
Hageheldlaan/Loostraat richting Gemeente Eindhoven.  
Naar ons idee heeft de Gemeente wel mooie plannen op 
papier gezet voor onze directe woonomgeving (o.a. 
“conserveren historisch aanzicht Loostraat” en 
“ontwikkelen van hoogwaardige groenvoorzieningen bin-
nen de wijk”), maar laat ze in de uitvoering hiervan nogal 
wat steken liggen, getuige de afgegeven kapvergunning 
voor de helft van het populierenbosje aan de Loostraat en 
de verleende bouwvergunning voor het, naar onze mening, 
totaal niet in de bedoelde historische omgeving passende 
pand aan het begin van de Loostraat (voormalig bedrijfs-
pand van Swaamen trekhaken). 
In dit kader wil ik iedereen die Tongelre een warm hart 
toedraagt en op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen 
in zijn/haar directe omgeving attenderen op een nieuwe 
(gratis) service van de Gemeente Eindhoven. Je kunt je via 
de site van de Gemeente abonneren op een E-mail service 
waarbij de Gemeente garandeert dat iedere aanvraag voor 
alles wat ze krachtens de wet moeten publiceren (in Groot 
Eindhoven) voor een gebied waarvan je de straal zelf kunt 
aangeven, per Mail aan je wordt doorgezonden. Op deze 
manier kun je in de toekomst niet voor verrassingen ko-
men te staan en kun je tijdig reageren. 
 
Graag geef ik de wisselpen door aan mijn schoonzus  
Marlo Gielissen 
 
 
Hans Gielissen 
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VRIJWILLIGERS IN DE BLOEMETJES 

Tijdens de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie in Wijkcentrum ´t Oude Raadhuis zijn nog nooit zoveel buurt-
vrijwilligers in de bloemetjes gezet. Op zondag 7 januari jl. reikte wethouder Mary Fiers zes gemeentepen-
ningen, een vrijwilligers oorkonde en vele bloemen uit. 

foto: Y. Henderson 

Er was een gemeentepenning voor:  
Joke van Geffen-Veulings is al 13 jaar enthousiast lid van de verwelkomingsgroep en staat daarnaast 
altijd klaar om bij welke buurtactiviteit dan ook de handen uit de mouwen te steken en waar nodig in te 
springen. Of het nou gaat om het begeleiden van kinderen bij het broodbakken, conciërgewerk of gast-
vrouw bij het dansen voor 55+, Joke is altijd enthousiast.  
Geert Tip zorgt als voorzitter van de Coördinatiegroep Activiteiten al 13 jaar voor de organisatie van acti-
viteiten als de Bevrijdingsmarkt, Echt of Onecht, fiets- en wandeltochten en wat dies meer zij. Tevens is hij 
tweede voorzitter van het bestuur sinds 1995 en verzorgt hij 3x per maand de muziek tijdens de dans-
groep 55+.  
De heren Wim Arts en Ad van Lieshout zijn beide oprichters van het jeugdschaken en zijn om die reden 
al ruim 12 jaar lang bijna elke dinsdagavond in ons wijkcentrum te vinden waar zij de 12-14 kinderen en-
thousiast lesgeven.  
Piet Haans verzorgt al zo´n 13 jaar de flyers, posters, prijslijsten, roosters en schema´s voor het wijkcen-
trum, zorgde jaren voor de lay-out van het jaarverslag en het wijkblad Rond ´t Hofke en is altijd bereid 
hand- en spandiensten te verrichten voor de activiteitengroep.  
Theo van den Dungen heeft sinds 1993 als vrijwilliger zijn steentje bijgedragen in de Werkgroep 55+, 
Tongelre Totaal en Buurtcontact Vlinderbuurt, terwijl hij het momenteel in de groep Wijkoverleg met suc-
ces opneemt voor de ouderen in de buurt.  

Vrijwilligersoorkonde:  
Omdat zij reeds in 1993 de gemeentepenning heeft ontvangen, werd de vrijwilligersoorkonde uitgereikt 
aan Leny de Graaff-Chatrou voor haar trouwe activiteiten als contactpersoon van het Martinuskoor en 
het Parochiecentrum, die zij al sinds 1980 onverminderd vervult.  
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Er waren bloemen voor:  
Willem Ruis, sinds 1984 actief in het bestuur en als wedstrijdleider bij schaakvereniging de Hofdame en 
vanaf 1985 betrokken bij het jeugdschaken (W.L.C. en de Hofdame) De heer Kees van den Heuvel, de 
dames Henny de Boo en José Derde-Verschuren geven al zo´n 14 jaar Nederlandse taalles aan an-
derstaligen, waarbij het bevorderen van de integratie van deze cursisten in onze samenleving hoog in het 
vaandel staat. Dit geldt ook voor zuster Tarcise Verheijen, die maar liefst 16 jaar lang actief was en on-
langs als vrijwilligster is gestopt. Zij was reeds in het bezit van een penning en mocht nu een bloemetje 
ontvangen.  

BRUIDJES GEZOCHT 

Op onderstaande foto uit 1957 ziet u Bruidjes in Tongelre. Op de achtergrond staan de St. Martinuskerk en 
(waarschijnlijk) een school. Op de achterkant van de foto staat "Heilig Hart Hulde, 1957".  
 
Herkent u een van de bruidjes? Wij willen het graag weten. 
 
Uw reactie kunt u sturen naar de redactie van Rond ‘t Hofke: 
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven 
 
of stuur een e-mail naar: Rondhethofke@planet.nl 
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Tuintip van februari: Creatief met water 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Water zorgt in elke tuin voor levendigheid. Maar niet elke tuin 
is geschikt of groot genoeg voor een vijver. Natuurlijk kan er 
altijd wel een terrasvijver worden gemaakt. Het is echter lastig 
om een klein vijvertje mooi te houden. Daarentegen zorgt een 
waterornament ook voor dynamiek en behoeft het weinig on-
derhoud. Met het naderende voorjaar is dit een mooi moment 
om hier eens over na te denken. 
 
Een waterornament is een circulerend systeem waarbij het wa-
ter uit een fonteinbak wordt opgepompt en over een ornament 
of bronsteen uitstroomt. Daarna valt het terug in de fontein-
bak. De waterbak is een ronde kunststofbak die meestal wordt 
ingegraven of gecamoufleerd. 
Op deze bak komt een afdekplaat of rooster met voldoende 
gaten om het water vlot terug te laten stromen. Ze zijn ge-
schikt om het gewicht van het ornament en afwerking te dra-
gen en hebben een pompluikje waardoor u bij de fonteinpomp 
kunt komen. Deze pomp wordt onderin de fonteinbak geplaatst 
en wordt voorzien van een stuk vijverslang zodat hij op het 
waterornament kan worden aangesloten. Het is dan belangrijk 
om te weten welk formaat aansluiting het ornament heeft. 
 
Er zijn allerlei soorten waterornamenten verkrijgbaar. Normaal 
gesproken zijn deze van natuursteen gemaakt. Dit materiaal is 
onverslijtbaar, kleurecht en vorstbestendig. Naast gemaakte 
vormen kunt u natuurlijk een bronsteen of borrelsteen nemen. 
Dit is een natuursteenrots of –kei die voor u wordt doorboord. 
Door de natuurlijke vorm van een borrelsteen is hij gemakkelijk 
in de tuin in te passen. Een ander voordeel is dat u dezelfde 
soort sierkeien kunt gebruiken om het geheel af te werken. De 
afwerking van het waterornament bestaat meestal uit siergrind 
of split.  
 
Let bij de keuze van een ornament of borrelsteen op de plaats 
van het ornament in de tuin. Is het dicht bij het terras dan 
hoeft het niet hoog te zijn. Verder weg in de tuin is een hoger 
ornament mooier omdat het dan goed zichtbaar blijft. Bij de 
keuze van een borrelsteen is de diameter belangrijk. Kies liever 
één grote steen waar het water roy-
aal overheen kan stromen dan een 
kleine borrelsteen aangevuld met 
veel andere sierkeien. Hiermee gaat 
het effect verloren.  
Als laatste tip is het handig om de 
fonteinbak niet te klein te nemen. 
Een kleine bak moet immers vaker 
worden aangevuld dan een diepe 
bak. Hetzelfde geldt voor de diame-
ter: zorg voor voldoende marge 
rondom de steen, zodat er geen 
water over de rand van de bak spat. 

Hieronder volgen de juiste namen van het misdie-
naarselftal op blz. 27 in Rond ‘t Hofke van januari. 
De foto werd gemaakt rond 1948! 
 
Naast Pastoor van Amstel, van links naar rechts 
de staande Tongelrese voetballers: 
Fried der Kinderen (Tongelresestraat),Loek Kete-
laars (Hofstraat),Mari van Dussen 
(Loostraat),Rob Duffhuis (Hofstraat), André Kor-
ting (Tongelresestraat), Albert Manders 
(Muschbergweg). 
 
Op de voorgrond, gehurkt, van links naar rechts: 
Arnold Renders (Locomotiefstraat), Wim van Hout 
('t Hofke), Harrie van Rooij ('t Hofke), Peter Man-
gelmans (Tongelresestraat), Isidoor Jacobs 
(Koudenhovenseweg). De straatnamen zijn de 
straten waar de voetballers toen woonden! 
 
Graag gedaan. 
Loek Ketelaars 

De beste scholen volgens Elsevier 
 
Het weekblad ‘Elsevier’ publiceerde in januari een 
beoordeling van alle middelbare scholen in Ne-
derland. Het Lorentz Casimir Lyceum komt daarin 
goed naar voren.  
In het eindoordeel krijgt de school tweemaal de 
beoordeling ‘goed’. Het eerste oordeel is geba-
seerd op de harde cijfers: doorstroom naar de 
derde klas, onvertraagd naar het examen en de 
gemiddelde eindexamencijfers. Daarbij is ook re-
kening gehouden met het advies dat de leerling 
meekreeg van de basisschool. Het tweede oor-
deel betreft de ‘toegevoegde waarde’, waarbij 
behalve met het schooladvies ook rekening is 
gehouden met de culturele en persoonlijke ach-
tergrond van de leerling.  
 
De kwalificatie ‘goed’ krijgt het Lorentz Casimir 
Lyceum zowel voor de havo als voor het vwo. In 
Eindhoven is slechts één andere school die deze 
prestatie evenaart. Geen enkele school in Eind-
hoven doet het beter.  
 
Als u vragen heeft over het Lorentz Casimir Lyce-
um kunt u terecht bij mevr. P. Verstegen, tel 040-
2909420. 
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De diensten in onze parochie 

 
Eerste vrijdagviering 

 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoni-
uskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst 
gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een 
ontmoeting in de zijzaal onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overledenen 
 
Annie Jans-Lieberwirth, 90 jr., Molijnstraat 
Toos van Vegchel-Voeten, 82 jr., St. Josephlaan 
Gerard van Zundert, 85 jr., Urkhovenseweg 
Fien van Tuijl-Cuppens, 85 jr., Castiliëlaan 
Doortje Reinders-van Diessen, 75 jr., Ambonplein 
Maria Rouw-Vleghels, 77 jr., Buizerdhof 
Mien van der Putten-Keijzers, 96 jr., A. Thijmlaan 
Riek Swinkels-Wouters, 86 jr., ’t Hofke  
Jan Teunis, 89 jr., Molijnstraat 
Nelly Coolen-van ‘t Hof, 90 jr., Molijnstraat 
Marianne v. Bokhoven-v.d. Eijnden, 61 jr., Pijlstaartpad 
 
Dopen 
 
Lieke Scheepers 
Akemi Rosaria 
Gina Stuiver 
 

Verkoop Jozef en Mariakerk?? 
 
De laatste tijd doen 
met name in de 
wijk Doornakkers 
geruchten de ronde 
dat de Jozef en 
Mariakerk verkocht 
gaat worden. 
Het is inderdaad al 

weer twee jaar geleden dat de eerste besprekingen 
met Vitalis (de eigenaar van woonzorgcentrum Ton-
gelre, naast de kerk) gestart zijn. Het woonzorgcen-
trum gaat aan de achterzijde flink uitbreiden en zoekt 
nu grond voor uitbreiding van de ontmoetingsruimte 
en voor de bouw van een verpleeghuisvleugel. Daar-
om hebben ze belangstelling voor de grond van de 
parochie. 
Met het oorspronkelijke plan van Vitalis om de kerk 
en parochiecentrum te slopen en daar nieuw te bou-
wen, is het parochiebestuur niet akkoord gegaan. 
Wij zijn van mening dat de kerk voor de wijk en de 
parochie behouden moet blijven en hebben dat met 
Vitalis besproken. 
Nu is een andere architect voor Vitalis een bouwplan 
aan het maken om de kerk te laten staan en de 
nieuwbouw daaromheen neer te zetten. Dat zou be-
tekenen dat het parochiecentrum gaat verdwijnen. 
Wanneer dat zover is, is nog onduidelijk. Het paro-
chiebestuur denkt dat het uiteindelijk eind 2007 zal 
worden, maar misschien nog wel later. 
Er is met Vitalis afgesproken dat we nog minstens vijf 
jaar gebruik mogen maken van de kerk. Dat wil dus 
zeggen dat er ook na de verkoop iedere week op za-
terdag een dienst wordt gedaan in de bestaande 
kerk. 
Het parochiebestuur hoopt met dit bericht duidelijk te 
maken dat de parochie Tongelre in Doornakkers, zo-
als de afgelopen 50 jaar, actief blijft. 
 
Namens het parochiebestuur,  
Paul Batenburg, vice-voorzitter 
 

Thema-avonden 
 
Er wordt dit voorjaar nog één thema-avond gehou-
den over de geloofspraktijk van Moslims en Christe-
nen. 
 
Op maandag 26 februari om 19.30 uur in de Paters-
kerk: wat is de plaats van Mohammed en Jezus bin-
nen de Islam en het Christendom? 
Er zijn bij dit onderwerp ook twee sprekers: 
Drs. Hassan Yar, directeur van Ihsan, Islamitisch in-
stituut voor maatschappelijke activering; 
Ds. Joahn Beks, predikant van de Protestantse ge-
meente in Eindhoven. 
 

Carnaval, 
even de maskers op of de maskers af? 

 
Elke godsdienst kent wel een periode van vasten, 
van soberheid en inkeer. En misschien is de Rama-
dan anno 2007 meer bekend dan de christelijke 40-
dagentijd. Blijkbaar is zo’n tijd nodig om af en toe de 
drukte van het gewone dagelijkse leven van je af te 
zetten en eens goed naar jezelf te kijken. Misschien 
moeten we dat ook maar met wat humor doen, want 
dat is vaak de beste manier om door dat masker 
heen te prikken, dat we toch vaak op hebben. Hu-
mor, cartoons, maar ook tonpraoters en carnavals-

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@onsneteinhoven.nl 

Normale dien-
sten 

Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of 
woord- en 
communie-
dienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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wagens belichten soms kanten van onze samenle-
ving – en dus van onszelf – waar we door het jaar 
maar liever aan voorbij gaan. Want het lijkt er wel 
eens op dat we door het jaar meer oog hebben voor 
de wereld buiten ons .... de wereld waar we naar kij-
ken, de wereld die overweldigend op ons afkomt .... 
dan voor de wereld in ons, ons eigen hart, onze ei-
gen gevoelens, onze verlangens, onze pijn. 
 
In de technisch hoog ontwikkelde samenleving van 
onze dagen lijkt het wel eens alsof het innerlijk van 
de mens de zwakke schakel is. Het lijkt er wel eens 
op dat onze innerlijke kracht en onze innerlijke bron-
nen niet opgewassen zijn tegen de spanningen die 
het moderne leven met zich meebrengt. Eenzaam-
heid en psychische problemen zijn aan de orde van 
de dag. De noodzaak van een steeds hogere pro-
ductiviteit op economisch en maatschappelijk gebied 

heeft tot gevolg dat een stroom van mensen als on-
productief wordt uitgestoten. 
 
Wanneer mensen carnaval vieren, dan willen zij juist 
even met andere ogen kijken naar die wereld die hen 
helemaal opeist. De veertigdagentijd die daar op 
volgt wil eigenlijk niet anders doen. De vasten wil on-
rust zaaien bij ieder die denkt dat het gewone leven-
tje wel zijn gang zal gaan, wil ons terugbrengen bij 
de bron van leven. En die weet je pas te waarderen, 
wanneer je alles wat overbodig is van je af kunt zet-
ten of liever gezegd: kunt relativeren. 
 
Carnaval, leut, maskers op of maskers af. Het is 
maar hoe je jezelf bekijkt. 
 
F. Verhoeven, pastor.  
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AGENDA FEBRUARI EN MAART 

Datum Tijd Activiteit 

26 feb 19.00-21.00 uur Bijeenkomst jongerenpastoraat in bovenzaal Antoniuskerk 

26 feb 16.00-17.00 uur Bijeenkomst communicanten in zijzaal Antoniuskerk 

27 feb 16.00-17.00 uur Kindercatechese in parochiecentrum 

1 maart 16.00-17.00 uur Bijeenkomst communicanten Martinus in parochiecentrum 

1 maart 20.00-22.00 uur Leerhuis “Het gaan van de weg” in Ontmoetingskerk 

4 maart 09.30-10.30 uur Kindercatechese in bovenzaal Antoniuskerk 

5 maart 19.00-20.30 uur Bijeenkomst vormelingen in parochiecentrum 

6 maart 16.00-17.00 uur Bijeenkomst communicanten Martinus in parochiecentrum 

6 maart 20.30-22.30 uur Huwelijkspastoraat in parochiecentrum 

8 maart 10.00-12.00 uur Leerhuis “Ruth” in parochiecentrum 

8 maart 20.00-22.00 uur Doopvoorbereiding in parochiecentrum 

10 maart 10.00-16.00 uur Bezoek aan de Clarissen St. Claralaan 1 

11 maart 11.00-12.00 uur Gezinsviering in Martinuskerk 

12 maart 20.00-22.00 uur Ouderavond eerste communie in zijzaal Antoniuskerk 

13 maart 20.30-22.30 uur Huwelijkspastoraat in parochiecentrum 

19 maart 19.00-21.00 uur Bijeenkomst jongerenpastoraat in bovenzaal Antoniuskerk 

20 maart 16.00-17.00 uur Bijeenkomst communicanten Martinus in parochiecentrum 

20 maart 20.30-22.30 uur Huwelijkspastoraat in parochiecentrum 

22 maart 16.00-17.00 uur Bijeenkomst communicanten Martinus in parochiecentrum 

26 maart 16.00-17.00 uur Bijeenkomst communicanten in zijzaal Antoniuskerk 

29 maart 20.00-22.00 uur Ouderavond eerste communie Martinus in parochiecentrum 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
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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 

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur,  
Entree € 0,80 

Elke vrijdag - 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. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
 

Wandelen: 5, 19 maart, 2 april. Vertrek 14.00 uur  
Fietsen: 16, 30 april, 14 mei, 4, 18 juni (09.00 uur), 2, 16, 30 
juli, 13 aug (09.00 uur), 27 aug, 10, 24 sept, 8 okt. Vertrek 
14.00 uur. Afsluiting bustocht 22 okt.  
Info telefoonnummers: 281 06 73, 281 47 82, 281 39 52 

Dinsdag - Handwerken van 9.15 - 11.15 uur. 
allerhande vormen van handwerken voor dames; met 
koffie en een gezellig praatje. 

Woensdagmorgen - Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag - Biljarten en kaarten van 13.30  -  
16.30 uur. Gezelligheid troef. 
 
Woensdagavond - Kienen 
Elke 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur. Toe-
gang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al 
de hele avond meespelen. 

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

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur,  
kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
…. buurten.  

Koffietijd 
voor ouders met kinderen tot 4 jaar. 

 
Bent u een ouder met 1 of meerdere 

kinderen onder 4 jaar? 
Wilt u graag een kopje koffie drinken 

met andere ouders? 
 

Kom dan 
op donderdagochtend MET uw kind

(eren) tussen 10.00 en 11.30 uur naar  
de dependance van ‘t Oude Raadhuis  

‘t Hofke 128 
2811368 

 
De inloop is gratis, 

koffie en thee kosten 
€ 0,35 per kopje 

Vlooienmarkt 
 
Op zondag 11 maart organiseren we weer onze 

traditionele jaarlijkse vlooienmarkt in 
't Oude Raadhuis  

van 12.00 tot 16.00 uur.  
 

U kunt dan uw overbodige spulletjes bij ons 
kwijt.  

Het gaat hier wel om kleine huishoudelijke cq 
elektrische artikelen (meubelen, koelkasten e.d., 
kunnen we wegens ruimtegebrek, niet accepteren).  

 

Heeft u nog spullen?  
Vanaf 21 februari kunt u die afgeven bij 't Ou-
de Raadhuis. Mocht u daartoe niet in de gele-
genheid zijn dan kunt u vanaf 5 maart de con-
ciërge bellen om met hem een afspraak te ma-
ken voor het ophalen van uw spullen. Het tele-

foonnummer is 040-281 17 37. 
 

Toegang vlooienmarkt € 0.50 
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EETPUNT HET OUDE RAADHUIS 
ZOEKT: 

 
een reserve chauffeur die af en toe kan invallen 

 
Om er voor te zorgen dat onze gasten iedere dag bij 
het eetpunt terecht kunnen voor een warme maaltijd, 
hebben we chauffeurs nodig, die met hun eigen auto 
het eten ophalen in het Diaconessen Ziekenhuis en 
het afleveren bij eetpunt “het Oude Raadhuis”.  
Om in te vallen voor de vaste chauffeurs zijn wij op 
zoek naar een nieuwe reserve chauffeur  
De werkzaamheden zijn van ± 11.00 tot 12.00 uur. 
De kilometers worden vergoed.  
 
Woont u in Tongelre en heeft u tijd en interesse 
of wilt u nog meer informatie bel dan naar Wel-
zijn Eindhoven en vraag naar Anja Alink, 
tel:219.33.00 

 
 

 
 
 

WOONZORGCENTRUM TONGELRE  
 

is op zoek naar vrijwilligers m/v. 
 
Wij zoeken mensen die onze medewerkers ter on-
dersteuning willen zijn bij de activiteiten op het dag-
centrum. 
Enkele van onze bewoners en ouderen uit de wijk 
komen naar het dagcentrum om diverse redenen, 
maar vooral om een fijne dag te hebben. 
Het dagcentrum is van maandag t/m vrijdag open. 
 
Heeft u nog wat uurtjes over? En heeft u affiniteit 
met ouderen? En bent u op zoek naar aardige 
collega’s? 
Of wilt u meer informatie? 
 
Neem dan contact op met:  
 
Trix van Hout,  
Manager Zorg en Facilitaire Zaken / Coördinator vrij-
willigerswerk 
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KOM LAMMETJES KIJKEN BIJ SCHAAPHERDER COR ADRIAANS 
 
Cor Adriaans, dé schaapherder van Eindhoven, stelt dit jaar weer net als voorgaande jaren zijn 
bedrijf open voor bezichtiging. Dit zal zijn in de periode van de maanden februari en maart, elke 
zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is helemaal gratis. U kunt dan samen met 
uw kinderen de schapenstal, waar al zijn schapen met honderden lammetjes verblijven, bekijken. 
 
Echt een belevenis voor jong en oud. 
 
 
 
Waar kunt u Cor Adriaans vinden? Cor Adriaans 

Doolstraat 7 
5641 JL Eindhoven 
Tel. 040 - 281 34 74 
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Deze maand heeft de redactie een bezoek gebracht aan Peer van Vorstenbosch aan de Urk-
hovenseweg 169 te Eindhoven, hét adres voor het verwerken van alle soorten sierbestratingen en 
terrassen.  

 
Wie is Peer van Vorstenbosch? 
Peer van Vorstenbosch is geboren en getogen in Tongelre. 
Peer werd 50 jaar geleden geboren op het adres Urkhoven-
seweg 181 en woonde daar tot 1970. Vanaf dat moment 
woont hij op zijn huidige adres. 
 
Na zijn schoolopleiding ging Peer naar de stratenmaker-
school, behaalde de benodigde vakdiploma’s en zijn Midden-
standsdiploma. De eerste vijftien jaar uit zijn werkzame leven 
werkte hij in de wegenbouw. Toen was het moment aange-
broken om een eigen bedrijf te beginnen- en zo gebeurde het 
dat hij in 1992 deze stap zette. 
 

Wat is het leuke aan een eenmanszaak? 
“Het leuke van het hebben van een eenmanszaak is dat ik altijd persoonlijk contact heb met al mijn 
klanten, zelf met hen overleg en zelf de werkzaamheden uitvoer en adviezen verstrek. Ik ben ver-
antwoordelijk voor het gehele traject vanaf het advies en offerte tot en met uitvoering en oplevering. 
Ik voel me daar erg prettig bij en zou niet anders willen. Bij omvangrijke projecten maak ik gebruik 
van tijdelijke krachten of werk samen met andere eenmansbedrijven, maar verder doe ik alles zelf.” 
 
Wie zijn uw klanten? 
“Ik werk veel bij particulieren maar ook bedrijven, scholen en gemeentes vallen onder mijn aan-
dachtsgebied. Recentelijk heb ik bijvoorbeeld bij Korein Kinderplein nieuwe bestrating aangelegd en 
daarin de nieuwe speeltoestellen verwerkt. 
Mijn werkterrein ligt voornamelijk in de regio Eindhoven. Mijn klantenkring breidt zich voornamelijk 
uit door mond tot mond reclame. Ook word ik regelmatig ingehuurd door tuinbedrijven voor wat 
meer gespecialiseerde bestratingklussen.” 
 
Waaruit bestaat uw werk en met welke 
materialen werkt u? 
“Mijn werk bestaat uit het ontwerpen en 
aanleggen van sierbestrating, terrassen, 
inritten en vijvers. Maar ook renovatiewerk 
zoals bomen en struiken verwijderen, af-
voeren van oude tegels en aan- of afvoer 
van zand, kortom een diversiteit aan werk-
zaamheden.” 
 
“Ik heb geen showroom maar werk met 3 
vaste leveranciers en verwerk zonder uit-
zondering alle soorten materialen. De klant 
kan de door hem gewenste materialen uit-
zoeken bij een van de leveranciers.” 
 Een voorbeeld van uitgevoerd werk. 
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Helpen dure reinigingsmiddelen niet meer om uw kunstgebit naar wens te 
krijgen, vul dan een bakje met heet water, doe daar een paar druppels 
bleekwater bij en leg uw kunstgebit hier in. Daarna goed afspoelen. 
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Als ik een opdracht bij u neerleg, word ik dan snel geholpen?  
“U wordt zo snel mogelijk geholpen. U begrijpt dat in deze branche de wachttijd heel wisselend kan 
zijn. Het voorjaar is (in deze branche)  natuurlijk een toptijd. Iedereen wil voor de zomer het terras, 
de tuin en/of vijver op orde hebben. Vanaf maart tot juli is het erg druk, ik werk dan 6 dagen in de 
week en ook ’s avonds. Wilt u in de zomer van uw nieuwe terras of vijver kunnen genieten dan is 
het zaak om tijdig contact op te nemen.” 
 
Wat zijn de kosten van een terras en hoelang gaat dat mee? 
“Een terras heeft een gemiddelde levensduur van 15 jaar. Voor wat betreft de kosten van een terras 
moet u rekenen vanaf € 10,00 per m². Hierbij zijn uiteraard de kosten van grondwerk en materialen 
niet inbegrepen.” 
 
Wat is de uitdaging in uw vak? 
“In dit vak heb je altijd eer van je werk. Door het leggen van een mooi terras of mooie inrit knapt niet 
alleen je tuin, maar ook je huis op. Ik versta mijn vak en ik houd me aan gemaakte afspraken. Kort-
om alles wat nodig is voor de invulling van mijn grootste drive; namelijk na uitvoering van de op-
dracht met een goed gevoel afscheid nemen van een tevreden klant.” 
 
Bent u aangesloten bij een branchevereniging? 
“Het is ontzettend jammer dat er voor deze branche geen branchevereniging bestaat. Daardoor 
kunnen “beunen” nog altijd kwalitatief slecht werk leveren wat uiteindelijk altijd ten koste gaat van 
de klant. Mocht er een branchevereniging komen dan ben ik een van de eerste die zich daarbij zal 
aansluiten.”  
 
Is er op dit moment een bepaalde trend voor wat betreft materialen? 
“Een ware trend is op dit moment het Chinese hardsteen. Maar ook een terras met tegels uit India 
en Pakistan zie je tegenwoordig vaak. Het zijn kwalitatief prima materialen tegen een redelijke 
prijs.” 
 
Ten slotte…. 
We bedanken Peer van Vorstenbosch voor het gesprek en de gastvrije ontvangst. Het was boeiend 
om eens een kijkje te nemen achter de schermen van het bedrijf en te spreken met de ondernemer 
Peer van Vorstenbosch. 
 
Geïnteresseerd? 
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer weten over Peer van Vorstenbosch en zijn bedrijf 
neem dan eens vrijblijvend contact met hem op.  
U kunt hem bereiken onder telefoonnummer: 040- 281 44 80 of 06-546 15 308.  
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SONJA PETERS STOPT MET TOPTENNIS 
 
Na bijna tien jaar aan de top van het rolstoeltennis te hebben gestaan vindt Sonja de tijd gekomen om zich te 
gaan concentreren op haar maatschappelijke carrière. Dat blijkt niet te combineren met toptennis en dat is 
voor haar de reden om een punt te zetten achter een schitterende loopbaan in de sport. 
 
Maatschappelijke carrière 
Na het afronden van haar studie neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam in 2005 is Sonja 
intensief gaan solliciteren. Dat leverde haar heel wat afwijzingen op met als argument “gebrek aan ervaring”. 
Heel frustrerend natuurlijk, want als je om die reden geen werk kunt vinden bouw je die ervaring ook niet op. 
Maar uiteindelijk vond ze werk in een privé praktijk en later in het kinderpsychiatrische ziekenhuis RMPI in 
Barendrecht, waar ze een tijdelijk contract heeft. Over haar werk is Sonja bijzonder enthousiast. Ze is vooral 
bezig met kinderen waarbij ze onderzoek doet naar de relatie tussen hersenen en gedrag. Hoe kun je jonge-
ren met b.v. ADHD of een vorm van autisme het beste laten functioneren, ondanks hun gebreken. Toen 
Sonja’s contract aan het einde van 2006 met een half jaar werd verlengd was het voor haar duidelijk dat ze 
hiermee verder wilde en nam het besluit om het toptennis vaarwel te zeggen. Haar doel is om binnen afzien-
bare termijn een postdoctorale opleiding te kunnen volgen zodat ze zich nóg beter voor de kinderen kan in-
zetten. 
 
Tennissen nog niet verleerd 
Dat Sonja het tennissen nog niet verleerd is liet ze afgelopen jaar nog enkele keren zien, o.a. bij de Brabant 
Open en de Nederlandse Rolstoeltenniskampioenschappen. Sonja vindt het rolstoeltennis nog steeds leuk, 
maar de echte uitdaging is weg, of zoals het in een uitgebreid interview in het Eindhovens Dagblad zo mooi 
stond: “het kriebelt niet meer bij Sonja”. 
 
Terugblik 
Sonja kan terugkijken op een indrukwekkende loopbaan als topsporter. Ze begon op haar zeventiende met 
rolstoeltennis. Twee jaar later speelde ze in 1995 haar eerste internationale toernooien en steeg toen snel 
naar de wereldtop. Vanaf 1998 schommelde haar positie op de wereldranglijst in het enkelspel steeds tussen 
de derde en de zesde plaats met zelfs een tweede plaats als hoogste notering in 2003. In het dubbelspel 
vormde ze samen met Esther Vergeer jarenlang een onverslaanbaar duo en stond Sonja zelfs even op de 
eerste plaats van de wereldranglijst. Sonja won de belangrijkste “Grand Slams” van het rolstoeltennis: de Bri-
tish Open en de US Open en nog een heleboel andere toernooien. Haar absoluut hoogtepunt beleefde Sonja 
in 2004 op de Paralympics in Athene, waar ze een zilveren medaille won. Dat jaar sloot ze ook af op de der-
de plaats van de wereld in het enkelspel én het dubbelspel. Terugkijkend was dat ook de afsluiting van haar 
intensieve tennisleven want vervolgens ging ze zich concentreren op het afmaken van haar studie en het op-
bouwen van een ander leven. 

 
Statistieken 
Voor degenen die gek zijn op cijfers en feiten volgen nog wat extra bijzonderhe-
den. In totaal heeft Sonja in het enkelspel 219 internationale wedstrijden gewon-
nen en 120 verloren. In het dubbelspel was ze 190 keer de beste en delfde 
maar 75 keer het onderspit.  
Sonja’s beste resultaten in het enkelspel zijn haar toernooiwinsten van de Bri-
tish Open, US Open, Lakeshore World Challenge, French Open (2x), Roho Ga-
teway Classic, USTA National Outdoor Champs, Cajun Classic (3x), Citta di Li-
vorno, Dornbirn Open, Slovakia Open, Czech Open, German Open (2x) en Dis-
porta International (2x). Verder was ze samen met het Nederlandse team zes 
keer winnaar van de Invacare World Team Cup, het wereldkampioenschap voor 
landenteams. Maar haar allermooiste resultaat is toch de zilveren medaille op 
de Paralympics in Athene, 2004. 
Hoeveel kilometer Sonja over de wereldbol heeft gevlogen en hoeveel uren ze 
heeft zitten wachten op vliegvelden en bij toernooien heeft ze niet bijgehouden, 
maar reken er maar op dat dat er heel wat zijn. Gelukkig had ze daar een hele 
goede oplossing voor: studeren of boeken lezen, een andere hobby van haar. 
En anders had ze haar onafscheidelijke walkman/diskman wel bij de hand.  

 
Andere kant van de medaille 
Topsport kent meestal niet alleen hoogtepunten en ook Sonja zijn een aantal dieptepunten niet gespaard ge-
bleven. Zo kwam het opbreken van haar dubbel met Esther Vergeer door de Nederlandse coach, en daaraan 
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Zilveren medaille absoluut 
hoogtepunt 
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gekoppeld haar uitsluiting voor het dubbelspel in de Paralympics in Sydney 2000 hard aan. Dat Sonja in Syd-
ney vervolgens als serieuze kanshebber voor een medaille in het enkelspel al in de eerste ronde verloor was 
wel een van haar donkerste dagen, maar het maakte haar mentaal ook sterk. Dat had ze in Athene ook wel 
nodig toen daags voor het toernooi haar dubbelpartner moest afhaken wegens een hartafwijking. Heel heftig, 
maar Sonja stond er tóch, met de zilveren medaille in het enkelspel als resultaat. 
 
Meer dan tennis alleen 
Behalve hard tegen ballen slaan kwam Sonja nog met een heleboel andere leuke zaken in aanraking die di-
rect of indirect met haar topsport te maken hadden. Voor de Cruyff Foundation reisde ze als ambassadeur 
diverse keren naar Zuid-Afrika om mee te helpen rolstoeltennis op te zetten. Ook werd ze onder meer tot 
twee keer toe uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar van de stad Eindhoven en was regelmatig in het 
nieuws, zowel in kranten als op de radio en een enkele maal op TV. Het damesblad Flair publiceerde een 
leuk interview met Sonja. Ze speelde een rol bij allerlei evenementen, zit in het aanbevelingscomité van reva-
lidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven en was ambassadeur van het Bisschop Bluijssenfonds, dat zich 
inzet voor minder bedeelde gehandicapten. Het omgaan met veranderingen en wat je met ambitie en door-
zetten kunt bereiken droeg Sonja uit in een aantal trainingen en voordrachten voor diverse bedrijven. 
 
Sonja bedankt jullie allemaal 
“Na 10 jaar tennissen op topniveau heb ik besloten me op iets anders te gaan richten. Ik heb een mooie ten-
niscarrière achter de rug met een aantal dieptepunten, maar vooral hoogtepunten, waarvan de zilveren me-
daille in het enkelspel in Athene er met kop en schouders bovenuit steekt. Ik ben iedereen die me deze jaren 
gesteund heeft en heeft bijgedragen aan mijn succes, ontzettend dankbaar. Zonder jullie, enthousiaste ach-
terban en sponsors, had ik nooit zo ver kunnen komen! De ervaringen die ik met tennis opgedaan heb zijn 
me dierbaar en zal ik altijd met me meedragen. Ik heb op een mooie manier afscheid kunnen nemen van ten-
nis en geniet nu volop van mijn baan als neuropsycholoog. Nogmaals allemaal bedankt!” 

 

EXPLOITATIEOVERZICHT 2006 WIJKBLAD “ROND ‘T HOFKE” 

Zoals u uit bovenstaand exploitatieoverzicht over 2006 kunt zien, hebben we de jaarrekening van het wijkblad 
“Rond ‘t Hofke” met een positief saldo af kunnen sluiten. Dit hebben we te danken aan onze adverteerders en 
aan alle lezers die een financiële bijdrage hebben gegeven. Zij hebben het mogelijk gemaakt om het wijkblad 
uit te geven. Wij willen hen hartelijk danken. Zonder de financiële bijdrage van lezers en inkomsten van ad-
verteerders is de uitgave van dit wijkblad niet haalbaar.  
 
Ook in 2007 zal in de maand april weer een actie worden gehouden en aan u, als lezer van het wijkblad, weer 
een bijdrage worden gevraagd. Gezien het resultaat van het afgelopen jaar hebben wij er alle vertrouwen in dat 
u ons ook dít jaar weer financieel zult steunen.  
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Inkomsten Uitgaven
Adv ertentiegelden 8.524,98€    Drukkosten 12.303,81€  
Wijkbijdragen 7.389,04€    Lay -out kst+materialen 395,40€      
Subsidies 367,00€       Afschrijv ing 750,00€      
Kasgeld (v .l.rek.) 850,00€       Kosten inbinden 92,75€        
Abonnementen 63,91€        Redactiekosten 182,65€      
Jubileumuitgav e 30,00€        Bankkosten 114,09€      
Reserv ering (n.l.rek.) 3.800,00€    Bezorgersav ond 923,55€      

Verspreidingskosten 98,64€        
Reserv ering 5.150,00€    
Attenties 114,29€      
Kerstattenties 270,00€      
Saldo 629,75€      
 

TOTALEN 21.024,93€  21.024,93€  
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GA GEZOND OP REIS EN KOM NIET ZIEK TERUG! 
 
 
Gealarmeerd door het toenemende aantal reizigers dat in het buitenland besmet raakt met een tropische infectieziekte 
met dodelijke afloop, sprak het vaccinatieteam ´t Hofke, vertegenwoordigd door dokter Jan de Lint en apotheker Paul 
Batenburg, met de redactie van uw wijkblad om wijkbewoners attent te maken op de risico´s die zij kunnen lopen, als zij 
zonder vaccinatie naar het buitenland op vakantie gaan. En vooral: wat zij eraan kunnen doen! 
 
Jaarlijks maken meer dan een miljoen Nederlanders een vakantie of zakenreis naar een gebied waarvoor vaccinaties ver-
plicht zijn of worden aanbevolen. Dat geldt onder andere voor landen in Oost-Europa en het Midden-Oosten, maar sinds 
kort is er een grote risicogroep bij gekomen. Snelle 
zakenreizen en de enorme populariteit van goedkope 
reisbestemmingen, en dan vooral naar Turkije, Egyp-
te en de Noord-Afrikaanse landen rond de Middel-
landse Zee, zijn hier mede debet aan. Om de verkoop 
van hun reizen niet te hinderen “vergeten” reisbu-
reaus nogal eens een vaccinatie te adviseren, met alle 
gevolgen van dien. 
Een leuk vliegreisje naar bijvoorbeeld Gambia voor 
150 euro en dan ook nog een vaccinatie voor hetzelf-
de bedrag? Dat laatste schrikt veel mensen af, al krij-
gen ze de kosten van de vaccinatie in de meeste ge-
vallen vergoed van de verzekering. Momenteel gaat 
30% van de reizigers onbeschermd op vakantie naar 
deze landen. Gelukkig loopt het meestal goed af. 
Maar steeds vaker ook niet… In veel van deze landen 
zijn de hygiënische omstandigheden en de gezond-
heidszorg minder goed dan hier. Ook komen er parasieten voor die we in Nederland niet kennen. Daarom kunt u op zo’n 
reis gemakkelijker ziek worden dan in Nederland.  
Om dit verhoogde risico op ziekte te verminderen kunt u het volgende doen: 
 
• Bescherm uzelf tegen insectenbeten door het gebruik van anti-insecten-middelen die ‘DEET’ bevatten, slaap onder 

een klamboe en draag een lange broek en lange mouwen. 
• Let op wat u eet. Veel vormen van diarree zijn te voorkomen door alleen voedsel te eten dat goed gebakken of ge-

kookt is, of dat u kunt schillen. Drink nooit water uit de kraan, maar gebruik alleen fleswater om te drinken en uw 
tanden te poetsen. Eet alleen verpakt consumptie-ijs en gebruik geen ijsklontjes.  

• Veilig vrijen - gebruik bij seksuele contacten altijd een condoom. 
• Vaccineren: er zijn steeds meer ziekten waartegen u een vaccin of medicijn kunt krijgen. De meest bekende zijn he-

patitis A en B, buiktyfus, TBC, difterie, tetanus, polio, gele koorts, hersenvliesontsteking en malaria. Afhankelijk 
van het gebied waar u naar toe gaat, van het soort reis dat u gaat maken (avontuurlijk, logeren bij plaatselijke bevol-
king of georganiseerde reizen) worden bepaalde vaccins en medicatie aangeraden. Indien u een reisadvies wenst, is 
het belangrijk dat u tenminste 6 weken voor aanvang van uw reis uw afspraak maakt. Voor reizen naar Turkije, 
Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten is 2 weken voldoende.  

 
De wijk Tongelre beschikt over een volledig uitgerust Vaccinatiecentrum. Alle vaccins, medicijnen en preventieve mid-
delen zijn op voorraad. Vaccinatiecentrum ’t Hofke is een erkend gele-koorts-vaccinatiecentrum, waardoor de vaccinatie 
geaccepteerd wordt door landen die de vaccinatie verplicht stellen. Hiermee kunnen grenspassageproblemen worden 
voorkomen. Om voor erkenning in aanmerking te komen, dienen artsen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Zo zijn er 
eisen met betrekking tot nascholing, vaccinbeheer en materialen (men dient te beschikken over een erkend naslagwerk 
zoals de TravelAlert Guide). 
In de apotheek aan ´t Hofke wordt elke dinsdagavond vanaf 17.15 uur spreekuur gehouden. Hierbij is altijd een huisarts 
aanwezig. U kunt elke werkdag tussen 8.30 en 18.00 uur een afspraak maken. 
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NIEUWS VAN HET MARTINUS- EN HET CALIXTUSKERKHOF 
 
Hierbij willen wij U mededelen dat zowel op het Martinuskerkhof als op het Calixtuskerkhof een monumentje 
is geplaatst ter nagedachtenis aan levenloos geboren kinderen. 
 
De monumentjes zijn geschonken door nabestaanden en de platen met opschrift door de steenhouwers Ha-
niquè en Kluijtmans. 
Graag willen wij de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt hiervoor hartelijk dank zeggen. 
 
Wij hopen dat dit plekjes zijn geworden om even bij stil te staan of voor een moment van bezinning. 
  
Hopelijk is hiermee voor alle ouders, waarvan velen niet eens weten waar hun kindje begraven is iets goeds 
gerealiseerd. 
  
Het bestuur van beide kerkhoven. 
 

Monumentje Calixtuskerkhof 

Monumentje Martinus kerkhof 

U kunt vooraf een intakeformulier invullen. Dit formulier kunt u afhalen bij Kringapotheek ’t Hofke. Als u het formulier 
ingevuld terugbrengt, kunt u direct een afspraak maken voor het spreekuur. Om het advies zo goed mogelijk voor te be-
reiden, dient u het formulier tenminste 2 werkdagen voor uw afspraak in te leveren. 
U kunt ook een intakeformulier aanvragen via e-mail. Het formulier wordt u dan zo spoedig mogelijk toegemaild. Nadat 
u het heeft ingevuld kunt u dit formulier dan weer terugmailen. U dient dan nog wel zelf telefonisch een afspraak te ma-
ken. Bij last-minute reizen kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de apotheek.  
 
Vaccinatiecentrum Reizigersadvisering ’t Hofke 
’t Hofke 8 
5641 AL  Eindhoven 
Tel.: (040) 281 15 78 
Fax: (040) 281 42 59 
E-mail: apothof@ezorg.nl  
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MENNEKE VAN ‘T JAAR 
 
Zondag 28 januari werd Alfred van Kempen tot Men-
neke van ‘t jaar benoemd in Zaal Hofzicht.  

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn enthousiasme, 
inzet en gedrevenheid in Groendomein Wasven en 
daarmee het behoud en verantwoorde exploitatie 
van een waardevol stukje groen in Tongelre. Hierbij 
hoort natuurlijk ook de aankoop van de Philipsboer-
derij op 22 december 2006. 

Zijn vrouw Yvonne en hun 3 kinderen kregen een 
onderscheiding voor support achter de schermen. 

Alfred houdt van Carnaval en heeft al vaak meege-
daan aan optochten en heeft hiermee ook verschil-
lende prijzen gewonnen. 
Om zijn benoeming een extra carnavalesk tintje te 
geven kwamen ‘De Klaproosjes’ uit Lent - waar Alf-
red is opgegroeid - optreden.  

 

Welzijn Eindhoven houdt senioren in Tongelre 
in beweging. 

 
Bent u ouder dan 55 en heeft u zich voorgenomen 
om in 2007 goed in beweging te komen, dan nodigt 
Loket W u uit om geheel gratis een proefles te ko-
men nemen bij één of meer van de hieronder ge-
noemde MBvO groepen in Tongelre. MBvO staat 
voor Meer Bewegen voor Ouderen. Het activiteiten-
aanbod van het MBvO bestaat uit: gymnastiek, hat-
ha yoga en seniorfit. Ook vindt u in bijna elk stads-
deel wel een MBvO-groep die speciaal bedoeld is 
voor allochtonen. 
 
Gymnastiek 
Woensdag van 9.00 tot 10.00 uur en van 10.00 tot 
11.00 uur in de dependance van ’t Oude Raadhuis, 
’t Hofke 128 
Swinggym (vanaf 50 jaar) 
Dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur in de Ronde,  
Tongelresestraat 146 
Dansen 
Donderdag van 11.00 tot 12.00 uur in de Fontein, 
Bloemfonteinstraat 64 
Seniorfit 
woensdag van 9.30 tot 11.30 uur (inclusief pauze) in 
Sporthal Karregat 
Gymnastiek voor allochtone vrouwen 
Donderdag van 13.15 tot 14.15 uur in de Fontein, 
Bloemfonteinstraat 64 
 
Voor verdere informatie kunt u bellen naar:  
219 33 00 en vragen naar Anja Alink. 

 
DIEREN 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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BUURTBIEBBABBEL 
 
Nieuws van uw wijkbibliotheek. 
 
Met ingang van deze maand zullen we elke maand 
een buurtbiebbabbel verzorgen in dit blad. We hopen 
u op die manier op de hoogte te brengen/houden van 
de diensten en mogelijkheden die wij u bieden. 
 
In maart wordt weer de jaarlijkse Boekenweek ge-
houden, deze keer van 14 t/m 24 maart. Het thema 
is dit jaar: Lof der Zotheid. Het draait dus eigenlijk 
om humor. 
Zowel de centrale bibliotheek, als ook alle filialen, 
zullen daar aandacht aan besteden. Het precieze 
programma wordt binnenkort bekend gemaakt. Wat 
we wel al kunnen verklappen, is de lezing op donder-
dag 22 maart, door Yvonne Kroonenberg (van: ”het 
zit op de bank en het zapt”, en “Wat rijmt er op huwe-
lijk”), in de bibliotheek aan het Nederlandplein. De 
lezing begint om 20.00 uur. 
 
Wist u al, dat we, naast onze gebruikelijke kleine en 
grote abonnementen, tegenwoordig ook een mini-
abonnement hebben? Dit is echt bedoeld voor men-
sen, die maar zo af-en-toe eens een keer een boek 
willen lenen, zoals bijvoorbeeld studenten, of men-
sen die voor de vakantie iets willen lenen. 
Zo’n mini-abonnement kost € 10.-, is een jaar geldig, 
en geeft recht op het lenen van 5 boeken. 

Wist u ook al dat we ook voor hele kleintjes een leuk 
aanbod hebben? Natuurlijk allerlei prentenboeken, 
maar daarnaast ook hard-kartonnen boekjes, en leg-
puzzels. Deze zijn allemaal gratis te leen! 
 
In de voorjaarsvakantie, d.w.z. de week na Carna-
val, zijn we gewoon de hele week geopend! 

NIEUW IN EINDHOVEN: 
 
Bibliotheek…. Artotheek….. Vaasotheek! 
 
Of het nu gaat om een familiefeest, jubileum, ope-
ning, congres, verjaardag, zilveren of gouden brui-
loftsfeest, doopfeest of vieringen met een stemmiger 
karakter als een kerkdienst of begrafenis: bij iedere 
gelegenheid is een mooie vaas op zijn plaats: een 
sfeervol object dat de stemming ondersteunt. Puur 
als decoratief element  of opgemaakt met bloemen 
passend bij het karakter van de gelegenheid.  
 
Voor eenmalige gelegenheden is het aanschafbe-
drag van een bijzondere vaas vaak erg hoog, boven-
dien kost het nogal wat tijd om een passende vaas te 
vinden. En in de meeste gevallen moet die nog wor-
den opgemaakt. Om de prachtigste vazen te kunnen 
gebruiken en tevens tijd, energie en kosten te bespa-
ren, biedt de Vaasotheek een mooie oplossing. Bij 
ons kunt u een vaas of meer vazen huren voor één 
dag of meerdere dagen. Bijzondere, decoratieve va-
zen afgestemd op de diverse gelegenheden. Sommi-
ge hebben zelfs een uniek karakter: het zijn vazen 
beschilderd of bewerkt door bekende kunstenaars. 
Van deze vazen vindt u geen tweede…… 
 
De vazen worden tegen een km prijs op de plek van 
bestemming bezorgd en opgehaald. Ook is het mo-
gelijk om de vaas/vazen in de avonduren of in het 
weekend te laten bezorgen.  
De huurkosten zijn vanaf 4 euro per dag. Voor meer-
dere dagen krijgt u een korting van 2 euro per dag 
per vaas. 
 
 Mocht u meerdere vazen voor een langere periode 
willen huren, dan maken wij in overleg een voor u 
uitermate gunstig projectbedrag. Alle prijzen zijn ex-
clusief BTW.  Mocht u een of meerdere vazen willen 
huren met bijpassende bloemen, dan is dat uiteraard 
mogelijk. Ook een bijpassende sokkel behoort tot de 
mogelijkheden. In overleg met de Vaasotheek is het 
tevens mogelijk een vaas te kopen. Voor een com-
pleet overzicht van de beschikbare vazen, kunt u kij-
ken op www.vaasotheek.nl Hier vindt u ook verdere 
informatie. 
 
 

VAASOTHEEK 
 
Frank van der Linden 
Bessenvlinderstraat 131 
5641 EC Eindhoven 
Gsm: 06-51396691 
www.vaasotheek.nl 
frank@lijn66.nl 

Verloren ! 
 

Op 12 januari jongstleden ben ik mijn autosleutels 
verloren. 

 
Wie heeft ze gevonden? 

 
U kunt contact opnemen met Fam. De Bruin 

Tel 281 22 18 
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WINTER IN TONGELRE 
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Oplossing Wie Weet Waar januari: 
Het kunstwerk hangt rechts tegen de voorkant van 
Basisschool De Boog aan de Koudenhovenseweg 
Zuid.  
De juiste oplossing is ingestuurd door Zenzy Blinde-
ling. 

Storm ook in Tongelre! 
 

Herinnert u zich nog die bewuste donderdagmiddag 
op 18 januari? 
De wind die tussen 16.00 en 18.00 uur van zich liet 
horen en voelen. 
Ja, en windkracht tien brengt schade met zich mee: 
afwaaiende dakpannen, rondvliegende takken en 
omvallende bomen.  
Met omvallende bomen is in 90% van de gevallen 
wel iets aan de hand, óf er zijn rotte plekken, óf er is 
vraat van wilgenhoutrups of boktor, maar ook zwam-
men (schimmels) kunnen er de oorzaak van zijn.  
 
Op basisschool “De Boog” waren die middag nog 
enkele leerkrachten aanwezig, in afwachting van de 
storm. Buiten was het donker, héél donker en de 
windkracht nam alleen nog maar toe. Op het oude 
kerkhof achter de school staat een rijtje oude beu-
kenbomen, onderdeel van het voormalige kerkpad 
tussen Klein-Tongelre - dat toen nog geen eigen kerk 
had - en ´t Hofke. Ineens: een hard gekraak en een 
enorme schok.  

Tot hun grote schrik en verbazing zagen de leer-
krachten nog net een van de beuken omvallen, in 
zijn val diverse oude graven vermorzelend. Dat 
scheelde niet veel, het had ook een van de andere 
beuken kunnen zijn die veel dichter bij het schoolge-
bouw staan… 

Wat was er nu met deze beuk aan de hand? Een 
zware aantasting door de reuzenzwam heeft hier zijn 
tol geëist. Als een boom aan de stamvoet bescha-
digd is, kan er een schimmelaantasting ontstaan, 
bijvoorbeeld die van de reuzenzwam. Langzaam zul-
len de kleine worteltjes - met een moeilijk woord het 
mycelium - het gezonde hout aantasten, waardoor dit 
steeds verder zal afsterven. In de herfst staan er on-
der aan de boom heel veel zwammen die weer voor 
nieuwe sporen zorgen die verspreid worden door de 
wind. 
 
En zo werd ook de beuk op het kerkhof elk jaar 
zwakker en zwakker en als je zelf dan niet ingrijpt 
valt hij dus om. Zie het resultaat. Hoe oud deze 
boom precies is laat ik een volgende keer weten, als 
hij wordt opgeruimd zal ik de jaarringen tellen. 

Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
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Wie van onze lezers 
weet waar dit beziens-
waardige plekje in Ton-
gelre zich bevindt? 
 
Wanneer u het ant-
woord weet, stuur dan 
een kaartje of een e-
mail met een nauwkeu-
rige plaatsbepaling van 
het object, samen met 
uw naam, adres en 
telefoonnummer naar 
de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 
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Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Anne de Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon: 251 67 75 
Ervaren babysitter. Bel voor kennismakingsgesprek. 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR 
EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon 2812657 of 
06-15317910 . Ik kijk er naar uit om bij u op te passen. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 25 februari 10.00 uur Ds. v.Pijkeren  

Zondag 4 maart 10.00 uur Ds. B.v.Haarlem  

Zondag 11 maart 10.00 uur Ds. M.v.Duijn  

Zondag 18 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 25 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluis  Jennifer IJzermans (‘91) Satijnvlinderlaan 61. Tel: 
2811654 Ik wil graag in het weekend op uw kinderen pas-
sen(o-6 jaar). 
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Haai, ik ben Milan Lemmen. Ik ben een meisje van 13 
jaar en ik wil graag wat bijverdienen. 
Dit zijn de dingen die ik voor u zou willen doen: 

� boodschappen  

� stofzuigen  

� uw huisdieren verzorgen  

� uw hond uitlaten  

� uw kind helpen met zijn/haar huiswerk, op-
passen of gewoon lekker een uurtje met uw 
kind iets leuks doen! (bijvoorbeeld voorlezen! 
naar de speeltuin! of iets dergelijks) 

 
Krommenbeemd 28 Eindhoven 
Mijn telefoonnummer: 040-2814579 
Ik hoop dat u iets laat horen! 

VOLKSTUINLIEFHEBBERS 
 

Volkstuinvereniging “Het Looveldje” die haar activitei-
ten uitvoert aan de Loostraat, heeft enkele mooie per-
ceeltjes vrij. 
 
Geïnteresseerden kunnen hierover contact opnemen 
met Simon van Erp, Tongelresestraat 536, telefoon 
281 14 54. 

Nu beginnen! 

Al vele jaren een begrip voor lijners. 
Afslanken en toch met de pot mee-eten. 

Elke week een uur vol tips, recepten, steun en    
begeleiding om verantwoord de overtollige      
pondjes in groepsverband kwijt te raken. 

Elke week bijeenkomst in “De Ronde” 
Tongelresestraat 146 

Op maandagavond 18.30 - 19.30 en 19.30 - 20.30 uur 

Inlichtingen : 
Jopie Moors, Tel: 040 - 2834318 

Myrthe van Poppel (‘90), Mortierlaan 14.  
Telefoon: 207 03 80. Ik zou graag wil len oppassen. Bel 
voor een kennismakingsgesprek. 

Marike Lammers (‘91) Piersonhof 2. Telefoon 
2817630  
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen(o-6 
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Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kunnen profiteren.  

Wij zijn benieuwd naar uw reacties!   
Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs. 

 
 
 
 

Recept van de maand februari door de Karpendonkse Hoeve 
 

MET GEKRUID BRIOCHEKRUIM GEPANEERDE LANGOUSTINESTAARTJES  
(voor 4 personen)  

 
Ingrédiënten 
12 grote, verse langoestines 
120 g briochebrood 
2 eetl. fijngesneden kruiden zoals bieslook, dille, basilicum 
mespunt kerriepoeder 
peper en zout 
bloem 
2 losgeklopte eiwitten  
 
Bereiding van tevoren  
Pel de langoestines en verwijder het darmkanaal uit de staarten. 
Maal in de keukenmachine het briochebrood met de kruiden, kerriepoeder, peper en zout fijn. 
Wentel de langoestinestaartjes eerst door de bloem, vervolgens door het eiwit en daarna door het briochekruim. 
Bewaar de langoestinestaartjes op een koele plaats. 
Fruit voor de saus de karkassen 2 minuten in olijfolie, voeg de ui, knoflook en tomaten toe. Flambeer met de cognac en 
voeg de room toe.  
Laat zachtjes tot de helft inkoken.  
Passeer de saus door een fijne zeef.  
Breng de saus op smaak met peper, zout en cayennepeper. 
 
Bereiding voor het serveren 
Frituur de langoestinestaartjes in een friteuse circa 7 minuten op 180 graden celcius . 
Serveer de langoestinestaartjes met de saus en eventueel met droge rijst of verse pasta.  
 
Eet smakelijk!  
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Voor de saus 
De karkassen van de langoestines 
1 eetl. olijfolie 
1 fijngesneden ui 
1 teen knoflook 
2 in vieren gesneden tomaten 
1 eetl. cognac 
2 ½ dl koksroom 
peper, zout en cayennepeper  

Het winnende recept van 2006 werd ingestuurd door Truus van de Nobelen-van der Kroon. Zij ontving hier-
voor een cadeaubon uit handen van Tonny van den Boomen. 
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Foto-impressie van aangerichte schade bij de ‘Bessenvlinderflat’ 

Ingezonden door Nellie van Kemenade. 
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In de Sint Martinuskerk staat en aantal heiligenbeelden waarvan velen de naam niet weten, laat staan de ge-
schiedenis kennen. In een paar artikeltjes wil ik ze graag aan jullie voorstellen. De derde heilige is Sint Anto-
nius, Abt-met-het-varken. 
 
Het beeld in de kerk is 1 meter hoog en vervaardigd uit notenhout. Antonius heeft hier een mutsje op het 
hoofd en een grote krullende baard. Op zijn linkerhand draagt hij een open boek en in zijn rechter houdt hij 
de staf met een bel. Aan zijn voeten zien wij een varken. 
 
Antonius Abt wordt ook wel Antonius de Kluizenaar genoemd of Antonius de Grote van Egypte, maar in de 
volksmond is hij beter bekend als Antonius-met-het-varken. 
Hij moet geboren zijn in jaren 250/251 in Midden-Egypte, en zijn verering is nog steeds niet voorbij. Hij kwam 
uit een zeer welgesteld gezin en had godvrezende en reeds bekeerde ouders.  
In de eerste eeuwen na Christus had het christendom reeds vroeg vaste voet gekregen in de grote stad 
Alexandrië.  

 
In zijn jeugd had Antonius Abt al de neiging zich af te zon-
deren. Toen zijn ouders overleden nam hij zijn kans waar, 
schonk al zijn bezittingen aan de armen en trok zich in de 
eenzaamheid van de woestijn terug. 
En dat bleef hij volhouden tot aan zijn dood op vermoede-
lijk 17 januari 356. Het zal daar in de woestijn niet zo be-
roerd zijn geweest, want de heilige Antonius bereikte een 
zeer hoge leeftijd. 
 
Maar gemakkelijk had hij het zeker niet. Daar was de dui-
vel de schuldige van. In veel legenden laat deze doerak 
zeer bijzonder mooie vrouwen aan Antonius voorbij gaan, 
met de bedoeling hem van zijn leefstijl af te brengen. 
Maar hij trapt er niet in, zelfs niet toen de duivel zich in de 
vorm van een varken aanmeldde. Antonius wist het dier 
op de vlucht te jagen. 
 
Antonius heeft met zijn levenstijl veel navolgelingen ge-
kregen, vooral kloosterlingen zagen in hem een voor-
beeld. 
 
Er zijn veel afbeeldingen bekend met de verzoekingen 
van Antonius.  
Bij het beeld in de kerk heeft Antonius een staf in zijn 
hand in de vorm van een T, ook wel taukruis genoemd, 
naar de Griekse letter tau voor onze t. Dit is het symbool 
van het toekomstige leven na de dood. 
De bel aan de staf is er voor de gelovigen aan te moedi-
gen om goedgeefs te zijn. Het varken kan symbool ge-
staan hebben voor de duivel of de zonde. Het boek staat 
voor wijsheid. 

 
Antonius Abt is ook gezegend met heel veel weerspreuken. En uit deze spreuken kan men opmaken dat de 
winter zich nu pas laat gelden want, ‘Sint Antoon en Sint Sebastiaan (20 januari) komen met ’t hardste van de 
winter aan.’ En mocht men nog twijfelen, ‘Sint Teunis is een ijsmaker of een ijsbreker.’  
 
Peter van Kuijen 
 

SINT ANTONIUS, ABT MET HET VARKEN 
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INCONTINENTIEBLAASTRAINING 
 
Over urineverlies bij jonge vrouwen en voor vrouwen 
45+ 
 
ZuidZorg organiseert een speciale training  voor vrou-
wen die last hebben van urineverlies. Iets dat regelma-
tig voorkomt als gevolg van een zware bevalling of als 
zwangerschappen elkaar snel opvolgen. Ook rond de 
overgang krijgen of hebben veel vrouwen daar last van. 
Wie er werk van maakt kan vaak voorkomen dat het 
urineverlies van kwaad tot erger wordt. De training start 
op maandagavond 5 maart bij ZuidZorg Eindhoven, Le 
Sage ten Broeklaan 9 en bestaat uit zeven bijeenkom-
sten en een facultatieve achtste bijeenkomst over in-
continentiematerialen. 
 
Niets doen? Van kwaad tot erger 
Wanneer iemand er niets aan doet, verergeren de in-
continentieklachten. Vanzelf gaan ze doorgaans niet 
over! Als er tweemaal per maand sprake is van onge-
wild urineverlies, is er mogelijk sprake van incontinen-
tie; incontinentie door een ziekte niet meegerekend. 
Het voltrekt zich langzaamaan. Sommigen merken het 
urineverlies gaandeweg op tijdens het sporten, bij een 
verkoudheid of tijdens het tillen van de al wat zwaarde-
re baby. Anderen merken dat ze er last van hebben bij 
het traplopen of het boodschappen doen. Ongemerkt 
wordt er steeds meer rekening met de klacht gehou-
den, door bijvoorbeeld niet meer te gaan sporten of 
voor een andere manier van bewegen te kiezen. Of ie-
mand gaat uit voorzorg ontelbare keren naar het toilet. 
Want het mogelijke verlies veroorzaakt veel onzeker-
heid, ook al komt er misschien niet zoveel urine vrij. 
 
De werking van de blaas: een vernuftig mechanisme 
Voor een goede werking van de blaas is een voldoende 
blaascapaciteit, een goede controle over de blaas en 
een goed afsluitmechanisme van de blaas van belang. 
De bekkenbodemspieren ondersteunen organen, hou-
den ze op hun plaats en helpen de blaas en endeldarm 
af te sluiten. Zij moeten goed kunnen ontspannen om 
de urine door te laten en goed kunnen aanspannen om 
de urine tegen te houden. Om het werk goed te kunnen 
doen moet een bekkenbodem de juiste spierspanning 
hebben. Daaraan wordt in de training gewerkt.  
 
Oefentherapie en blaastraining 
Druppelsgewijs urineverlies of een plotselinge hevige 
aandrang. Vrouwen die bemerken dat het verliezen van 
urine aanhoudt of dat dergelijke klachten zich na ver-
loop van tijd voor gaan doen, moeten zeker eens aan 
oefentherapie denken. Oòk als er na de bevalling al 
jaren zijn verstreken! Wie last heeft van stress- en / of 
aandrangincontinentie heeft vaak baat bij oefenthera-
pie, goed ‘toiletgedrag’ en toepassing van de juiste 
ademhalings- en ontspanningsoefeningen. Het verste-

vigt de steunweefsels en de buik- en bekkenbodem-
spieren.  
Door training kan het urineverlies sterk verminderen in 
frequentie en omvang of zelfs geheel stoppen. Doorzet-
ten is van groot belang. Onder deskundige begeleiding 
van een gespecialiseerd fysiotherapeute leren vrouwen 
bewust met hun lichaam om te gaan.  
 
Startdatum en tijd: maandag 5 maart 2007,  

20.00 - 22.00 uur; 
Locatie: ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9 in Eindho-
ven; 
Kosten: € 32,50 voor zeven lessen;  

les 8 (facultatief) € 11,00 
Opgave: per omgaande. U kunt u telefonisch aanmel-
den bij het secretariaat cursusbureau ZuidZorg  
040 – 2308545 of op www.zuidzorg.nl 
 
 
 

CURSUS “LEVEN MET DIABETES” 
 
ZuidZorg organiseert in samenwerking met de Districts 
Huisartsen Vereniging, de Diabetes Vereniging Neder-
land en het Diagnostisch Centrum Eindhoven, diabe-
tesdienst een cursus ‘Leven met Diabetes’ voor men-
sen met diabetes die geen insuline spuiten. 
   
De cursus wordt gegeven door een diabetesverpleeg-
kundige, een podotherapeut, een diëtist, alsmede door 
een vertegenwoordiger van de Diabetes Vereniging 
Nederland en is bedoeld voor iedereen die diabetes 
mellitus type 2 heeft en met tabletten of een dieet 
behandeld wordt.  
Tijdens elke bijeenkomst krijgt u theorie o.a. over dia-
betes, dieet en voetverzorging. Ook aan praktische oe-
feningen zoals zelfcontrole wordt aandacht besteed. 
Hiervoor krijgt u de benodigde apparatuur te leen. Tij-
dens de cursus is er ook ruimschoots gelegenheid voor 
het uitwisselen van ervaringen. De kosten van de cur-
sus zijn € 34,= inclusief cursusboek. De kosten voor de 
partner/huisgenoot bedragen € 5,=. 
 
De cursus is zeer aan te bevelen. Hij wordt hoog  ge-
waardeerd onder de voorgaande cursisten. Mensen 
geven aan dat ze meer inzicht hebben gekregen in de 
ziekte, meer grip hebben op de situatie en mondiger 
zijn t.o.v. behandelaars. Wat ook als prettig wordt erva-
ren is het contact met lotgenoten en de voedingsadvie-
zen. 
 
In Eindhoven wordt de cursus gehouden op: 
donderdagavonden 1, 8, 15, 22, 29 maart en 10 mei 
Alle avonden zijn van 19.00 - 21.30 uur in het kantoor 
van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9.  
 
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijf-
formulier kunt u terecht bij: Cursusbureau Zuidzorg, 
telefoonnummer: 040-2308545 of op www.zuidzorg.nl 
of bij het Diagnostisch Centrum Eindhoven, diabetes-
dienst telefoonnummer: 040 - 2141177. 
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Uitslag Kerstkleurplaat: 
 

De winnaar met de mooiste kleurplaat is Isabel Kouw. Van harte gefeliciteerd met je prijs. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

 
 
 

 
 
 
 
Beste lezers, 
 
We zijn het jaar weer fris begonnen op basisschool De 
Boog.  

Deze maand hebben we afscheid genomen van 2 leer-
krachten van de Boog: Huub de Pon en Wilma Heiligers. 
Een kort interview door Daan en Timothy (groep 6).  
Hoelang heeft u hier op school lesgegeven ?  
Huub: 36 jaar en 11 maanden.  
Wilma: 10½ jaar.  
Wat is het leukste dat u ooit heeft meegemaakt hier 
op school? 
Huub: Iedere dag is iets speciaals, vooral het werken 
met de kinderen.  
Wilma: Alle jaren waren leuk, maar vooral de musical en 
het zingen met de kinderen en natuurlijk de playback-
show. Ook de kinderen werden steeds liever!  
Wat gaat u nu doen nu u met pensioen gaat? 
Huub: Genieten van het leven, wijn maken en lesgeven 
over wijnen.  
Wilma: Veel wandelen en fietsen met mijn man, lekker 
op een terrasje zitten met man en kinderen en ooit 
hoop ik nog oma te worden.  
 
Verder vertelde meester Huub nog dat hij is opge-
groeid rondom de school. Hij heeft wel 1000 dia’s over 
de school en de directe omgeving. Deze heeft hij aan T. 
van den Boomen gegeven om eens te bekijken. Ook 
heeft meester Huub zelf nog les gehad op de Boog, 1 
klas van de toenmalige ULO! 
 
Wij wensen meester Huub en juffrouw Wilma het aller-
beste toe en dat ze nog maar heel lang van hun pensioen 
mogen genieten! 
 
 

First lego league Benelux finale 2006-2007 
 
Even voorstellen: wij zijn Max, Chris, Roy, Alexander, 
Remon, Anne en Karlijn van het Roboog challenge team.  
Wij hebben meegedaan aan de first lego league bene-
luxfinale in Delft met onze robot ‘Rob’. Het is een wed-

strijd die wordt gespeeld met lego-robots. 32 Teams 
uit Nederland, België en Duitsland streden in Delft met 
hun robot om een plaats te bemachtigen bij de wereld 
finale in Atlanta, of in de Europese finales in Bodo. Het 
was de bedoeling om, binnen twee en een halve minuut, 
zoveel mogelijk missies uit te voeren op het wedstrijd-
parcours . Bijvoorbeeld een balletje afleveren in een 
bot. Natuurlijk geen echt bot, maar een van lego. Die 
missies stonden op een soort tafel, er stonden twee 
tafels aan elkaar, en er werden twee wedstrijden tege-
lijk gespeeld. Alles stond deze keer in het teken van 
nanotechnologie. Wij deden dus ook mee aan die wed-
strijd. Om 7 uur ‘s morgens vertrokken we met de bus 
naar Delft. Daar aangekomen, was er eerst een opening. 
Daarna begonnen de wedstrijden. De eerste ronde ging 
niet echt wat je noemt… goed. Ook de tweede was niet 
perfect. De derde ging nog het beste van allemaal. Ook 
niet helemaal volmaakt trouwens, want we hadden veel 
pech. Bij een missie kreeg je alleen maar punten als je 
tegenstander hem ook deed. In alle drie de rondes 
deed de tegenstander hem niet. Je moest ook een pre-
sentatie geven over nanotechnologie. Volgens mij ging 
die heel goed, maar een ander team was blijkbaar nog 
beter… Verder moest je nog een technische presenta-
tie geven over de robot, een teamwork presentatie en 
een programmeer presentatie. De punten voor al die 
onderdelen tellen ze bij elkaar op en wie de meeste 
punten heeft, mag naar Atlanta. Wij zijn uiteindelijk 
10e geworden. Dat is heel goed voor ons doen, want we 
zijn een klein team, met een kleine robot.  GOED GE-
DAAN ROBOOG!!! 
  
Max bouwmeester, 12 jaar, ROBOOG challenge team. 
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

en stuur deze naar de redactie. 
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) 

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 maart 2007 in het bezit te 
zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is: 
‘Spijzen’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

N. Duin  
Verheesstraat 15 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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AALGEER 
AKKOORD 
BUITENMENS 
CHEERIO 
CONTINU 
DRADEN 
EENHOEVIG 
ERKER 
ETAGERE 
EXPORTBIER 
GEBREK 
GELEIDSTER 
GESLINGER 

GETTO 
GRAMMATICA 
GROOTOGIG 
HANDELSTAK 
HARTWATER 
HEFTIG 
INKOKEN 
KWABAAL 
LIJFARTS 
MATHEID 
MEDELID 
MESHEFT 
NAAMGEVING 

OPDWEILEN 
OPGRAVING 
PARADOXAAL 
SCHERMLES 
SCHOTWILG 
SECTIE 
SLOTEN 
STEREO 
TEAROOM 
TUINGEWAS 
WALNOOT 
WOLBOOM 

G L I W T O H C S A W E G N I U T 

I IJ N O D N A A C E S O E E C N E 

T F K I P E R I N P C E L H T I A 

F A O N S D T N A D H T E B M T R 

E R K E R A W R A G E E I E O N O 

H T E K M R A E I A R L D E P O O 

S S N M O D T V I I M E S T G C M 

E N A W O O E A O L L G T T R G K 

M R E X P O R T B I E R E G A T E 

G M A T H E I D D E S N R V V K R 

W A L N O O T S N E M N E T I U B 

L R E E G L A A B A W K O N N N E 

R E G N I L S E G R O O T O G I G 


