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Beste lezers,
Met de regelmaat van de klok vallen ze bij ons allemaal in de brievenbus. Enquêtes! Ja, over wasmiddelen, tijdschriften, woninggenot, gezonde voeding; eigenlijk over alle diensten en producten die
we afnemen of meestal niet eens willen hebben. En nu hebben wij
als redactie bedacht om ook eens een enquête uit te zetten. Onder
het motto “goed genoeg of kan het beter?” vragen wij uw medewerking.
Goed genoeg of kan het beter?
Dat is de vraag die wij ons regelmatig stellen. U mag deze vraag
voor ons beantwoorden. In het hart van dit wijkblad treft u een enquêteformulier aan. Wij vragen u om dit formulier in te vullen en
aan ons te retourneren. Hoe u dat kunt doen leest u op pagina 19.
Natuurlijk brengen wij regelmatig verbeteringen aan, bijvoorbeeld
door middel van het introduceren van nieuwe rubrieken, een extra
jeugdpagina of door het kiezen voor een andere lay-out. Maar ongetwijfeld denkt u wel eens:
• hadden ze dat nu niet anders kunnen schrijven?
• waarom heb ik daarover niets in het wijkblad gelezen?
of
• wat gebruiken ze een vervelend lettertype.
Dus schroom niet! Vertel ons wat beter kan.
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ook uw suggesties voor
verbetering stellen wij zeer op prijs. Het invullen van de enquête
kost u slechts een paar minuten van uw tijd.
Stuur uw ingevulde enquêteformulier voor 1 mei a.s. aan ons
op. Wij vertrouwen er op dat we op basis van uw antwoorden en
suggesties het antwoord krijgen op de vraag:
Is de kwaliteit van het wijkblad goed genoeg of kan het beter?
Wij danken u bij voorbaat voor het invullen van de enquête. Wanneer u op het enquêteformulier uw gegevens achterlaat dan maakt u
kans op een leuke attentie.

Algemeen alarmnummer ............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
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112
040-2811578
0900-8861
040-2811324
0900-8844
040-2386000

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.

Geachte lezer,
Wegens een technische fout van de drukkerij is in de vorige uitgave een oude versie van “de Wisselpen”
geplaatst. Onze excuses hiervoor. Wij zullen er zorg voor dragen, dat dit in de toekomst niet meer voorkomt.
Drukkerij H. van Laarhoven Druk

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 zuster Majelli en daarna naar de St. Martinus jongensschool
aan de Hofstraat geweest. Een aardig detail is dat ik jaren
later op diezelfde jongensschool, toen inmiddels omgedoopt tot Vincentius a Paolo school, maar meer bekend als
“de woonwagenkampschool”, 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 verlaten 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 verkoop 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 spijkers 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 minder 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 gebiedjes onderscheidt Tongelre zich positief van andere stadsdelen. 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 ondanks 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) gezongen 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 binnen 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 bedrijfspand van De Zwaan 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 komen te staan en kun je tijdig reageren.
Graag geef ik de wisselpen door aan mijn schoonzus
Marlo Gielissen.
Hans Gielissen
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Zaterdag 21 april
Kinderkleding- en speelgoedbeurs
Op zaterdag 21 april a.s. wordt er op Basisschool
de Boog (Koudenhovenseweg) een tweedehands
kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden. U
kunt daar voor weinig geld mooie, gedragen
(merk)kleding en speelgoed kopen. De verkoop
is van 11.00 tot 13.00 uur.
40% van de opbrengst is voor een basisschool in
Ethiopië (Meserethe Ethiopia School) die door
de leerlingen van De Boog gesponsord wordt.
Het andere deel van de opbrengst is voor de inbrenger van de spullen.
Als u kleding en/of speelgoed in wilt brengen,
kunt u contact opnemen met Berry Bijl
(2810531).
U kunt goede kinderkleding inbrengen vanaf
maat 86 (geen ondergoed en sokken) en kinderspeelgoed dat nog intact is (geen knuffels).
U bent van harte welkom!!

Volleybalvereniging ’t Karregat zoekt
leden
In de krant lezen we steeds dat Nederlanders te
dik zijn en te weinig aan sport doen. Dat moet te
veranderen zijn. Wij kunnen daar op kleine schaal
wel bij helpen.
Wie zijn wij dan?
Wij zijn volleybalvereniging het Karregat. Wij spelen recreatief volleybal in het Karregat iedere donderdagavond van 20.30 tot 22.30 uur. We hebben
+ 15 actieve leden en zijn op zoek naar 3 nieuwe
leden. We spelen recreatief maar fanatiek en zijn
altijd in voor een geintje.
Wie zoeken wij?
Hebt u in het recente verleden volleybal gespeeld
en/of denkt u zich tussen “redelijk geoefende”
speelsters en spelers staande te kunnen houden
én bent u donderdagavond beschikbaar, dan bent
u bij ons aan het juiste adres. Uiteraard is het mogelijk om eerst 1 of 2 keer
mee te spelen om te zien of
het zowel u als ons bevalt.
Informatie
Wij informeren u graag over
de mogelijkheden. Neem
hiervoor telefonisch contact
op met Hans de Geus (040281 46 94) of Jan Dijkstra
(040-281 55 92).
Wij hopen op korte termijn nieuwe leden te
kunnen begroeten!

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige plekje in Tongelre zich bevindt?

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje of
een e-mail met een nauwkeurige 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
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot die
beschikbaar is gesteld door het wijkblad.
Oplossing Wie Weet Waar februari: de foto is gemaakt
bij de Collse Watermolen. Het is het bovenstuk van de
sluis. Hiermee kan je de sluis omhooghalen.
Het juiste antwoord kwam deze keer van Robbert van
Bussel (12 jaar), Krommenbeemd 52.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
De Molijn en andere tehuizen.
Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke”
te ontvangen. Hebt u een familielid die hiervoor
belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als
volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres Hofke 15,
5641 AH Eindhoven.
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-mail- of postadres voldoende om de bezorging voor wederom een jaar te verlengen.
De redactie.
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WIJ KLOPPEN WEER BIJ U AAN!
Beste lezers,
Alweer een fors aantal jaren is de
werkgroep Rond ’t Hofke in touw om
uw wijkblad maandelijks in elkaar te
zetten. Wij doen dat met veel plezier
te meer daar wij uit de vele positieve
reacties begrijpen dat u het wijkblad
nog steeds weet te waarderen. Het
spreekt voor zich dat het maken en
verspreiden van een wijkblad kosten
met zich meebrengt.

fke
‘t Ho
d
n
o
R

Wij zijn in de gelukkige omstandigheid
dat wij vele adverteerders hebben,
maar de opbrengst van de advertenties is niet toereikend om het wijkblad
in stand te houden; we kunnen er slechts ’n gedeelte van de kosten mee dekken.
DAAROM KLOPPEN WIJ BIJ U AAN!
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van de actie van vorig jaar, hebben wij er het volste vertrouwen in
dat u ook dit jaar ons wijkblad wilt steunen.
Rond 17 april zullen onze bezorgers bij u een enveloppe in de bus doen.
ENKELE DAGEN LATER, BELLEN ZIJ BIJ U AAN OM U HET WIJKBLAD AAN TE
BIEDEN EN DE ENVELOPPE MET BIJDRAGE IN ONTVANGST TE NEMEN.
Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad én een briefje in uw brievenbus worden gedaan. In deze brief wordt u de mogelijkheid geboden uw bijdrage over te maken op het
bankrekeningnummer van het wijkblad of uw enveloppe te deponeren in de brievenbus
van het Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel van wijkblad Rond ’t Hofke een
steentje bijdragen aan de leefbaarheid in onze wijk.
Namens de werkgroep bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

Oplossing foto bruidjes vorige maand:
Mariette Richter- van Soerland denkt een aantal personen te herkennen, met name;
• Vooraan links op de foto voor ¾ zichtbaar Mariette Richtervan Soerland toen woonachtig op het Hofke
• De 4e van links is Riet van Lierop toen wonende in de Hofstraat
• Het 6e meisje van links is Maria Jansen ook uit de Hofstraat
• Naast Maria staat Nellie Vincent uit de Locomotiefstraat
• Het 8e meisje Thea van Rooy uit de Tongelresestraat
• De 11e van links is Annie Raats uit de Hofstraat
• Het meisje net onder zr. Marie Agatha lijkt het meisje
(voornaam onbekend) Martens uit de Hofstraat.
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PRIK - NICK MEE IN
HET WASVEN
Het opschonen van onze Tongelrese natuur
staat weer voor de deur. Maar óók het betere
seizoen met de ontluikende natuur; al heeft deze winter maar amper van zich laten voelen wat
de koude betreft.
De opruimactie gaat plaats vinden op zondag 15
april. Vanaf 9.30 uur verzamelen we ons bij de
boerderij. We drinken daar eerst een kop koffie
of thee en om 10.00 uur gaan we gewapend
met prikkers en afvalbakken het zwerfafval in
het Wasven te lijf.
Om 12.00 uur willen we de opgehaalde buit bekijken. Dan gaan we aan tafel, natuurlijk met
een hoop Tongelrese gezelligheid.
Maar... dat is nog niet alles deze dag. Onze
stichting bestaat twee jaar en dat vieren we altijd rond de 16e april en ook dit jaar reiken we
het GOUDEN BEUKENOOTJE uit, een opsteker
voor een medewerker van de gemeente Eindhoven die een pluim verdient voor zijn of haar verdiensten voor Tongelre. Deze uitreiking vindt
plaats om 13.00 uur ook bij de Philipsboerderij,
Celebeslaan 30 te Tongelre.
Maar... er staat ons nóg méér te wachten, namelijk de introductie van het VIRTUELE WASVEN: een drie-dimensionale omgeving waar je
als wasventje rond kunt lopen en van alles kunt
beleven.
In samenwerking met Ons Net vindt om 13.30
uur de aftrap plaats van een prijsvraag rondom
deze website.
U bent van harte uitgenodigd om deze activiteiten bij te wonen.
Vindt u een schone leefomgeving belangrijk, en
wilt u, jong of oud, er aan meehelpen, dan is
het fijn als u zich van tevoren aanmeldt bij
keesvangrevenbroek@wasven.nl of even belt
naar 06-11178637.
Ik hoop tot 15 april om 9.30 uur. Alvast tot dan!
Met een ‘schone’ Tongelrese groet,
het Wasventje

Tuintip van de maand maart: De haag als tuinafscheiding
door Jeroen Soontiëns
Als tegenhanger van de stenen of houten tuinafscheiding is een
haag veel meer een verlengstuk van de tuin. Het is een natuurlijke
overgang en biedt toch voldoende privacy. Ook lokt u veel vogels
de tuin in. Daarom staan hagen weer volop in de belangstelling.
Bent u nog van plan om een haag aan te planten, doe dit dan in
deze maand. Het plantgoed is nu nog in winterrust en heeft het
minste te lijden van het overplanten. Dit geldt speciaal voor beukenhagen. Hoe eerder in het groeiseizoen een haag wordt geplant,
des te beter is het resultaat.
De volgende haagplanten worden veel toegepast:
• Beuk: het bruine blad blijft tot in het voorjaar aan de planten
zitten. Het blad is groen of bruinrood en glanzend.
• Taxus: mooie groenblijvende dichte haag. De groei is langzaam
maar de taxushaag kan uiteindelijk wel 3 meter hoog worden.
• Glansmispel (Photinia): groenblijvende haag met witte bloemen
en rode scheuten.
• Thuja (coniferenhaag): groenblijvende haag, die snel tot manshoogte dichtgroeit. Vraagt wel om regelmatige snoei om de
vorm te handhaven.
• Liguster: traditionele half wintergroene haag. Deze soort groeit
gemakkelijk en is goedkoop in aanschaf.
• Laurierkers: groenblijvende haag, die snel groeit. Deze haag
wordt wel breder dan de andere soorten en vraagt dus meer
ruimte.
• Meidoorn: Bloeiende haag met witte bloemen en rode bessen.
• Veldesdoorn: Snelgroeiende haag met een prachtige gele herfstverkleuring.
Bij het planten van een haag is het belangrijk om aandacht aan de
grondstructuur te besteden. Immers, eenmaal geplant blijft een
haag jarenlang staan en kunt u niets meer aan de grondstructuur
veranderen. U gaat te werk door eerst een sleuf te graven. Zorg
ervoor dat de grond naar beneden toe ook goed los is. Wanneer
de bodem van de sleuf
hard is, graaft u hem nog
een stuk dieper uit en
gooit hem vervolgens
weer gedeeltelijk dicht. De
grond uit de sleuf wordt
gemengd met compost of
Vivimus en met een haagmeststof. Dit bevordert de
beworteling van de haag.
Vervolgens worden de
planten met dit mengsel
geplant.
Tenslotte: het is belangrijk om zorgvuldig met haagplanten met
blote wortel om te gaan. Ze verdrogen gemakkelijk wanneer u ze
onafgedekt laat liggen, zelfs al is dat maar een uurtje. Laat de
planten nooit in de zon liggen, maar dek ze af met plastic of kuil ze
tijdelijk op.
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-2812025
Geopend: ma, di, wo, do, vr,
9.30-11.30 uur
www.parochietongelre.dse.nl
parochietongelre@freeler.nl
De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

De Vastenactie SAMEN VERDER.
De veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen heeft in
onze dagen niet meer het karakter van vastentijd. De huidige generatie kent de vastentijd hooguit nog uit de verhalen van opa en oma over snoeptrommeltjes. Of van school
wanneer men zoekt naar vergelijkingsmateriaal voor de
ramadan van de moslims.
Vasten komt in alle religies voor. Blijkbaar is het geestelijk
gezond om jezelf een tijdlang lichamelijk te beperken en
jezelf overbodige dingen te ontzeggen. Zo vasten dwingt
je om stil te staan bij de kernvragen van het leven, bij je
eindigheid, je dromen, je mogelijkheden en kansen en
misschien ook je falen in de onderlinge verhoudingen.
Vasten heeft daarom voor christenen van oudsher de betekenis: wat is mijn bijdrage aan wat Jezus Gods Koninkrijk noemde. Want dat beeld vat onze hele christelijke levenshouding samen.
De vastenactie is in het leven geroepen als hulpmiddel om
in de veertigdagentijd tot daadwerkelijk vasten te komen.
Jezelf het nodige ontzeggen en je concentreren op wat
wezenlijk is in je leven. En dan blijkt er veel overbodig te
zijn dat heel vanzelfsprekend ten goede mag komen aan
anderen die het meest nodige zelfs ontberen.
De vastenactie Samen Verder biedt in samenwerking met
allerlei ontwikkelingsorganisaties mogelijkheden om tot
vasten te komen door veertig dagen lang een andere bestemming te geven aan alles wat ons in feite afhoudt van
de kern van het leven, ons naakte bestaan.
Vasten is meer dan even het vastenzakje van Samen Verder vullen. Het is vooral: thuiskomen bij jezelf en meer
mens worden. En daar hebben we veertig dagen de tijd
voor. Vastenactie Samen Verder Rabobank: 1010.54033.
De vastenactie Samen Verder heeft niet voldoende collectanten om overal langs de deuren te komen. U kunt uw
bijdrage ook in de kerk afgeven.
F. Verhoeven, pastor
Op zondag 1 april (Palmzondag) wordt om 9.30 uur in de
Antoniuskerk een gezinsviering gehouden. Cantemus
Domino zingt bij deze gelegenheid.
In de Goede Week worden de volgende diensten gehouden:
• Dinsdag 3 april: boeteviering om 19.00 uur in de Jozef
en Mariakerk.
• Donderdag 5 april (Witte Donderdag): eucharistievie-

ring om 19.00 uur in de Antoniuskerk, met zang van
Cantemus Domino.
• Vrijdag 6 april (Goede vrijdag):
⇒ om 14.30 uur een Kruisweg in WZC Tongelre,
⇒ om 15.00 uur een Kruisweg in de Martinuskerk en
⇒ om 15.00 uur een Dienst in de Antoniuskerk (met
zang van Schola Cantorum).
• Zaterdag 7 april:
⇒ om 19.00 uur een Paaswake in de Jozef en Mariakerk (Schola Cantorum)
⇒ om 21.00 uur in de Martinuskerk een Paaswake
(Martinuskoor)
⇒ om 21.00 uur een Paaswake in de Antoniuskerk
(Cantemus Domino)
• Zondag 8 april (Pasen):
⇒ om 9.30 uur een eucharistieviering in de Antoniuskerk (Schola Cantorum)
⇒ om 11.00 uur een eucharistieviering in de Martinuskerk (Martinuskoor)
Op zondag 29 april zijn er twee Eerste Communievieringen: alle twee in de Martinuskerk. De eerste dienst is om
10.00 uur, de tweede is om 12.00 uur.
Om alvast te noteren in uw agenda: zondag 6 mei openluchtmis aan de Loostraat, aanvang 11.00 uur met het
Martinuskoor.
Agenda maart 2007
Datum

Tijd

Activiteit

20 maart

16.0017.00 uur
20.3022.30 uur
16.0017.00 uur
16.0017.00 uur
20.0022.00 uur

Bijeenkomst communicanten
Martinus in parochiecentrum
Huwelijkspastoraat
in parochiecentrum
Bijeenkomst communicanten
Martinus in parochiecentrum
Bijeenkomst communicanten
in zijzaal Antoniuskerk
Ouderavond eerste communie
Martinus in parochiecentrum

20 maart
22 maart
26 maart
29 maart

Begraafplaats St. Calixtus
St. Calixtus is voor Tongelre de centrale begraafplaats.
Het is ook een begraafplaats die goed verzorgd is, een
plaats waar je rustig kunt wandelen en even stil kunt staan
bij mensen die je dierbaar waren. Onze doden verdienen
zo’n rustplaats. Maar een begraafplaats moet wel beheerd
worden. Natuurlijk is er iemand aangesteld voor de dagelijkse gang van zaken en ook de administratie is goed verzorgd. Maar de eindverantwoordelijkheid van het beheer
ligt bij het bestuur. Het bestuur van St. Calixtus bestaat uit
Tongelrese mensen die zich in willen zetten voor deze
plaats waar verleden en heden samenkomen. Het is de
verdienste van het bestuur dat de begraafplaats uitnodigt
om je verbonden te blijven voelen met mensen die je lief
waren.
Het huidige bestuur van de stichting St. Calixtus heeft
aangegeven op dit moment geen mogelijkheden te zien
om nieuwe bestuursleden aan te trekken zodat de continuiteit van het bestuur in gevaar komt, mede gezien de leeftijd van sommige bestuursleden. Het parochiebestuur is
van oordeel dat het beheer van St. Calixtus -gezien het
verleden - ook tot de verantwoordelijkheid van de parochie
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behoort. Het parochiebestuur heeft daarom voorgesteld
toe te treden tot het stichtingsbestuur. De stichting blijft
daarmee zelfstandig, de band met de parochie en de wijk
blijft behouden en op deze wijze is ook de continuïteit gewaarborgd.
Het bestuur van de stichting St. Calixtus is met dit voorstel
akkoord gegaan. Met ingang van 1 april treedt Th. Erkelens terug als bestuurslid en treden de leden van het parochiebestuur toe tot het stichtingsbestuur. De andere leden
van de stichting zijn op deze basis bereid nog enige tijd
aan te blijven. Het parochiebestuur heeft zich wel tot taak
gesteld om nieuwe bestuursleden te zoeken. Want zowel
het bestuur van de parochie als het bestuur van St. Calixtus is een verantwoordelijkheid van onszelf als lid van de
parochie of als lid van de wijk.
Parochiebestuur
Agenda april
Datum

Tijd

Activiteit

1 april

9.3010.30 uur
19.0020.30 uur
20.0022.00 uur
16.0017.00 uur
20.0022.00 uur
16.0017.00 uur
19.0021.00 uur
20.0022.00 uur
16.0017.00 uur
19.0020.30 uur
16.0017.00 uur
10.0012.00 uur
20.0022.00 uur
16.0017.00 uur
10.0011.00 uur
12.0013.00 uur

Gezinsviering Palmpasen
in Antoniuskerk
Bijeenkomst vormelingen
in parochiecentrum
Parochievergadering
in parochiecentrum
Bijeenkomst communicanten
Martinus in parochiecentrum
Doopvoorbereiding
in parochiecentrum
Bijeenkomst communicanten
in zijzaal Antoniuskerk
Bijeenkomst jongerenpastoraat
in bovenzaal Antoniuskerk
Ouderavond eerste communie
in zijzaal Antoniuskerk
Bijeenkomst communicanten
Martinus in parochiecentrum
Bijeenkomst vormelingen
in parochiecentrum
Oefenen eerste communie
in Martinuskerk
Leerhuis “Ruth”
in parochiecentrum
Leerhuis “Ontmoet de mysticus” in Augustinusklooster
Oefenen eerste communie
in Martinuskerk
Eerste communieviering
in Martinuskerk

2 april
10 april
10 april
12 april
16 april
16 april
16 april
17 april
23 april
24 april
26 april
26 april
26 april
29 april

Nieuwsbrief van maart 2007
Veertig dagen tijd en Palmpasen(stokken en viering)
Nadat Jezus gedoopt was, bracht hij 40 dagen door in de
woestijn om zich te bezinnen op zijn leven en zijn missie.
In Zijn navolging hebben wij ook 40 dagen de tijd voor bezinning en om ons voor te bereiden op Pasen, het feest
van de opstanding van Christus, het feest van het nieuwe
leven. De laatste week voor Pasen noemen we “de Goede
Week” en begint op Palmzondag. Met de communicanten
bereiden we ons daarop voor door Palmpasenstokken te
maken:

•
•
•

Dinsdag 20 maart: groep B Martinuskerk, van
16.00-17.00 uur in het parochiecentrum
Donderdag 22 maart: groep A Martinuskerk, van
16.00-17.00 uur in het parochiecentrum
Maandag 26 maart: communicanten Antoniuskerk,
van 16.00-17.00 uur in de zijzaal

De parochie zorgt voor het houten kruis, crêpepapier en
gekleurd papier. Kinderen brengen zelf snoepgoed voor
de versiering mee! Wil je snoepjes of gedroogde zuidvruchten rijgen tot een slinger, kun je dat alvast thuis
doen, of neem naald en draad mee.
De gezinsviering op Palmzondag is op 1 april (nee, dat
is geen grap!) om 9.30 uur in de Antoniuskerk. De kinderen die dan in processie meelopen met hun palmpasenstok komen wat eerder om hun broodhaantje op de stok te
zetten. Op donderdag 29 maart is de laatste ouderavond
voor de ouders van communicanten in de Martinuskerk.
We zetten dan de puntjes op de “i” en bespreken de eventuele DVD opname van de communievieringen. We gaan
het 40 dagenspel ontwerpen en spelen! Wat zijn de 40
dagen en waarom zijn die er? Tijdens het maken en spelen komt dat vanzelf aan bod. Om te weten op hoeveel
kinderen ik ongeveer kan rekenen, vraag ik jullie om je
kind per email of telefoon aan te melden voor het 40 dagenspel. Geen (of minder dan 5) aanmeldingen betekent
geen kindercatechese!
Kaya van Heiningen
Het gregoriaans als drager van de liturgie in de Goede
Week
De liturgie van onze kerk kent een rijke gregoriaanse traditie. Met name de gezangen in de goede week van het
“Triduum Sacrum” (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de
Paaswake) vormen daarbij een hoogtepunt. Op woensdag
4 april willen we enkele gezangen beluisteren die mogelijk
minder bekend zijn, maar die ons wel binnenleiden in het
Paasmysterie. De gezangen worden ingeleid met een korte toelichting. Plaats: De Jozef en Mariakerk. Tijd: van
19.30 tot ongeveer 20.30 uur.
Jos Liebens en Frans Verhoeven
Bezoekers van de Mevlana moskee
Op 13 februari kregen we in het parochiecentrum een 12tal bezoekers (jong en oud, man en vrouw) van de Mevlana moskee. Vorig jaar oktober brachten wij een bezoek
aan hen, nu kwamen zij bij ons op bezoek. In het parochiecentrum werden zij ontvangen met koffie en thee en
Paul Batenburg schetste kort hoe de parochie in elkaar zit
en wat de functie van het parochiecentrum is. Vervolgens
gingen we naar de Jozef en Mariakerk waar deken Frans
Verhoeven een toelichting gaf op wat er allemaal in de
kerk te zien is en wat de functie daarvan is: altaar, kruisweg, tabernakel, beelden, orgel en brandende kaarsen.
Voor ons logisch, maar voor onze bezoekers niet. Vervolgens lieten wij horen hoe wij een gebedsdienst hielden,
met van te voren en na afloop een lied. En toen kwamen
er uiteraard de vragen, net zoals wij die hadden in oktober. Hoe zit dat in elkaar, waarom dit wel of niet. Informatief voor alle partijen! En daarna (later dan gepland, en dat
is in dit geval een goed teken) nog allemaal even bij elkaar
zitten en wat lekkers drinken en napraten. Een geslaagde
avond! Er werd verder de afspraak gemaakt dat de jongerengroepen van de parochie en van de Mevlana moskee
binnenkort informeel bij elkaar komen om kennis te maken.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15
Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wandelen; 1x per 2 weken.

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

FamilieFietstocht

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

Op zondag 22 april is er een fietstocht
voor het hele gezin met onderweg
ruimte voor gezellige spelletjes en andere ontspannings mogelijkheden.

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

De start is tussen 12.30 en 13.30 uur
vanaf 't Oude Raadhuis.
Het inschrijfgeld bedraagt €1.50 per
persoon.

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.

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
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.

Ook weer zin in te wandelen?
Noteer vast de data van de Avondwandelvierdaagse in je agenda!
Voorinschrijving op het Oude Raadhuis 2 mei
tussen 18.00 en 20.00 uur
Wandeldagen: 21, 22, 23 en 24 mei

Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.
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Meer energie, minder stress, pijn
en depressies dankzij Energetix
Toen ik een tijd geleden in gesprek kwam met iemand die erg pijnlijke schouders had en dankzij het
dragen van magnetische gezondheidssieraden van de
pijn verlost was, was mijn interesse gewekt. Wat zijn
magnetische gezondheidssieraden en hoe is hun werking?
Het magnetisch veld van de aarde -de magnetische
kracht die invloed heeft op alle levende wezens- is de
laatste 500 jaar aanzienlijk gedaald.
Dr. Nakagawa (Tokyo) schreef een artikel waarin hij
een conditie beschreef welke hij “gemis aan magnetisch veldsyndroom” noemde. Het “herontdekken”
van magneettherapie gebeurde in de 50er jaren.
Hoe werkt magneettherapie? De magneten in de sieraden die gemaakt worden door Energetix Magnet
Therapy, een specialist in magnetische gezondheidssieraden en accessoires, verbeteren de zuurstofopname in het bloed en zorgen er ook voor dat de afvalstoffen efficiënter uit het bloed kunnen. De magneet
beïnvloedt de bloedsomloop simpel omdat het ijzer
in het bloed de magnetische kracht naar zich toetrekt
en meeneemt in de bloedbaan. Door de energiekere

doorbloeding kan
het lichaam nu
effectiever zuurstof en voedingsstoffen naar de
cellen in het lichaam transporteren: het zelfgenezende vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd en het
lichaam
komt
weer in balans.
Omdat ik nu, sinds een jaar, zelf zo’n magnetisch
gezondheidssieraad draag en de genezende werking
daarvan aan den lijve ervaar, want het werkt echt, wil
ik al onze wijkbewoners attent maken op deze sieraden. Bent u geïnteresseerd in een geneeskrachtige en
tevens mooie armband, ring, hanger of oorbel (een
onzichtbaar te dragen gezondheidsmagneet kan ook)
of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met:
A. v.d. Nobelen
Locomotiefstraat 49
5641 TS Eindhoven
Tel: 040 2814006

(GEEN) HANDWERKEN ???

Een NEE/NEE sticker

Elke dinsdagmorgen komt een gezellige groep dames in
’t Oude Raadhuis bij elkaar om zich in gezelschap bezig
te houden met allerlei vormen van handwerken.
Het is er zo gezellig, dat het er te vol wordt en dat er nu
zelfs een wachtlijst is voor deelname. Dat is jammer
voor de dames die nog zouden willen meedoen maar het
is niet anders.
(OF) TOCH ???
Ja, er is nog wel een mogelijkheid om op een andere dag een
andere groep op te starten.
Wellicht is er iemand die dit
leest, die zegt, oké, daar wil ik
wel mijn schouders onder zetten. Want het blijft sneu om
mensen die graag met anderen
in contact willen komen en
daarbij ook nog iets leuks willen
doen, te moeten teleurstellen.

Op verzoek van onze bezorgers nog ’n keertje
uw aandacht voor het volgende.
In principe wordt “Rond ’t Hofke” deur aan
deur bezorgd. Alleen wanneer u op uw brievenbus een Nee/Nee sticker heeft dan mag de
bezorger/bezorgster geen wijkblad in uw
brievenbus deponeren.
Heeft u zo’n sticker en wilt u ons wijkblad
graag bezorgd krijgen, dan moet u die sticker
verwijderen of vervangen door een Nee/Ja
sticker; de bezorger/bezorgster van “Rond ’t
Hofke” gaat dan uw deur niet voorbij.

Wie deze uitnodiging wil oppakken, kan daarvoor
een afspraak maken met:
Frits van Geffen, tel. 040 2811214 (thuis) of 040
2811737 (’t Oude Raadhuis).

Zoekertjes inleveren bij de redactie;
kosten € 2,50 bij vooruitbetaling.

Mevr. H. de Turck zoekt een vrijwilliger die voor
haar de tuin en vijver wil onderhouden. Door haar
handicap is ze daar zelf niet meer toe in staat. Mevr.
H. de Turck woont Orteliusweg 2, tel. 2817006.
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SOCIËTEIT HOFZICHT
Sociëteit Hofzicht heeft plaats voor nieuwe leden
Sociëteit Hofzicht is een vriendenclub van 67 leden die al bijna 36 jaar bestaat en op
elke eerste zondagavond van de maand bij elkaar komt om te kaarten, biljarten, sjoelen, darten en gezellig te ouwehoeren.
Onze leden komen hoofdzakelijk uit Tongelre, maar ook diverse leden zijn uit andere
delen van Eindhoven en o.a. Nuenen afkomstig.
Naast onze gezellige bijeenkomsten op de eerste zondagavond van de maand in Zaal Hofzicht, worden
er ook enkele keren per jaar middagactiviteiten georganiseerd. Onze jaarlijkse fietstocht met afsluitende
BBQ is bij de meeste van onze leden een “must” om mee te maken. Ook onze lustrum weekendfeesten,
waar we 5 jaar voor sparen, zijn inmiddels “berucht”.
Het verloop binnen onze sociëteit is bijna nihil en wij hebben lange tijd een ledenstop gehad. Wij vinden
namelijk een ledenaantal van 80 het maximale. Door diverse omstandigheden, waaronder helaas het
ontvallen van leden, zijn er enkele plaatsen vrij gekomen.
Als door dit bericht uw interesse gewekt is, u tussen de 30 en 60 jaar oud bent en u meer informatie
wilt hebben, of u zich wilt aanmelden als toekomstig lid van onze Sociëteit, neem dan geheel vrijblijvend
contact op met een van onderstaande bestuursleden.
Jan Rooijackers
Hans Ooms
Dinie v.d. Voort
Ad van Lieshout

Voorzitter
Vice Voorzitter
Secretaris
2e Secretaris

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

040-2811638.
040-2810563.
040-2813353.
040-2831580.

Vrijwilligersonderscheiding voor mevrouw Dinie van de Voort – van Kuijk.
Zondagavond 4 februari 2007 heeft Dinie van de Voort – van Kuijk uit Tongelre tijdens de jaarvergadering van de Sociëteit Hofzicht een vrijwilligersoorkonde ontvangen. Deze werd namens het college van
B&W uitgereikt door de heer drs. H.J.A. van Merrienboer, wethouder van mobiliteit, milieu en stadsdeelgericht werken. Deze onderscheiding is aan haar toegekend als blijk van waardering voor haar grote inzet en enthousiasme als vrijwilligerster voor de Eindhovense gemeenschap.
Voor Dinie kwam het allemaal als een grote verrassing. Haar kinderen Ingrid, Ralf en verdere familie -al eerder door het bestuur op de hoogte gebracht- waren uiteraard
aanwezig om de festiviteiten mee te beleven.
De wethouder benadrukte
in zijn toespraak dat mensen die zich zo inzetten
voor de gemeenschap onmisbaar zijn voor Eindhoven en deze vrijwilligersoorkonde dan ook echt
verdienen. Na alle gelukwensen werd er een toost
uitgebracht.
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Impressie van de
jaarlijkse fietstocht van de leden van sociëteit
Hofzicht ingezonden door de heer
J. Rooijakkers.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 17

BUURTBIEBBABBEL

DURVEN ZINGEN

Nieuws van uw wijkbibliotheek

Ben jij ook iemand die denkt
dat 'ie niet kan zingen?
Daarom ook nooit zingt, of
eerst wacht tot iedereen van
huis is, deuren en ramen
goed sluit en dan pas losbarst? In dat geval kan onze
zangoefengroep van 't Creatief Collectief (in de wijk!) je
helpen om te ontdekken dat
samen zingen heel fijn kan
zijn. We zijn nu een kleine
groep, maar willen doorgroeien naar een wat grotere groep en nodigen iedereen die belangstelling
heeft uit, om een keer naar onze repetitie te komen.

Van 14 t/m 24 maart wordt, zoals elk jaar, weer
de Boekenweek gehouden. Aan dit evenement
wordt door boekhandel en bibliotheek altijd veel
aandacht besteed. Het thema is deze keer: “Lof
der zotheid”, wat dus van alles te maken heeft met
humor, in al zijn vormen.
De Eindhovense bibliotheken spelen hier op in, o.a.
door het organiseren van een lezing door Yvonne
Kroonenberg. Deze schrijfster verwerkt doorgaans
de nodige humor in haar werk. Enkele bekende
boeken van haar hand zijn: ”Het zit op de bank en
het zapt”, en “Wat rijmt er op huwelijk”.
Yvonne Kroonenberg zal haar lezing geven op donderdag 22 maart, in de bibliotheek Woenselse Heide, aan het Nederlandplein. Het begint om 20.00
uur. Als u vast kaartjes wilt reserveren, kunt u bellen naar telefoonnr. 2410860.
Voor het verdere programma van de boekenweek,
zie onze site: www.obeindhoven.nl
Binnenkort is het weer Pasen. Houdt u even in de
gaten dat onze openingstijden rond die tijd iets
gewijzigd zijn? Op Goede Vrijdag zijn we om 17.00
uur gesloten, en op 2e paasdag (9 april) de hele
dag. Verder zijn we gewoon open zoals altijd.
Voor de kinderen hebben we weer paaskleurplaten klaarliggen. Als ze die inkleuren, en
weer inleveren bij de bibliotheek, kunnen ze daar
ook nog een kleinigheid mee winnen.
Op de vrijdagavonden, van 18.00 – 20.00 uur,
hebben we voortaan speciale acties. We hebben
het volgende bedacht:
• 1e vrijdagavond van de maand:
mag u gratis internetten
• 2e vrijdagavond van de maand:
kunt u gratis DVD/CD’s lenen (met uitzondering
van de Sprinters)
• 3e vrijdagavond van de maand:
mag u gratis boeken reserveren
• 4e vrijdagavond van de maand:
1 sprinter gratis lenen.

Marijke Blokdijk (muziektherapeute) geeft al jaren
zangcursussen, lessen en stemtherapie. Dit heeft
o.a. geresulteerd in deze zangoefengroep waarin
het met veel plezier samen (leren) zingen voorop
staat. We zingen vooral gemakkelijk te leren canons, wereldliederen, mantra's en sacred songs. Er
wordt aandacht besteed aan zangtechniek. En
daarnaast gaan we ook op minder conventionele
manieren aan de slag met onze stem. Notenkennis
is absoluut niet nodig, hooguit handig. Deze groep
is juist bedoeld voor mensen met weinig muzikale
achtergrond. We hebben altijd repetitie op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Je bent van harte welkom!
Heb je wel zangervaring, dan kan zanggroep Ananda op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur misschien wat voor je zijn. De inhoud is nagenoeg hetzelfde als de maandagavond, alleen leggen we nu
de lat wat hoger.
Wel graag van tevoren aanmelden bij Marijke Blokdijk, telefoon 040-2927370. Voor meer info zie
www.creatiefcollectief.nl onder stemexpressie.

Mandalatekenlessen
(meditatief tekenen vanuit je onderbewuste; werkt ook helend)
Astrologielessen beginners
(je eigen geboortehoroscoop tekenen, duiden en levensdoel ontdekken)
6 lessen van 2,5 uur: € 60,-

Bovendien wordt er die avonden gratis koffie geschonken. Misschien voor u een extra reden om
eens op vrijdagavond te komen?

Tevens behandel ik mensen door gebruik te maken
van mijn heldervoelendheid in combinatie met genezende gave, shiatsumassage, (medische) astrologie, kruiden, homeopathie en hypnotherapie.
Consult/behandeling: €20,- / kaartlegconsult: €15,Info: 06-14776883/ 040-8488166
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# LEZERSONDERZOEK WIJKBLAD ROND ’T HOFKE
Enquêteformulier
Goed genoeg of kan het beter? Dat is de vraag die wij ons regelmatig stellen. U mag deze vraag voor ons beantwoorden. Wij hebben geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te maken door multiple choice vragen te stellen. Invullen kost slechts een paar minuten van uw tijd.
Het enquêteformulier kunt u ook via internet invullen. Surf daarvoor naar www.rondhethofke.nl. Ook kunt u het
ingevulde formulier deponeren in de daarvoor bestemde bus in het Oude Raadhuis of sturen naar het redactieadres ’t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven.
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening en ook eventuele suggesties voor verbetering stellen wij zeer op prijs.
1. Leest u het wijkblad?
c Altijd
c Meestal
c Soms
c Meestal niet
c Nooit

2. Hoe leest u het wijkblad?
c Ik lees het blad helemaal van A tot Z
c Ik lees redelijk veel artikelen
c Wisselt sterk, hangt af van de inhoud
c Ik blader het even door, maar lees het niet aandachtig

3. Hoeveel personen van uw huishouding lezen het wijkblad weleens?
.………personen
4. Wat is uw algemene indruk van het wijkblad?
c Zeer positief
c Positief
c Neutraal
c Negatief
c Zeer negatief

Wilt u uw antwoord op vraag 4 hieronder toelichten?
Omdat

5. Waarom leest u het wijkblad? (meerdere antwoorden mogelijk)
c Omdat ik geïnteresseerd ben in wat er in de wijk leeft
c Omdat ik op de hoogte wil blijven van activiteiten waar ik eventueel aan kan deelnemen
c Gewoon omdat ik het leuk vind
c Omdat…………………………………………………………………………………..

6. Geef uw oordeel over een aantal van de rubrieken
Rubriek
lees ik altijd
lees ik soms

lees ik nooit

ken ik niet

Van de redactie

c

c

c

c

De Wisselpen

c

c

c

c

Adverteerder in de kijker

c

c

c

c

Tuintip van de maand

c

c

c

c

Oude Raadhuis

c

c

c

c

Tongelrese Natuurwijzer

c

c

c

c

Parochiecentrum Tongelre c

c

c

c

De Tongelrese keuken

c

c

c

c

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

7. Geef uw mening over de volgende onderwerpen
Onderwerp
zeer goed goed
voldoende

matig

slecht

Vormgeving/opmaak

c

c

c

c

c

Leesbaarheid lettertype

c

c

c

c

c

Kwaliteit van de foto’s

c

c

c

c

c

Formaat

c

c

c

c

c

Kwaliteit van het papier

c

c

c

c

c

Uitstraling in zijn geheel

c

c

c

c

c

8. Zoekt u in het wijkblad naar advertenties van bepaalde bedrijven?
c Regelmatig
c

Soms

c

Nooit

9. Wat mist u inhoudelijk nog in het wijkblad?

10. Welk rapportcijfer (1 tot 10) geeft u voor het wijkblad in het algemeen?
............
11. Wijkblad Rond ’t Hofke verschijnt nu 11 keer per jaar. Wat vindt u van deze frequentie?
c Veel te weinig
c Te weinig
c Precies goed
c Te vaak
c Veel te vaak

12. Stelt u het op prijs wijkblad Rond ’t Hofke te blijven ontvangen?
c Ja
c Nee
c Geen mening

13. Wat doet u met het wijkblad nadat u het heeft gelezen?
c Ik bewaar het
c Ik gooi het weg
c De ene keer bewaar ik het, de andere keer gooi ik het weg
c Ik geef het door aan iemand anders

14. Hebt u zelf nog tips/suggesties/opmerkingen om het blad te verbeteren?

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. Wanneer u hier uw gegevens achterlaat, maakt u
kans op een leuke attentie.
Naam: .........................................................................................
Adres: .........................................................................................
Wijkblad
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Deze maand heeft de redactie een bezoek gebracht aan Lambert van Stekelenborg, eigenaar van LAGEJA, de skatespecialist gevestigd aan de Wolvendijk 143. Lambert ontving
ons gastvrij en vertelde enthousiast over zijn
uit de hand gelopen hobby.
Wie is Lambert van Stekelenborg?
“Ik ben geboren in Eindhoven in de Insulindelaan
vlakbij de IJzeren Man. Mijn ouders hadden een
transportbedrijf en daar ben ik na mijn schoolopleiding gaan werken. Later heb ik het bedrijf –
transport van vee en vlees- overgenomen en tot
21 jaar geleden heb ik het bedrijf gerund. Het bedrijf stond waar nu de busremise is, mensen die
toen woonachtig waren in Tongelre of omgeving
zullen zich dit ongetwijfeld nog herinneren.
Rond 1985 vond ik het tijd worden om iets anders
te gaan doen. Samen met mijn zwager en zijn
vriend begonnen we in een pand in de Hofstraat
met de verkoop van fietsen en niet zomaar fietsen!
Nee, we verkochten BMX fietsen; dat zijn van die
kleine crossfietsjes. De jeugd was en is er nog
steeds gek op. Dit alles onder de naam LAGEJA.
Na de BMX fietsen kwamen de schaatsen, skates,
skateplanken, beschermmiddelen en alle accessoires die nodig zijn om veilig te kunnen skaten, een
ontzettend leuke sport die zich nog steeds ontwikkelt”.
Waar komt de naam LAGEJA vandaan?
“De naam LAGEJA is een combinatie van de beginletters van de namen van mijzelf Lambert, Gerard,

vriend van mijn zwager en mijn zwager Jan. Op
een avond waren we aan het brainstormen over
een passende naam en uiteindelijk is het LAGEJA
geworden”.
Kunt u uitleggen wat skaten is?
“Skaten is een sport waarbij men zich op skates
voortbeweegt. Skates, ook wel inline skates genoemd, zijn een soort rolschaatsen met een harde,
hoge schoen en vier wieltjes die achter elkaar op
één lijn geplaatst zijn. Bij de klassieke rolschaatsen zijn de wieltjes twee aan twee onder de
schoen geplaatst. Amerikanen noemen schoenen
met wieltjes maar ook ijsschaatsen: skates.
Skaten lijkt veel op skeeleren; het belangrijkste
verschil is dat skeelers vijf wieltjes hebben, waardoor ze minder wendbaar zijn. De schoen van ‘n
skeeler is doorgaans lager, en
lijkt op die van een schaats.
De techniek van skaten en
skeeleren is grotendeels gelijk
aan die van het schaatsen.
Skateboarden wordt soms voor
het gemak ook wel skaten genoemd”.
Wie zijn uw klanten?
“Mijn klanten zijn mensen uit
alle leeftijdscategorieën en komen uit het hele land. Ik heb
ook veel klanten uit België;
daar is het assortiment van
skates en aanverwante artikelen erg beperkt”.
U stond aan de wieg van
het skaten; wat was het
leukst?
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“Inderdaad, LAGEJA is een van de grondleggers
geweest voor de populariteit van deze sport. De
jaarlijkse skate en BMX evenementen in de regio
hebben ertoe bijgedragen dat deze actieve sporten
zich verder hebben ontwikkeld. Zo stond bijvoorbeeld Tony Hawk (1968) in 1989 boven op de halfpipe aan de Wolvendijk, iets wat tegenwoordig
moeilijk te realiseren is omdat Tony Hawk uitgegroeid is tot een wereldberoemd sportfenomeen.
Dit te mogen organiseren en een paar duizend
mensen te zien genieten, ja, dat is een van de
leukste momenten uit mijn carrière”.
Waarom was Hawk zo bijzonder?
“Tony, zoals ik al zei, een wereldberoemd fenomeen, begon met skaten toen hij negen jaar was
en haalde op twaalfjarige leeftijd al een sponsorcontract binnen. Twee jaar later was hij al een volledige prof en zat hij in het Powell Peralta Bones
Brigade team met Stacy Peralta als coach. Op zijn
zestiende was hij al wereldkampioen skateboarden. Hawk verscheen regelmatig in televisieprogramma’s als Jackass, waarin hij zijn beste
stunts deed.

won hij er 73. Hij nam afscheid van zijn carrière
door een speciale stunt, namelijk de 900 graden
spin, die slechts een paar skateboarders kunnen
maken. Maar ook na zijn carrière blijft Hawk populair want inmiddels zijn er al tien skateboardspellen
met zijn naam erop verschenen”
Waar kun je skaten in Eindhoven?
“Met skatepark Area 51 heeft Eindhoven de grootste indoor skatebaan van Europa. Het is een ware
droom voor elke skater. Onderdeel is de MU Bowl,
de grootste houten skatebowl in Europa met een 9
meter brede mini-ramp. Skatepark Area 51 is te
vinden in het Klokgebouw in Strijp. Maar ook in
“de kuil” van het Karregat kun je iedere avond
skaten en/of les nemen en die mogelijkheden zijn
er ook bij RCSE aan de Herentalseweg in Woensel.
Skaten is erg populair in Eindhoven. Zowel in de
stad als in de omgeving kun je verschillende skateroutes volgen. Vanuit het centrum ben je bijvoorbeeld binnen een kwartier in de Genneper Parken,
een stukje natuur vlakbij de stad. Ik zet regelmatig
skateroutes uit en ook deze zijn in mijn winkel verkrijgbaar.
Ook worden er regelmatig skatewedstrijden georganiseerd voor professionals én voor amateurs. De
ene keer kun je zelf meedoen, de andere keer kun
je bewonderend kijken naar de snelle profs”.
Is skaten gevaarlijk?
“Het is niet gevaarlijk als je er verstandig mee omgaat. Het gebruik van beschermingsmiddelen is
jammer genoeg (nog) niet wettelijk verplicht maar
zeer aan te bevelen; gebruik ze. Een blessure aan
knieën, handen of polsen heb je zo opgelopen”.
Hoeveel kost een goede skate uitrusting?
“Een kwalitatief goede uitrusting, die jaren mee
gaat, is voor iedereen betaalbaar”.
Wat zijn uw openingstijden?
“Onze openingstijden zijn; maandag t/m donderdag van 13.00- 18.00 uur en vrijdag van 13.0020.00 uur. Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00
tot 17.00 uur”.
Tenslotte
We bedanken Lambert van Stekelenborg voor het
gesprek en de gastvrije ontvangst. Het was boeiend om eens een kijkje te nemen achter de schermen van LAGEJA en te spreken met de energieke
en veelzijdige eigenaar van dit bedrijf.

Tony Hawk in 1989 aan de Wolvendijk

Tony Hawk is inmiddels al zes jaar gestopt met
professioneel skateboarden. Zijn carrière duurde
17 jaar waarin hij vele grote prijzen heeft gewonnen. Van de 103 wedstrijden die hij heeft gereden

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd geraakt of wilt u meer
weten over LAGEJA, surf dan eens naar
www.lageja.com of loop eens binnen op de Wolvendijk 143. U kunt LAGEJA bereiken onder telefoonnummer 040- 2 813 032.
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Babysithoek

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag
Zondag

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.

datum

tijd

predikant

25 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

1 april

Witte
donderdag

10.00 uur Ds.W.Stoker

5 april 19.00 uur

Ds. E. van Sluis
Lithurgische maaltijd

Goede
vrijdag

6 april 19.30 uur Ds. E. van Sluis

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of
06-153 17 910. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.

Stille
zaterdag

7 april 21.00 uur Ds. E. van Sluis

Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61. Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)

Zondag

8 april

Zondag

15 april 10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

22 april 10.00 uur Ds. E. van Sluis

Marike Lammers (1991), Piersonhof 2.
Telefoon: 281 76 30.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)

TEVENS

Myrthe van Poppel (1990), Mortierlaan 14.
Telefoon: 207 03 80. Ik zou graag willen oppassen. Bel voor
een kennismakingsgesprek.

10.00 uur

Ds. E. van Sluis
Pasen

IS ER IEDERE ZONDAG OM

17.00

UUR

EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

Voor het beheer van de Philipsboerderij en het erf is stichting Groendomein Wasven op zoek naar een

Boerderijmeester M/V
De Philipsboerderij wordt op dit moment verbouwd tot een
multifunctionele accommodatie. De ruimtes zullen worden
benut door de eigen vrijwilligers en verhuurd aan stichting
Gasterij in ’t Ven en stichting Meare, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Voor een omschrijving van deze vrijwilligersfunctie wordt verwezen naar www.wasven.nl. Wij bieden een
veelzijdige functie in een goede werksfeer en de mogelijkheid tot huur van de boerderijwoning. De verwachting is dat in het 3e kwartaal van 2007 de Philipsboerderij operationeel zal zijn en de woning beschikbaar.
Iedereen die interesse heeft, nodigen wij uit om vóór 21 april 2007 te solliciteren. Uw brief met motivatie
en curriculum vitae kan per mail verzonden worden naar info@wasven.nl. Voor eventuele toelichting
kunt u contact opnemen met Alfred van Kempen, tel. (040) 290 80 55.
In de periode na 21 april volgt een gesprek ter kennismaking en om ideeën uit te wisselen. Na de definitieve keuze wordt de vrijwilligersfunctie gezamenlijk verder ingevuld en kan de inrichting van de boerderijwoning op haar toekomstige bewoners worden afgestemd.
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Recept van de maand maart: lamsbout uit de
oven met knoflook en rozemarijn.

Oven terugschakelen naar 200 C. Sjalotjes rondom
lamsbout leggen en lamsbout nog ca. 30 min braden.
Lamsbout tussentijds regelmatig met olijfolie bestrijken. Fond verwarmen en in braadslede schenken.
Lamsbout nog ca. 1 uur braden en regelmatig met
braadvocht bedruipen.

Ingrediënten voor 4 personen:
• 1 lamsbout van 2 kg. Ontbeend
• 5 teentjes knoflook, in plakjes
• 12 toefjes rozemarijn
• 4 el. Olijfolie
• 750 gr kleine sjalotjes
• 4 dl lamsfond
• 50 gr boter of margarine
• zout, peper

Lamsbout uit braadslede nemen en ca. 10 min in aluminiumfolie laten rusten. Sjalotjes uit braadvocht
scheppen. Braadvocht zeven en vet eraf scheppen.
Boter in klontjes door braadvocht scheppen en saus
met zout en peper op smaak brengen.
Lamsbout in plakken gesneden serveren met saus,
gebakken sjalotjes en geroosterde aardappelen.

Voorbereiding:
Oven voorverwarmen op 240 graden.
Bereidingswijze:
Lamsbout op 12 plaatsen ondiep insnijden en daarin
plakjes knoflook en toefjes rozemarijn steken. Lamsbout in braadslede leggen en met olijfolie bestrijken.
Lamsbout in midden van oven zetten en ca. 10 min
braden.

Tip van de maand: Muizen verdrijft u door het neerleggen van pepermunttakjes en wilde kamille. Ze kunnen de lucht
van deze planten niet verdragen. Muizengaten dichtstoppen met pannensponsjes.

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.

Themamiddagen op Eckart geslaagd
Pleincollege Eckart is een nieuwe weg ingeslagen wat
betreft de mogelijkheden voor leerlingen van groep 8 om
kennis te maken met de manier van werken op het Eckart.
In plaats van de gebruikelijke minilessen of proeflessen
bood het Eckart 4 themamiddagen aan, waarop leerlingen
van groep 8 rond een centraal thema vanuit verschillende
vakken aan het werk gingen. Na korte instructies waren er
vooral leuke en spannende opdrachten te doen.
Er zijn 300 leerlingen op de verschillende themamiddagen
geweest, van wie veel leerlingen meerdere themamiddagen hebben bezocht. De laatste 2 themamiddagen waren
een week van tevoren al volgeboekt.
De eerste themamiddag had als thema Pompeji. Leerlingen maakten kennis met de werking van vulkanen en wat
de gevolgen van een vulkaanuitbarsting kunnen zijn, zoals
in de Romeinse Oudheid de stad Pompeji (in de buurt van
Napels) is overkomen.

De tweede middag was een echte sportmiddag met als
onderdelen trapezezwaaien, boksen, minitrampoline en
unihockey. Er waren daarbij certificaten te verdienen.
Op de derde themamiddag, de Harry Potterdag, betraden
de leerlingen de tot The Great Hall omgebouwde brugklashal, waar zij spannende opdrachten als het natekenen van
levende uilen en het zich verweren tegen zwarte kunsten
moesten uitvoeren. Docenten en leerlingen van het Eckart
liepen rond als figuren uit de Harry Potterboeken en -films.
De laatste themamiddag op 7 februari had als titel “van je
mondje naar je kontje” met opdrachten die te maken hadden met de spijsvertering zoals het aantonen van zetmeel
in een appelflap, het zelf maken van tandpasta en tenslotte het bakken van appelflappen die vervolgens toch maar
lekker werden opgegeten.
De deelnemende leerlingen waren op deze 4 vrije woensdagmiddagen hard aan het werk, maar waren erg enthousiast over de manier waarop ze bezig waren geweest en
wat zij aan resultaten hadden geboekt.
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ERETEKEN VOOR FRITS VAN GEFFEN
We mogen trots op hem zijn! Niet alleen was Frits
van Geffen al geridderd vanwege zijn vele verdiensten voor de gemeenschap, en dan met name in Tongelre, maar om het Ereteken van de Stad Eindhoven
te ontvangen kan gezien worden als het hoogtepunt
van zijn 20-jarige vrijwilligerscarrière.
Op dinsdag 6 maart was het zover. Onder strikte geheimhouding waren de festiviteiten rondom zijn huldiging in gang gezet. Terwijl hij onder het mom van
een bespreking naar het stadhuis werd gelokt, waren
zijn vrouw en kinderen, vrienden, kennissen en een
vertegenwoordiging van de vrijwilligersorganisaties
waar Frits deel van uitmaakt ook gearriveerd. Pas
toen zijn vrouw Joke en kinderen Jos en Marjan zich
samen met burgemeester Sakkers bij hem voegden
kreeg hij in de gaten dat er iets heel anders aan de
hand was. Na het opspelden van de corsages begaven
zij zich gezamenlijk naar de raadsvergadering, waar
Frits het Ereteken kreeg overhandigd en Joke een
prachtige bos bloemen.

Na afloop kreeg iedereen de kans de ereburger te feliciteren tijdens de receptie die hem door de gemeente
werd aangeboden. Frits, namens heel Tongelre: proficiat en dat je de vruchten moge plukken van al het
werk waar je je voor hebt ingezet en nog steeds doet!

Mede-ereburgers, leden van de raadvergadering, vrienden en
kennissen brachten hun gelukwensen over tijdens de receptie
die Frits en Joke door de gemeente werd aangeboden.

Frits heeft zojuist het Ereteken uit handen van burgemeester
Sakkers ontvangen

"Ik zie de onderscheiding als een waardering voor alle mensen
die met mij dit werk doen..."
v.l.n.r. dochter Marjan, Frits, Joke en zoon Jos
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ANTONIUS VAN PADUA
In de Sint Martinuskerk staan een aantal heiligenbeelden waarvan velen niet eens de naam weten,
laat staan de geschiedenis ervan kennen. In een
paar artikeltjes wil ik ze graag aan jullie voorstellen.
De vorige keer hadden we het over Sint Antonius
Abt, nu is Sint Antonius van Padua aan de beurt.
‘Heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik alsjeblieft
mijn … weer vind.’ Wie kent dit schietgebedje nog?
Er is nog een plechtstatiger variant, die luidt:
‘Antonius van Padua, zo heilig en zo goed, wij loven
God, die door uw hand zo vele wonderen doet.’
Doordat hij zoveel wonderen kon verrichten is hij een
populaire volksheilige geworden. We noemen hem
wel Sint Antonius van Padua, maar hij werd geboren
in 1195, in Lissabon, als Fernando de Bulhom.
Hij stamde uit een rijke adellijke familie en genoot
een degelijke religieuze opleiding. In 1212 werd hij
tot priester gewijd en werd regulier kanunnik van Sint
Augustinus. Kort daarop sloot hij zich aan bij de
Franciscanen. Dit, omdat het zijn wens was het geloof te gaan verkondigen in Noord-Afrika. Toen hij in
Marokko was werd Antonius ernstig ziek en moest
tot zijn grote spijt terugkeren. Op de terugweg leed
hij schipbreuk voor de kust van Sicilië.
Eenmaal terug in Europa, werd Antonius opgenomen
in het klooster Monte Paolo bij Forli en ontdekte daar
eigenlijk waar hij echt goed in was. Als priester kon
hij zich uitleven in zijn grote gave, namelijk preken. In
zijn toespraken ageerde hij tegen alle misstanden in
de kerk, de ketterij en met name tegen woeker. Veel
gelovigen vonden door zijn toedoen de weg naar het
geloof weer terug.

De heilige Franciscus benoemde vlak voor zijn
dood Antonius
van Padua tot
belangrijkste theologische leidsman voor de franciscaner beweging. De volksprediker overleed
op 13 juni 1231 in
Arcella bij Padua.
Hij werd ongewoon snel (het
jaar daarop) al
heilig verklaard.
In 1263 werd zijn
gebeente overgebracht naar de speciaal daarvoor
gebouwde Antoniusbasiliek in Padua.
Nederland kent nog steeds een groot aantal bedevaartplaatsen van Antonius van Padua. In NoordBrabant zijn dat Biest-Houtakker, Waalwijk en Lepelstraat, in de buurt van Bergen op Zoom.
Ook deze heilige had zijn weerspreuken. Als het op
zijn feestdag (13 juni) regent, dan is dat slecht
nieuws voor de boer. De oogst wordt dan zo slecht
dat hij ervan aan de drank kan geraken: ‘Sint Antonius nat, drinkt de boer zich zat.’ Bij goed weer was
natuurlijk het tegenovergestelde: ‘Als op Sint Antonius de zon schijnt, veel zorg van de boer verdwijnt.’
Peter van Kuijen.

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een deskundige jury. Inzenden is
mogelijk tot 30 september
2007.

FOTOWEDSTRIJD TYPISCH TONGELRE
Ook al wel eens rondgekeken en bedacht hoe mooi
ons Tongelre eigenlijk is?
Er zijn in alle seizoenen heel wat leuke en mooie dingen te fotograferen, dus je kunt nu al beginnen. Reden om een fotowedstrijd uit te schrijven die open
staat voor alle leeftijden. Het onderwerp is “Typisch
Tongelre”, dus keuze te over.
De winnende foto´s zullen worden geëxposeerd tijdens een heuse fototentoonstelling in de kersverse
Philips-boerderij in het najaar van 2007, waar alle
deelnemende foto´s tevens digitaal te bewonderen
zijn. De exacte datum zal nog worden bekend gemaakt.

Uw foto dient per e-mail te worden ingezonden als
jpg-bestand en dient minimaal 1200 x 1600 pixels te
zijn. De grootte van het bestand mag niet meer bedragen dan 1,5 MB. Maximaal 3 inzendingen per deelnemer.
Inzenden naar: fotowedstrijdwijkblad@xs4all.nl.
Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer, gebruikte camera en titel van de foto in de e-mail te vermelden en denk erom: de foto moet goed herkenbaar
zijn als “Typisch Tongelre”!
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De vogel nest kastjes
Een tijdje geleden hebben de groepen 7 en
8 van de basisschool ’t karregat vogel
nest kastjes gemaakt.
Dit project was voor de vogels en om de
buurt gezellig te maken.
Om het project te openen was er een man
op school geweest die alles wist over vogels.
Deze man Loek Ketelaars had een mooie
dia voorstelling die zijn verhaal nog leuker
maakte.

De rest werd niet geverfd alleen vernist.
Het werd gedaan met kleuren die je ook in
de natuur terug vindt bijv. groen en geel.

En als de renovatie van de groene long
klaar is worden ze allemaal opgehangen
door de hele wijk zodat iedereen de huisjes kan bewonderen.
Dit project werd bedacht door de p.v.g. en
het werd gemaakt door de groepen 7 en 8
van basisschool ’t karregat.

Ook verzocht hij ons de kat s’nacht binnen
te laten.
Na dit verhaal gingen de twee groepen aan
de slag.
In de klassen werd door de mensen van
p.v.g. uitgelegd hoe je het nest kastje in
elkaar moest timmeren.
Er waren twee soorten nest kastjes voor
roodborstjes en voor meesjes.
Na het timmeren kwam het schilderen.
De zijkanten van de kastjes mochten helemaal zoals de kinderen dat wilden.

Geschreven door: Marlie groep 7 basisschool ‘t karregat
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Beste lezers,
Op locatie A is het bouwproject al erg ver gevorderd. Er is een echt huisje gebouwd
door de kinderen en ze hebben allen goed meegeholpen. En wat vonden de kinderen
er zelf van?
Bram, 4 jaar groep 1: We hebben de stenen geverfd en toen gemetseld met de papa
van Renée en de opa van Mies. Ik heb zelf rondgereden met de kruiwagen met de
stenen erin. En het zand heb ik achter de school gelegd. Wij mogen bij het buitenspelen in het huisje. Ik zou wel willen dat kabouter Plop er in kwam wonen! En op de
vraag waarom dit huisje wordt gebouwd weet hij te vertellen dat er een nieuwe
school gebouwd gaat worden. Dus ook de allerjongsten van de school weten van de
nieuwbouwplannen af!
Museumbezoeken Verschillende groepen hebben weer een bezoek gebracht
aan een museum. Zo zijn de groepen 3 & 4 naar 'de Krabbendans' gegaan.
Groep 5 bezoekt museum Kempenland. Foto's van groep 3 & groep 5 in de
fotogalerij van de site van basisschool de Boog.
" We gingen naar de klas en we kregen te horen bij welke mama we in de auto zaten. En we gingen naar de tentoonstelling daar maakte de juf twee
groepen:een rood groepje en een blauw groepje. We gingen iets leuks doen
en we gingen naar een kunst verzameling. Deze verzameling was in de Krabbedans en daar keken we naar een tentoonstelling. We hebben daar een boekje gekregen en daar mochten we in
werken. We zagen taartjes die eigenlijk schilderijen waren en hele rare kopjes met vleugels, maar in de schaduw
was het een gewone kop met schotel. Ook was er een schilderij met heel veel woordjes “ik” in allerlei verschillende kleuren. Er was ook nog een film die leek op Narnia, want in de kast was het steeds een ander seizoen. Ook
was er een pop met lange benen en een heel klein jurkje. De pop had ook geen hoofd, alleen maar benen. Ook
hebben we gezien hoe blinde mensen kunnen lezen, want zij voelen met hun vingers. Dat voelde heel zacht en
glad. Toen we alles gezien hadden, kregen we nog een bekertje drinken en een koekje. We vonden het heel leuk!"
Groetjes van de kinderen van groep 3e
En de jaarlijkse playbackshow heeft weer plaatsgevonden. De playbackshow werd geopend door meneer Hans, juffrouw Joyce en juffrouw Maike die het lied “Grease lightning” live zongen! Een aantal jongens van
groep 7 en 8 dansten vol overgave mee. En ook tijdens het pauzelied
werd er fantastisch gedanst door de meisjes van groep 6, 7 en 8. We
zagen dit jaar weer veel artiesten voorbij komen: Adje, Michel Jackson,
Djumbo, K3 en nog veel meer. Een groot succes dus. De winnaars waren
Romy, Jolie, Marte & Lindi van groep 7 met hun swingende playbackact
van “You’re the one that I want”. We
hebben weer allemaal volop genoten!
Op locatie A waren de kinderen natuurlijk ook allemaal verkleed. Zij konden
lekker smullen van cakejes, hebben gehost en een heuse modeshow gelopen. ’s
Middags hebben zij hun eigen optredens gehad voor de hele school.
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AANPLAKBILJETTEN
AMUSANT
APPLAUS
CIRCUSLEVEN
CLOWNS
DIRECTEUR
DRESSEREN
DUBBELE PASSAGES
EVENEMENT
GEVAARLIJK
GRAPPIG

ORKEST
PAARDEN
PERSONEEL
PISTE
REIZEN
SALTO’S
SHOW
SPANNEND
SPRONG
TIJGER
TORENHOOG

HOOGTE
JONGLEREN
KOOIEN
LACHEN
LENIGHEID
LEUK
MAGIE
MAGNESIUM
NOK
OEFENEN
OLIFANTEN

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 april 2007 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

TOUWLADDER
VANGNET
VERTONEN
VERTONING
VERZORGEN
VLIEGEN
VUURVRETER
WAGENS
ZWEEFREK
ZWEEP

Oplossing van vorige maand is:

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Mevr. C. Hems
‘t Hofke 112b
De prijs is beschikbaar gesteld door:

=

Financieel DienstenCentrum Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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