Merry Christmas and a Happy New Year
Joyeux Noël et Bonne Année
Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr
Feliz Navidad y un Prospéro Año Nuevo
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December
We schrijven eind december 2007. De nodige gure buien, wind en regen
hebben we al gehad. Steeds kortere dagen, lange avonden. Vandaar dat
december niet alleen de kerstmaand, maar ook wel donkere maand wordt
genoemd.
December verwijst naar het Latijnse woord voor tien, omdat het ten tijde
van de Romeinen de tiende maand was. Voor ons is het vooral een feestmaand en een maand van bezinning. Wat te denken van sinterklaas,
Kerstmis en oudjaar?
Maar Kerstmis (Christus-mis) blijft door zijn thematiek en de reeds bestaande tradities het meest aansprekende feest. Met Kerstmis voor de
deur, is de drukte in de winkels enorm en zijn de rijen bij de slager lang.
Het huis wordt prachtig versierd en vooral katholieke gezinnen plaatsen
een kerststalletje, om zo de geboorte van Jezus uit te beelden. De kerstboom is tegenwoordig veruit favoriet en heeft de kerststal van de eerste
plaats verdrongen. Waar de boom de vruchtbaarheid symboliseert, staat
de piek voor de ster die de drie wijzen de weg wees en de kerstboomballen herinneren aan de vruchten waar Adam en Eva van aten. Sommigen
zijn dermate gefascineerd door het kerstfeest dat ze geen enkel plekje in
huis onbenut laten. Neem nu Joke van Geffen, zij heeft in haar huiskamer
circa 70 kerststalletjes! (zie het artikel op pagina….). Zo probeert een
ieder op zijn eigen manier de kerstsfeer in huis te halen.
Mensen zijn sociale wezens en het geven van cadeaus bevestigt het samenzijn. Zolang december in het teken van geven en ontvangen staat,
draagt deze maand bij aan een gezonde samenleving. Echter, zo zou het
gedurende het hele jaar moeten zijn. Dat ook hier hard aan gewerkt is
blijkt uit de nieuwe “kerststal” in Tongelre, de Philipsboerderij aan de
Celebeslaan. Hierin is sinds kort gasterij In’t Ven
gevestigd, die in korte tijd is uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats pur sang waar jong en oud elkaar
kan treffen in een bijzonder sfeervolle ambiance…
De redactie wenst een ieder een vrolijk kerstfeest
en een gezond nieuwjaar.
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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.

Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Henk Wouters
en ik ben 73 jaar oud/jong. Ik ben geboren in Eindhoven, in het stadsdeel Strijp in de Meidoornstraat nr. 6.
Dit is een zijstraat van de Halvemaanstraat.

Ik ben daar geboren en getogen en heb daar gewoond
tot mijn vierentwintigste levensjaar. Ons gezin bestond verder uit vader, moeder en drie zussen. Ik was
de enige jongen. Mijn zussen zeggen nu nog steeds
dat ik het meest verwende kind was, maar zelf vind ik
dat wel meevallen.

winkelketens over het gehele land. Jaarlijks reed ik
rond de 125.000 km. Deze werkzaamheden ben ik
blijven doen tot aan mijn pensioen.
Nog voor de verveling toe kon gaan slaan, werd ik
benaderd om samen met anderen een hobbycentrum
op te richten, en dat is aardig gelukt. In deze tijd zijn
we ook nog verhuisd van de Tongelresestraat naar de
Rustenburgstraat. Nog dichter bij het Stadshobbycentrum, Paul Krugerlaan 55. Want dat is intussen mijn
grootste hobby geworden. Ik ben daar nu voorzitter
van.
In het Stadshobbycentrum worden vele hobby’s bedreven. Te veel om hier allemaal op te noemen. Maar
een paar wil ik toch onder uw aandacht brengen. Onze afdeling metaalbewerking en houtbewerking zijn
uniek in hun soort. Wij hebben een zeer groot machinepark, waar u (bijna) alles kunt maken onder deskundige leiding. Natuurlijk hebben we ook andere
hobby’s, zoals boetseren, schilderen, kartonnage, tiffany, kaarten maken, boekbinden etc. In ons hobbycentrum is iedereen welkom die de leeftijd van 40
jaar heeft bereikt.

Op een goeie dag, 13 maart 1954, ging ik met mijn
vrienden uit in Eindhoven en wie liep ik daar tegen
het lijf? Ja, mijn huidige vrouw Mien van Gestel, een
schat van een vrouw. Volgens mij de beste die er is,
want anders had ik het geen 50 jaar volgehouden en
we houden het samen nog vele jaren uit.
Maar ik had ook wel een beetje pech, want in 1954
moest ik ook in militaire dienst. Dat was dus niet genieten van je meisje, want ik was gelegerd in Haarlem. Dat was in die tijd ver van huis. Toen ik uit militaire dienst kwam ben ik gaan werken bij Philips. Dat
viel tegen, de hele dag tussen vier muren zitten. Ik
ben daar dan ook maar een klein jaartje geweest.
Hierna ging ik bij wasserij Morgenlicht werken in de
buitendienst. Ook dat heb ik een jaar gedaan. Daarna
ben ik bij Edah in Geldrop gaan werken. Ik was de
jongste bedrijfsleider van Edah in Geldrop. Ben toen
voor de Edah verhuisd naar Enschede (3 jaar) en naar
Oss en daarna weer naar Eindhoven.
Terug in Eindhoven ben ik in de winkelontwikkeling
gegaan. Mijn werkzaamheden bestonden uit het coördineren van bouwactiviteiten en ontwikkelen van

En voor de rest zijn mijn hobby’s vakantie houden en
af en toe vissen met mooi weer.
De eerste wisselpen van het jaar 2008 wil ik doorgeven aan Tea Deeben, sinds kort penningmeester van
het Stadshobbycentrum Eindhoven.
Rest mij nog een ieder prettige feestdagen en een gezond 2008 toe te wensen
Henk Wouters
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Deze maand starten wij met een nieuwe rubriek- genaamd Multi Culti geluiden- over Nederlanders die wonen en/of werken in onze
wijk en die zelf, of van wie de ouders, afkomstig zijn uit een ander land. Als eerste interviewden wij Fatma Toprak, geboren in Nederland, haar ouders kwamen destijds als eerste
generatie Turken naar Nederland.

ze haar werk met heel veel plezier. Tot zover kennen we haar wel. Maar wij willen wat meer van
haar weten.
Toen wij, de redactie van het wijkblad, haar vroegen of ze ons wat meer over zichzelf zou willen
vertellen, was ze daar wel voor te vinden en zo
zitten we dan aan het einde van haar werkdag gezellig rond de tafel met Fatma als belangrijk middelpunt. ”Ik was vandaag wat vroeger afgewerkt”,
vertelt ze.
Hoelang werk je al bij Super de Boer?
“Ik werk sinds 1991 bij de supermarkt in de Pagelaan waarvan de laatste acht jaar als caissière. Ik
heb daar een fulltime baan en heb het daar best
naar mijn zin. Ik heb fijne, gezellige collega’s, ja,
we zijn best een hecht team!
Ik ben daar begonnen in de slagerij. Nu zit ik
meestal aan de kassa. Tijdens mijn werk kom ik in
aanraking met heel veel mensen. Ik vind dat contact met de klanten prettig en doe mijn best om
hen altijd vriendelijk te woord te staan.”
Is dit altijd je ideaal geweest?
“Nee, ik wilde eigenlijk heel graag politieagente
worden, maar dat werd thuis niet goedgekeurd.
Vooral mijn moeder was het daar niet mee eens.
En nu durf ik die opleiding niet meer aan.”

Achtergrond informatie over Turkije
Turkije is een bergachtig land in het MiddenOosten met Ankara als hoofdstad. Het land ligt letterlijk en figuurlijk op de grens tussen Azië en Europa. Het Aziatische deel, Anatolië geheten, beslaat zo’n 97% van het Turkse grondgebied; de
overige 3% (Thracië) ligt in Europa. Deze ligging in
twee continenten heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het land, de cultuur
en de politiek. Zo is Turkije sinds 1952 lid van de
NAVO, en het land maakt zich de laatste jaren in
toenemende mate sterk voor toetreding tot de Europese Unie.

Ben jij in Nederland geboren?
“Ik kom uit een gezin met 7 kinderen. Twee broers
en drie zusjes zijn in Turkije geboren. Mijn jongste
zusje en ik zijn hier geboren.”

Wie is Fatma Toprak?
Wie is toch dat donkerharige meisje dat zo perfect
Nederlands spreekt en dat zo helemaal bij ons
hoort?
Voor veel wijkbewoners is Fatma geen onbekende.
Ze komen haar bijna dagelijks tegen bij de supermarkt aan de Pagelaan. Fatma zit daar vaak achter
de kassa. Altijd behulpzaam en heel vriendelijk
staat ze daar klaar voor de klanten. Zo te zien doet
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Vind je dat je ouders er goed aan gedaan
hebben om naar Nederland te verhuizen?
“Ik denk wel dat dat destijds een goede beslissing
is geweest. Je hebt hier meer kansen, meer mogelijkheden dan in Turkije.
Toen mijn ouders in de zeventiger jaren naar Nederland kwamen was het de bedoeling om eens
weer terug te gaan naar Turkije. Maar die stap
hebben ze nooit meer gezet.

wel in Turkije willen wonen. Het is een prachtig
land, maar in de grote steden zoals in Istanbul is
het erg hectisch en zeer druk door het grote aantal
inwoners. Instanbul is met 8,5 miljoen geregistreerde en een geschat aantal van 3 miljoen nietgeregistreerde inwoners de grootste stad van Turkije. Daar vind ik het niet prettig- veel te drukgeef mij dan Nederland maar.
Wat de mensen betreft, de Nederlanders zijn erg
nuchter, het Turkse volk toont veel meer emoties
en dat laatste mag van mij. Ik heb wat moeite met
de Hollandse nuchterheid.”
Heb je het, na je werk, thuis nog druk?
“Ik woon in Blixembosch bij mijn broer en schoonzus. Heel erg druk heb ik het daar niet, het eten
staat meestal klaar. In het weekend kook ik.”
Wat doe je in je vrije tijd?
“Als het weer het toelaat ga ik graag lopen, verder
vind ik winkelen een leuke bezigheid. Ik ga ook
graag met vrienden of familie naar de bioscoop of
uit eten. En ik ben gek op het lezen van tijdschriften. Ik ben dan vooral geïnteresseerd in lichaamsverzorging. Alle artikelen over make-up, over huiden haarverzorging lees ik van A tot Z.

Mijn familie komt oorspronkelijk uit het oosten van
Turkije, wij zijn Koerdische Aliwieten. Ik heb daar
nog veel familie. Ik spreek Turks en ook Koerdisch
dus ik kan me daar goed redden. Ieder jaar ga ik
in Turkije op vakantie en ik moet nog vaak terug,
want ik heb nog lang niet alles gezien, Turkije is
groot en een erg mooi land!
Ik ben hier geboren en voel me hier wel thuis,
maar het geboorteland van mijn ouders, broers en
zussen zal altijd blijven trekken.”
Zou je in Turkije willen wonen?
“Als ik op vakantie ga en ik kom in Turkije aan dan
geeft dat altijd een heerlijk gevoel, ik voel me daar
dan best thuis. Als ik enkele weken later weer terug ben in Nederland vind ik dat ook weer fijn.
Voor het mooie weer en de prachtige natuur zou ik
Ik heb jaren geleden de kappersopleiding gedaan
maar zie me niet in een kapsalon werken, maar
wie weet word ik nog wél eens schoonheidsspecialiste.”
Met die toekomstdroom van Fatma besluiten we
ons gesprek. We bedanken haar voor haar open en
eerlijke verhaal over haar leven en levensvisie. We
vonden het fijn dat ze ons in de gelegenheid stelde
om haar wat beter te leren kennen.
En nu weet u ook wat meer van dat donkerharige
meisje dat u bij Super de Boer aan de kassa altijd
zo vriendelijk helpt.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 7

Tuintip voor december:
Klimop, de ideale tuinplant? Door Jeroen Soontiëns
Iedereen is wel bekend met de klimop. Het is een plant
die je bijna in iedere tuin tegenkomt. Dit is ook niet verwonderlijk aangezien hij bijna overal kan groeien en ideaal
is om lelijke constructies te camoufleren. Ook in de onderhoudsarme tuin, die tegenwoordig populair is, wordt deze
plant graag toegepast vanwege de positieve eigenschappen.
De botanische naam van klimop is Hedera. We kennen
deze plant als een snelgroeiende en wintergroene klimplant die zichzelf vasthecht aan stenige en houtige ondergronden. Dit doet de klimop met hechtwortels. Er wordt
soms beweerd dat hij met zijn hechtwortels schade toebrengt aan muren en zorgt voor vochtproblemen. Dit is
echter niet juist. Door de dakpansgewijs groeiende bladeren zorgt deze klimplant voor een drogere muur en vormt
de plant een isolerende laag, waardoor minder koude en
warmte doorgelaten worden. Een soort van natuurlijke
isolatie dus. Bij oude muren met slechte voegen of erg
veel scheuren kunnen de hechtwortels wel schade toebrengen omdat ze dan gelegenheid hebben om in de
muur te groeien. Normaal gesproken echter zijn er vooral
voordelen.

De soort Hedera helix is de inheemse of gewone klimop.
Deze plant heeft donkergroen blad met witte nerven. Er
zijn meerdere variëteiten van de Hedera helix. Bontbladig
zijn bijvoorbeeld ‘Goldheart’ (geelbont) en ‘Glacier (witbont). Als bodembedekker worden de variëteiten ‘Ivalace’
en ‘Walthamensis’ veel gebruikt. Een andere klimopsoort
is Hedera colchica. Deze Perzische klimop heeft grote en
dikke leerachtige bladeren. Een mooie variëteit is ‘Sulphur
Heart’ met een groengeel getint hart op een lichtgroen
blad. De variant ‘Dentata Variegata’ heeft geelwitte bladranden. De meest algemene soort is Hedera hibernica,
grootbladige ofwel Ierse klimop genaamd. Het is een sterke klimop met groot blad maar minder winterhard dan de
gewone klimop. De hoogte bereikt maximaal twintig meter
en hij bloeit in september en oktober.
Zelfs met de feestdagen heeft deze plant u iets te bieden:
de bladeren en bessen zijn goed te gebruiken in kerststukjes en kransen.

OPROEP
Op maandag 26 november heeft omstreeks 8.00 uur
een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Jozef
Eliasweg – Karel Martelweg – Willem de Rijkelaan.
Hierbij zijn 2 jeugdige fietsers betrokken van 12 jaar
oud, waarvan er één pijnlijk gevallen is en schade
heeft aan zijn fiets. De autobestuurder is doorgereden!
Wil een ieder die iets gezien heeft van deze aanrijding
en iets weet over b.v. type auto, kleur of eventueel
kenteken, contact opnemen met telefoonnummer 0655811830. Mailen mag ook: ben.mailbox@planet.nl

COMPUTERCURSUS VOOR VOLWASSENEN
INTRODUCTIE: Uitgebreide kennismaking met de computer met o.a.Word, Excel, E-mail en
Internet.
CURSUS COMPUTERTYPEN: Typles op de computer
volgens het blind 10-vingersysteem.
Kleine groepjes bij mij thuis, zowel overdag als ’s avonds.
Start: 3e week van januari 2008.
De Hedera is niet altijd een klimplant. Jonge planten zijn
klimmend en hebben nog geen bloemen. Volwassen
klimopplanten worden heesters die niet meer klimmen. De
plant maakt dan stevige opstaande takken en draagt rijkelijk bloemen en bessen. De bloemen zijn bolvormig en
geel van kleur. De zwarte bessen blijven lang aan de plant
zitten en zijn aantrekkelijk voor vogels. Om te voorkomen
dat Hedera stopt met klimmen snoei je hem stevig. Door
te verjongen zorg je ervoor dat er telkens opnieuw klimmende takken ontstaan. De variëteit ‘Arborescens’ is een
selectie van de heestervorm. Deze variant klimt dus niet
maar is direct struikvormig en bloeit ook net als de volwassen planten.

Info en aanmelding:
Marianne van Tol, telefoon: 040-2419274.
E-mail: m.vantol@chello.nl
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Parochiecentrum Tongelre

Diensten op 24 december

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

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

18.00 uur

Antonius

Viering en kerstspel

18.30 uur

Martinus

Eucharistie met volkszang

19.00 uur

Eucharistie (Schola Cantorum)

20.00 uur

Jozef en
Maria
Antonius

Eucharistie (Cantemus Domino)

23.00 uur

Martinus

Eucharistie (Martinus)

Diensten op Eerste Kerstdag (25 december)
9.30 uur

11.00 uur Martinus

De activiteiten in onze parochie
Normale diensten
Eucharistie-viering
of woord- en
communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius

Antonius Martinus
Zondag
9.30 uur

Zondag
11.00 uur

Kerstmis vieren tijdens de “feestdagen”
De wintertijd is nauwelijks ingegaan of de komende
“feestdagen” werpen hun schaduw vooruit. Winkels marchanderen met Sinterklaas en de Kerstman die maar amper van elkaar lijken te verschillen. Mooi verlichte winkelstraten en veel sfeermuziek moeten de kooplust van het
publiek naar een hoogtepunt voeren. Soms lijkt het alsof
de wereldeconomie afhankelijk is van de verkoopcijfers
die in de decembermaand gerealiseerd worden.
Maar tegelijk voel je dat die buitenkant van onze wereld
ook een binnenkant heeft. Het is een drukke tijd, want je
wilt met elkaar van die “feestdagen” ook echt feestelijke
dagen maken. Gezelligheid en sfeer moeten de boventoon
voeren.
Het is ook een gevoelige tijd, want meer dan ooit ben je
samen … of alleen. De huiselijkheid van de “feestdagen”
heeft een tegenhanger en dat is de pijn van de eenzaamheid, de pijn van de herinnering.

Eucharistie (Schola Cantorum)
Eucharistie (Martinus)

Diensten op Tweede Kerstdag (26 december)
11.00 uur Martinus

Kleuter / peuterviering

11.00 uur Jozef en
Maria

Eucharistie

Dienst op maandag december (oudjaar)
19.00
Jozef en
Eucharistie
uur
Maria
Er is geen dienst op dinsdag 1 januari!!
Zondag 20 januari 2008 wordt om 10.00 uur een oecumenische dienst gehouden in de Ontmoetingskerk. Zie pagina 11.

Brieven voor Amnesty International
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Tongelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty
International. Aanvang steeds om 10.00 uur.
In 2008 zijn de data: 2 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april,
7 mei, 4 juni, 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november,
3 december.

Op de Bres

Wanneer je tijdens de dagen rond Kerstmis op zoek gaat
naar het kind in de kribbe, u weet wel dat kind waar de
engelen van zongen, wanneer je op zoek gaat naar het
kind in jezelf, naar je eigen dromen en verwachtingen, dan
moet je een weg banen door de glitter en glamour die
overal de boventoon voeren. Dan moet je even de gsm
uitzetten, even vergeten wat wereldleiders om het hardst
als vredesboodschap te melden hebben. Want Kerstmis
kun je alleen maar vieren als je tijd hebt om naar binnen te
keren, wanneer je voelt wat er omgaat in je eigen hart.

Sleutel op de Bres
Ze komen op de Bres
Je krijgt een wijze levensles
Af en toe pesten
Geven ze te besten

Als parochie willen we ons op Kerstmis voorbereiden. De
Advent zet ons daarbij heel voorzichtig op het spoor van
mensen die rechtvaardigheid en integriteit in hun vaandel
hebben staan. Mensen die oog hebben voor wie hun
naaste is. Bij zulke mensen zou het kerstkind zich thuis
kunnen voelen. Want zulke mensen maken het leven tot
een feest.

Niets is te gek
Een vreemde trek
Kijk vooruit
Daar zingt een luit

Het pastoresteam wenst u een Zalig Kerstfeest.

Je komt
Je somt
Je vraagt
Je waagt

Wat er ook gebeurt
Ook al is alles zwart gekleurd
Praten en luisteren
Ook al is het fluisteren
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Ben je door dit gedicht nieuwsgierig geworden naar Op de
Bres?? Waarom kom je dan niet gewoon een keer kijken,
op maandag tussen 15.00 en 17.00 uur, of op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur?
We zitten in het kantinegebouw van de speeltuin aan de
St. Josephlaan. Wat kun je er vinden: allerlei mensen uit
de wijk, een kop thee of koffie en een (goed) gesprek!

Missiezendingskalender 2008
Af en toe moeite om een origineel cadeau of nieuwsjaarsgeschenk te geven? De nieuwe kalender is weer uit! De
Missie-Zendingskalender 2008 is volop te koop. Dit jaar
zorgt de Ugandese schilder en glazenier Mathias Muwonge Kyazze voor een primeur: voor het eerst zijn kerkramen
te bewonderen. De nieuwe kalender, getiteld ‘Vrouwen in
het Licht’, bevat dertien kunstwerken van deze kunstenaar. De platen vormen een ode aan de Ugandese vrouw.
‘Zij is het die onze cultuur het best heeft bewaard en nog
behoedt, voedt en leven doet’, meent Muwonge. ‘Ik wil via
mijn kunst laten zien hoe onmisbaar
en belangrijk vrouwen zijn voor onze
identiteit, als christen en als Afrikaan. Bewust leid ik hen uit het donker volop in het licht in de hoop dat
iedereen die hen ziet, omwille van
God, de Afrikaanse vrouw als medemens recht zal doen’, zegt Muwonge
Kyazze. De schilderingen en glas-inloodramen zijn een oproep om het
onrecht in Uganda niet te accepteren.
De Missie-Zendingskalender is een gezamenlijke uitgave
van CMC Mensen met een Missie en de Nederlandse
Zendingsraad. In de kalender willen de uitgevers christenen uit het Zuiden een stem geven. De verkoop van de
kalender komt ten goede aan het werk van CMC. Helpt u
ons mee om ook de komende jaren in Uganda te werken
aan vrede en gerechtigheid? Alvast hartelijk bedankt voor
uw steun!
De kalender ‘Vrouwen in het licht’ is voor € 6,50 te koop
bij: Parochiecentrum aan de Molijnstraat, Parochiebureau
aan de Lakerstraat of Betty van Spreeuwel,
2816167.

Oecumenische viering Ontmoetingskerk
zondag 20 januari 10.00 uur
In het kader van de Week van gebed voor de eenheid is er
op zondag 20 januari om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk
een oecumenische viering. Het thema van de viering is dit
jaar “Bid onophoudelijk” (1 Tessalonicenzen 5:17).
Voorgangers in deze dienst zijn pastor Theo van den Elzen en Ds. Ellen van Sluijs. De dienst wordt muzikaal op
geluisterd door de cantorij van de Ontmoetingskerk en het
gemengd koor van de Pius X kerk uit Stratum. Kinderopvang en kinder- nevendienst voor 4-12 jarigen is aanwezig
tijdens deze dienst. Na afloop is er gelegenheid om elkaar
te ontmoeten met daarbij een kopje koffie of thee.
Alvast om te noteren:
Op donderdag 28 februari is er om 20.00 uur een oecumenische thema-avond, eveneens in de Ontmoetingskerk.
Het thema en nadere informatie volgen in januari.

Kerstmis
Op Kerstavond is er weer een gezinsviering met kerstspel, door en
voor kinderen. In tegenstelling tot
voorgaande jaren, is deze alleen in
de Antoniuskerk, om 18.00 uur. In
de Martinuskerk is op Tweede Kerstdag om 11.00 uur een viering voor
peuters en kleuters.
Peuters en kleuters die naar de viering in de Martinuskerk op Tweede Kerstdag willen komen, mogen verkleed
als engeltje of herdertje komen!
Kaya van Heiningen,
281 13 24
Mail: kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Informatie over de Jozef en Mariakerk
Afgelopen maandag 19 november heeft Paul Batenburg
namens het parochiebestuur informatie gegeven over de
verkoop van de Jozef en Mariakerk. Voor ongeveer 45
belangstellenden vertelde hij dat het parochiebestuur
na 3,5 jaar onderhandelen met Vitalis (de eigenaar van
het woonzorgcentrum) een voorlopige koopovereenkomst
heeft getekend.
De belangrijkste afspraak is in feite dat beide partijen garant staan dat voor minstens 5 jaar de weekend-dienst op
een waardige wijze in het huidige kerkgebouw kan plaatsvinden. Begrafenissen kunnen niet meer in de kerk gehouden worden.
De overdracht bij de notaris zal rond juli / augustus plaatsvinden. Daarna wordt zo snel mogelijk met de verbouwing
gestart, omdat Vitalis rond december de huidige kerkruimte nodig heeft als grote recreatieruimte. Die verbouwing
houdt o.a. in dat de muur aan de straatkant (waar het orgel staat) een glaswand wordt en dat er een ruimte komt
waar een verrijdbaar altaar (met lezenaar) komt te staan.
Voor de dienst wordt die dan naar buiten gereden, tot op
de plek waar nu de scheidingswand staat. Deze wordt
vervangen door een gordijn. Een groep vrijwilligers zal
voor en na de dienst stoelen klaarzetten en opruimen.
Verder zal er een sacristieruimte beschikbaar zijn, eventueel met een stilteruimte die als een soort kapel gebruikt
kan worden. Met Vitalis is de afspraak gemaakt dat er tijdens de dienst geen activiteit in de huidige recreatieruimte
is, zodat er ook geen geluidsoverlast zal zijn. Tijdens de
verbouwing zal er tijdelijk onderdak moeten worden gevonden voor de weekenddienst. Het parochiebestuur is op
zoek naar mogelijkheden.
Van het huidige parochiecentrum zal ongeveer 100 vierkante meter in gebruik blijven: het parochiecentrum en
waarschijnlijk één kantoor. Voor vergaderingen zullen we
uitwijken naar de Antoniuskerk. De ruimte in het parochiecentrum zal worden gehuurd van Vitalis. Voor de liturgieruimte en de sacristie hoeft 5 jaar geen huur betaald te
worden. Met de Oud-Katholieken moeten nog afspraken
gemaakt worden over de ruimte.
Voor meer informatie kijk op onze website.
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag
Jozua Gemeente Eindhoven
Voorganger: J.J. Swinkels
Telefoon: 040-2816645
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl
De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving.
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur
in de dependance van het Oude Raadhuis,
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond.
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze
wijk, onze stad, ons land en andere zaken.
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven
Aanvang: 20.00 uur.

Zondag

datum

tijd

predikant

23 dec. 10.00 uur Ds.J.v.Pijkeren

Maandag 24 dec. 21.30 uur

Ds. E. van Sluis
Kerstnachtdienst

Dinsdag 25 dec. 10.00 uur Ds. E. van Sluis
Zondag

30 dec. 10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

6 jan.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

13 jan.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

20 jan.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

Zondag

27 jan.

10.00 uur Ds. E. van Sluis

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.
DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Gerda Hogervorst, 82 jr., Kempensebaan
Marie Huiskes-Pruimboom, 73 jr., Joost de Mompertstraat
Piet van der Linden, 80 jr., Wolvendijk
Theo van Liempt, 87 jr., Molijnstraat

is op zoek naar
BEZORGERS
in
Tongelre

Dopen:
Joey van Hoof

Verdien per maand:

HARTELIJK DANK
DANK!!

€ 140,00 / € 170,00 (1 wijk)*
€ 400,00 / € 425,00 (2 wijken)*

Namens de Brandwonden Stichting Beverwijk,
wil ik alle collectanten en gevers bedanken voor
hun bijdrage aan de jaarlijkse collecte, afgelopen oktober.

* Afhankelijk van de wijkgrootte.

Mede door het bedrag van € 1.743 opgehaald in
postcodewijk 5641, kunnen de projecten van
deze stichting weer voortgezet worden.
Mocht u er ook voor voelen om ons volgend jaar
te helpen met het collecteren dan kunt u zich bij
mij opgeven. Nogmaals hartelijk dank en tot
volgend jaar.
Lineke Zandee, Apollovlinderlaan 17,
5641 BJ Eindhoven
Telefoonnummer: 040 281 74 40

Daarnaast krijg U een gratis krant,
een regenpak plus vele extra’s,
waardoor uw maandbedrag aardig op kan lopen!
Interesse? Neem dan contact op met 0800-0232333
(van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur)

HALLO
Ik ben Corrie en wil in januari starten met een
HAAK- EN BREICURSUS.
Als je interesse hebt, bel me dan op telefoonnummer
040 2815404

Kijk ook eens op: www.brandwonden.nl
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68
www.ouderaadhuis.dse.nl

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

NEDERLANDS AAN ANDERSTALIGEN
In ’t Oude Raadhuis wordt Nederlandse taalles gegeven aan niet-Nederlanders; vanuit welk land is van
geen belang.
Er was lange tijd een wachtlijst maar die is nu weggewerkt en er kan dus weer ingeschreven worden.
Echter alleen voor de dinsdagmorgen; dan is er les van
10.00 uur tot 11.30 uur. Na melding wordt bekeken op
welk niveau men kan worden ingedeeld.
Melden bij ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15.
Er is ook nog plaats voor enthousiaste Nederlanders (m/v) die willen helpen bij deze vorm
van inburgering. Ook zij kunnen zich melden.

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.

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

SERVICEPUNT
Het servicepunt in ’t Oude Raadhuis op de maandagmorgen begint al aardig te draaien. Zowel stoomgoed
als reparatiegoed wordt aangeboden en verwerkt en
we hebben ook al een enkeling kunnen helpen met
een klusje.
We denken wel dat we nog wat hulp kunnen gebruiken: zowel voor de inname van kleding e.d. als voor
de klusjeshulp. Dus als u mee wilt doen, graag.
Meldt u even bij ’t Oude Raadhuis en we nemen verder
contact met u op.

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

Kom met ons toosten op het
nieuwe jaar!

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128

Hiervoor staat de deur van ’t Oude
Raadhuis open op
zondag 6 januari 2008
van 12.00 tot 16.00 uur.

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van
20.00 tot 23.00 uur.
Entree € 1,00

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

Het bestuur van het Wijkcentrum
nodigt iedere wijkbewoner
uit om, onder het genot van een hapje
en een drankje, de beste
wensen uit te wisselen aan het begin
van het nieuwe jaar.
Ook u hopen we dan
te ontmoeten!

Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.
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Centrum voor Fysio- en Manuele
Therapie “Tongelre”
Ceramlaan 10,
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl
Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb

Fysiotherapie en uw zorgverzekering in 2008.
Ieder jaar krijgen wij in de praktijk veel vragen over zorgverzekeringen en vooral over de vraag of men wel voldoende is verzekerd voor manuele en/of fysiotherapie. In de afgelopen jaren is er in uw verzekering veel veranderd en ook in 2008 gaat er weer veel veranderen. Om de belangrijkste veranderingen helder te maken
hebben wij voor u een en ander op een rijtje gezet.
Basisverzekering.
Een belangrijke verandering is de invoering per 1 januari 2008 van het verplichte eigen risico van € 150,- voor
iedere verzekerde van 18 jaar of ouder. Dit eigen risico moet u gaan betalen als u gebruikt maakt van zorg uit
uw basisverzekering.
Omdat niet alle zorg wordt vergoed uit de basisverzekering, is het belangrijk een aanvullende verzekering af te sluiten. Omdat veel mensen gebruik maken van fysiotherapie en/
of manuele therapie, lichten wij dit graag toe.
Fysiotherapie wordt voor iedereen vanaf 18 jaar vergoed uit uw aanvullende verzekering.
Voor fysiotherapie geldt dus geen eigen risico. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed hangt af van uw verzekering. Dit kan onbeperkt zijn, maar vaak is de vergoeding niet volledig. Bij langer
durende behandelreeksen kunt u dan alsnog voor extra kosten komen te staan. Wij vinden het belangrijk u
hier op te wijzen omdat nog ieder jaar (te) veel mensen tegen deze extra kosten aan lopen.
In Tongelre zijn van oudsher veel mensen verzekerd bij VGZ en CZ. De verzekeraars hebben veel aanvullende
verzekeringen met een beperking voor fysiotherapie. Kijk uw polis hierop eens na. Bedenk daarbij dat een
behandeling fysiotherapie ongeveer € 27,- kost, manuele therapie € 37,-. Wilt u verzekeringen vergelijken,
dan kunt u op diverse internetsites terecht. Kijk eens op www.fysiotherapie.nl, www.zorgplanet.nl,
www.independer.nl of www.kiesbeter.nl.
Ook bij de fysiotherapie bestaan (helaas) weer uitzonderingen. Niet alle fysiotherapie
wordt uit de aanvullende verzekering vergoed. Zogenaamde chronische aandoeningen
worden vergoed uit de basisverzekering. Grofweg gaat het hierbij om fysiotherapie na
operaties en bij ernstige aandoeningen. Toetst u “lijst Borst” in bij Google, dan vindt u het
complete overzicht.
Bij chronische aandoeningen vergoedt uw aanvullende verzekering de eerste 9 behandelingen, daarna vergoedt uw basisverzekering alle behandelingen. Hiervoor geldt wel
het eigen risico. Omdat het hierbij echter vaak gaat om verwijzingen vanuit het ziekenhuis of van de specialist, heeft u meestal uw eigen risico daar al betaald.
Voor kinderfysiotherapie (tot 18 jaar) gelden weer andere regels. Daarvoor verwijzen wij graag naar uw polis
of naar de genoemde internetsites.
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PRIJSWINNAARS BIJ SUPER DE BOER

YOGA VOOR VOLWASSENEN
Super de Boer is sponsor van het Nederlandse elftal. Dit betekent ook: af en toe leuke acties voor de
klanten. Bij Super de Boer in de Pagelaan waren er
dit keer 2 winnaars. De heren Evers en de Vries
waren de gelukkigen die ieder met 2 tribunekaarten
naar huis mochten.

Geldrop, Parallelweg 64, maandagochtend
Eindhoven, Dependance, ’t Hofke 128,
dinsdag vroege middag
YOGA VOOR KINDEREN 8-12 en 12 -16 jaar
Geldrop, Parallelweg 64, maandagmiddag

GASTLES ‘ALLEMAAL HETZELFDE
HETZELFDE,, ALLEMAAL UNIEK
UNIEK!’
!’ SUCCES OP BASISSCHOLEN
Vanaf deze maand verzorgt het Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant gastlessen op basisscholen in Eindhoven. De gastlessen ‘Allemaal hetzelfde,
allemaal uniek!’ staan in het teken van gelijkenissen.

YOGA OP SCHOOL OF VOOR GROEPJES
OP UW EIGEN LOCATIE !!!
Meer weten?
SANDRA KOK / 040-2810314
skok59@hetnet.nl

De gastlessen worden gegeven aan groep 4 en 5 op
verschillende basisscholen in Eindhoven. Binnen de
gastles wordt spelenderwijs ingegaan op het zien
van gelijkenissen. De kinderen benoemen persoonlijke eigenschappen en zoeken naar gelijkenissen
met een medeleerling. Zo vormen ze uiteindelijk
een kring. De kinderen ervaren dat ze allemaal anders zijn, maar toch samen één groep vormen.
Door deze en andere spelvormen vergroten de leerlingen de acceptatie en tolerantie naar elkaar.
Adviespunt Discriminatie Zuidoost Brabant begeleidt en bemiddelt bij klachten en meldingen over
discriminatie en geeft voorlichting en advies in het
onderwijs en in wijken en buurten. Met deze gastlessen rondom gelijkenissen speelt het Adviespunt
in op ‘de dag van de rechten van het kind’ (20 november). Hiervoor is in 1989 een verdrag aangenomen. Het verdrag houdt in dat alle kinderen over
de hele wereld gelijk zijn, gelijke kansen moeten
krijgen en gelijk behandeld moeten worden.
Vanuit de basisscholen in Eindhoven is enthousiast
gereageerd. Door de positieve reacties gaat het Adviespunt in de maanden november en december
vele gastlessen verzorgen. Gastlessen op maat
kunnen worden aangevraagd bij het Adviespunt
Discriminatie Zuidoost Brabant. Neem voor meer
informatie contact op met Selin Demirciyan op het
telefoonnummer (040) 219 34 23.
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Winteractiviteit rond de Philipsboerderij
28 december - Het jaar is bijna ten einde, maar vanaf
13.00 uur zijn er allerlei leuke activiteiten te beleven rond
de boerderij in het Wasven; dit alles dankzij een gulle gift
van een buurtbewoonster. Om een voorbeeld te noemen:
we organiseren oud-Tongelrese spellekes voor buiten spelen, zoals bv. steltlopen, repen, blikgooien en touwtje
springen.
In de gasterij kunnen bordspelen worden gedaan, zoals
ganzenbord, mens-erger-je-niet en nog meer. In de schop,
onze groene ruimte, gaan we vogelhuisjes timmeren, pin-

dasnoeren rijgen en andere vogellekkernijen maken die je
dan thuis kunt neerhangen. Dan kun je kijken hoeveel vogeltjes er op af komen en welke soorten, en dat is zo leuk
om te zien. Natuurlijk is er ook koek en zopie en oliebollen met medewerking van de bakkerij van Meare.
Kom met groot en klein naar de boerderij voor een hoop
Tongelrese gezelligheid!
28 december 13.00 uur
Tot dan ………
Het Wasventje

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 20

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 21

“VAN BEEK & DINGS DE LANDHEEREN”
MEDE
E-- W I J K B E W O N E R S V A N A F
NOVEMBER 2004
Als u een natuurmens bent en geregeld onze
mooie natuurgebieden bezoekt dan is het u
vast niet ontgaan dat de boerderij aan de Oude Muschbergweg een metamorfose heeft ondergaan. Na maanden en maanden bedrijvigheid in en rondom deze mooi gelegen hoeve is
de rust er weergekeerd. En het resultaat mag
er zijn. Je wandelt nu met plezier door een
mooi laantje en verscholen achter een haag
staat daar de stijlvolle langgevelboerderij uit
1935 op een perceel van een halve hectare.
Het is er rustig en stil.
Zouden de nieuwe bewoners zich na al die drukte
gesetteld hebben en in zijn voor een gesprek? Wij,
de redactie van “Rond ’t Hofke”, zijn het hen gaan
vragen en ja hoor, wij waren welkom. Barry van
Beek en Bram Dings waren bereid zich middels ons
wijkblad aan onze wijkbewoners voor te stellen.
“Wij wonen hier in Tongelre en horen bij deze gemeenschap”, aldus Bram.

Wie zijn Bram Dings en Barry van Beek?
Barry is afkomstig uit het West-Brabantse Wouw
en eigenlijk makelaar van beroep. Bram groeide op
in Knegsel en leerde voor bloemist. Maar hij kon
zijn draai niet vinden tussen alleen bloemen en
planten en begon met een opleiding kunstgeschiedenis en daaropvolgend een cursus binnenhuisarchitectuur. Zo’n tien jaar geleden opende Bram
een winkel in de Kromstraat in Veldhoven. Dit werd
al snel zo’n succes dat Barry zijn baan in de makelaardij al gauw voor gezien hield en zich met de
zakelijke beslommeringen ging bezighouden.

graag wat dieren wilden gaan houden, o.a. honden,
schapen en kippen. Eindelijk vonden we in oktober
2004 de langgevelboerderij waar we nu in wonen,
echter wel in een erbarmelijke toestand. Maar dat
was niet erg, het ging ons om de locatie.” Bram
voegt er aan toe: “Er was echter één probleem. We
dachten dat we kansloos waren, want de boerderij
werd op een veiling verkocht en er waren meer dan
honderd gegadigden.” Tot zijn eigen verbazing was
Barry tijdens het afmijnen de eerste die riep. Hij
moet er nog steeds om lachen. “We konden het
zelf ook niet geloven”, zegt hij. “We hebben een
tijdlang in België gewoond, in Kaulille en in Retie,
best aardige huizen, maar niet te vergelijken met
dit. Showroom en wonen kan hier onder één dak
en we kunnen onze tuindromen verwezenlijken.
Bovendien wonen we graag in Eindhoven.”
Nu, ruim twee jaar later, is hun droom verwezenlijkt. Op de foto’s kun je zien hoe de boerderij er
bij de koop uitzag en hoe die nu is opgeknapt; er is
veel werk verzet. “Eigenlijk zijn alleen de buitenmuren blijven staan”, vertelt Bram, die zich onmid-

Een aantal jaren geleden besloot het tweetal om
zich te specialiseren in oud-Franse en oud-Engelse
interieurs. Ze bedienen sindsdien het duurdere
segment van de woningmarkt en de zaken gaan
erg goed.
Hoe zijn jullie in Tongelre terechtgekomen?
Barry vertelt: “Drie jaar lang hebben we internet
afgestruind op zoek naar een huis met karakter én
een behoorlijk perceel grond eromheen omdat we
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 22

sen aan de levensstijl van de opdrachtgever een
vereiste. In onze ontwerpen gaan wij uit van Franse, Italiaanse, Hollandse en Engelse antiquiteiten,
bouwmaterialen en objecten. Tevens maken wij
gebruik van antieke- als ook modern vormgegeven
zitmeubelen.”

dellijk na de aankoop van de boerderij vrij maakte
om zich volledig aan de verbouwing, restauratie en
inrichting te wijden. Het resultaat van die investering mag er zijn. Wie bij Van Beek & Dings de
Landheeren binnenkomt, waant zich in een reportage van een woonblad.
Wat is jullie werkgebied?
“In de loop van de jaren is ons werkgebied uitgebreid naar het leveren van totaalprojecten, hoewel
de nadruk blijft liggen op het interieur”, vertelt
Bram. “Wij begeleiden de klant tijdens het hele

traject, van de koop tot de aanleg van de tuin geven wij advies, of het een nieuw huis, een renovatie, een verbouwing van een heel huis of het veranderen van een enkele ruimte betreft, wij begeleiden onze klanten bij alles en maken daarbij gebruik van gespecialiseerde vaklieden. Wij letten op
inrichting, materiaalgebruik, kleuren, verlichting,
antiquiteiten, meubilering en accessoires en zoals
ik al zei, tot slot kan ook nog de tuin onze aandacht krijgen.”

“En natuurlijk zijn de te doorlopen projectfases van
cruciaal belang”, zegt Bram. “Wij werken als volgt:
allereerst de kennismaking met de (potentiële) opdrachtgever. Het is van belang om deze te leren
kennen om te kunnen beoordelen of de verwachtingen en ideeën passend zijn. Vervolgens schatten
wij in de oriënterende fase in wat onze werkzaamheden zullen zijn en brengen hiervoor een offerte
uit. Daarvoor bezoeken wij het pand van de klant
om een indruk te krijgen van de in te richten ruimtes. Tevens inventariseren wij eventueel bestaand
meubilair en accessoires welke in het nieuwe interieur geïntegreerd kunnen worden.
In de daaropvolgende ontwerpfase verwerken wij
alle verkregen informatie tot een concreet interieuradvies, passend bij de persoonlijkheid en levensstijl van de opdrachtgever. Vervolgens worden
de definitieve ontwerpen door ons voorgelegd aan
de diverse uitvoerende partijen. Tijdens dit aanbestedingstraject zullen wij deze partijen en uiteraard ook de klant begeleiden.
Tijdens de uitvoerende fase komt de daadwerkelijke inrichting met antiquiteiten, meubelen en stoffering aan bod.”

Hoe werken jullie?
Barry: “Bij het ontwerpen en inrichten van een
huis is het onze opdracht om het karakter en eventuele historie van het pand naar voren te brengen
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Wie zijn jullie klanten?
“Onze klantenkring zit voor een groot gedeelte in
Nederland maar ook in o.a. Frankrijk en Engeland
zijn we heel actief. Een totaalproject is natuurlijk
heerlijk om te doen maar klanten kunnen bij ons
uiteraard ook terecht voor een advies voor een bepaalde ruimte zoals ’n woonkamer, serre of keuken”, aldus Bram.

fruitbomen, kruiden, groentetuin met bijzondere
groentes, beukenhagen en gras. Aan de voorzijde
is de uitstraling Frans met een oude plataan, een
pottenterras en perkjes met bloemen. De boerderij
vormt samen met de tuin een prachtig geheel.
We vragen ons af of jullie met jullie drukke
werkzaamheden, de boerderij en de dieren
nog tijd hebben voor hobby’s en ontspanning?
Bram: “We vinden ontzettend veel voldoening in
ons werk, maar we zorgen er bewust voor dat de
verdeling werk en privé goed in balans is. We willen niet alleen werken maar ook genieten van onze
vrienden en familie. We wonen in een prachtig
Tongelres buitengebied maar zijn in tien minuten
in het centrum van Eindhoven. We hebben het
goed hier en vooralsnog onze stek gevonden.”
Weten wij nu wie “de Landheeren” zijn of is
een belangrijk aspect niet besproken?
“Misschien is het volgende nog leuk voor de lezers”, zegt Barry. “Begin dit jaar werden wij benaderd door Endemol met de vraag of zij een productie mochten maken over ons en ons bijzondere
pand. Vlak voor de zomer was hier een vijfkoppige
filmcrew om opnames te maken. Het resultaat
wordt uitgezonden op 18 december a.s.”
(Noot van de redactie: Wijkblad Rond ’t Hofke wordt rond 20
december bezorgd maar voor diegenen die de uitzending alsnog
willen zien, dit programma wordt enige dagen later herhaald op
RTL8).

Als we na dit boeiende gesprek met deze twee gedreven heren afscheid nemen, bedanken we Bram
Dings en Barry van Beek voor hun verhaal, rondleiding en de hartelijke ontvangst. We wensen deze “Landheeren” heel veel succes met hun toekomstplannen en hopelijk blijven deze trotse eigenaren van de werkelijk stijlvolle boerderij aan de
Oude Muschbergweg 1c nog jarenlang onze medewijkbewoners.
Als Bram ons even later tot slot nog een rondleiding geeft door hun schitterend gerenoveerde
boerderij zien we met eigen ogen het resultaat van
hun eigen “totaalproject”. We lopen door de prachtige “kamers” van de boerderij. Alleen al de benedenverdieping telt meer dan tien ruimtes, waaronder een grote zitkamer met stenen schouw uit
Bourgondië, een kamer-en-suite, nog een zitkamer
met mini-keuken, twee kantoortjes, twee gastentoiletten, een wijnkelder én het paradepaardje van
Bram: de keuken. Zijn domein, want hij is degene
die bijna elke avond de warme maaltijd bereidt.
“Dat was een van mijn grootste wensen”, legt hij
uit. “Ik wilde graag een grote keuken. Koken is
een hobby van mij. Het maakt me niet uit hoe laat
ik moet beginnen. Om acht uur ’s avonds sta ik
hier nog vaak te kokkerellen.”

En wilt u nog wat meer informatie, neem dan eens
een kijkje op www.delandheeren.nl.

De tuin is ook bijna klaar. Aan de achterzijde
heerst een landelijke sfeer met oude en nieuwe
Wijkblad
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DRIE VRIENDEN IN DE NACHT
De avond was gevallen. Uit haar slaapkamerraam keek Sophie naar buiten naar de
laatste mensen op straat. Aan de overkant liep nog een verlaten hond. Tussen haar
handen hield ze de glazen bol met bewegende sneeuwvlokjes. Die had ze vorige week
gekregen van de aardige man van het benzinestation. "Voor Sophie", had ie er op geschreven. Ze was 18 geworden. Van haar
moeder had ze niets gekregen. "Geen geld!", zei ze altijd. De verwarming in haar kamer was dan ook uit. 't Was altijd koud. Nu
ook. IJskoud zelfs. Ze dacht: "Kon ik maar in een wárme ruimte in
slaap vallen. Al was het maar voor één keer".
Toen de sneeuwvlokjes op de grond lagen, keek ze door de bol
weer naar buiten. Aan de overkant stond een man. Hij had grijs haar en droeg een
donkere hoed. Hij leunde tegen de muur van één van de huizen. Met zijn arm maakte
hij zwevende gebaren. Alsof hij aan het dirigeren was. Sophie raakte geboeid door deze man en stopte de bol in haar jaszak. Ze deed haar raam open om de man beter te
kunnen bekijken.
Een zoete geur kwam langs dwarrelen. "Mmmm, de buurvrouw is zeker weer aan 't
bakken", dacht ze. Maar iets lekkers kreeg ze nooit, realiseerde ze zich. Ze snoof met
haar neus en blies haar adem met een grote wolk weer
uit. De man bleef zijn arm bewegen, en Sophie begreep
nu ook waarom: uit het raam op de eerste verdieping
klonk muziek, klassieke muziek. De man zag Sophie in
het raam en wenkte haar te komen. Ze aarzelde even,
maar besloot toch te gaan. Er was niemand om voor thuis
te blijven en van die baklucht kreeg ze alleen maar honger, die ze niet kon stillen. "Kom maar bij me staan en
luister mee", zei de man. "De Messiah van Haendel."
"Klinkt mooi", zei Sophie, en ging dichterbij de man
staan. "Doe je ogen maar dicht." Sophie leunde nu tegen
hem aan.
"Moeten jullie misschien nog ergens heen?”, klonk het opeens. Door de geopende
deuren kon Sophie de buschauffeur zien zitten. "Nou", zei de oude man, "ik wil naar
een Kerstconcert, maar ik heb geen vervoer." "Waar moet u zijn?", vroeg de chauffeur. "In de grote kerk", zei de man. "O, dat gebouw in het oosten. Dat ken ik wel.",
zei de chauffeur. "Ik breng u wel. Ik heb toch verder niets te doen. In mijn cultuur
vieren we Kerstmis niet." "Heel graag”, zei de man, "en ga jij ook mee misschien?”,
vroeg de man aan Sophie. Ze sloeg haar arm om die van de oude man en samen
stapten ze de bus in. De bus was helemaal leeg.
"Mijn naam is Thieu”, zei de man. "Ik heet Sophie", zei Sophie. "En ik ben Yasher, uw
reisleider vanavond", grapte de chauffeur. Genietend van de warmte in de bus, kwamen ze even later aan bij de kerk. "Gaat u mee naar binnen?", vroeg de oude man
aan de chauffeur. Deze glimlachte en zei: "Ik heb geen vrienden om nu nog te bezoeken. Ja, ik ga met u mee."
Even later zaten ze samen naast elkaar; luisterend naar muziek. Met nieuwe vrienden.
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DTO PER 1
1--1 - 2008
DIRECTE TOEGANKELIJKHEID OEFENTHERAPIE (DTO) MAAKT
OEFENTHERAPIE VOOR IEDEREEN RECHTSTREEKS BEREIKBAAR
Per 1 januari 2008 rechtstreeks naar de oefentherapeut Cesar en ademtherapeut zonder
dat u eerst naar de (huis)arts moet voor een
verwijsbrief. Kort samengevat is dat de kern
van de nieuwe voorziening Directe Toegankelijkheid Oefentherapie.
Wat is DTO?
Mensen met klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed wat
ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten/
patiënten is oefentherapie de aangewezen behandeling. Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck
zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken
naar het verband tussen klacht, lichaamshouding
en bewegingsgewoontes en stellen voor elke patient een individueel behandelprogramma samen.
DTO geeft patiënten de vrijheid om zelf, op eigen
initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts,
een oefentherapeut in te schakelen. De drempel
verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de
zorg aanzienlijk. Voortaan kan de cliënt/patiënt de
kortste weg naar de juiste behandeling nemen en,
samen met zijn oefentherapeut Cesar of Mensendieck, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken. Bij de praktijk oefentherapie Cesar en ademtherapie kunt u ook terecht voor spanningsgerelateerde klachten, klachten die met zwangerschap en
bekken te maken hebben en incontinentie.
Hoe gaat DTO in z’n werk?
De cliënt/patiënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening moet aan
het licht brengen of de patiënt met zijn klachten bij
de oefentherapeut inderdaad aan het juiste adres
is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er
iets anders aan de hand te zijn, bijvoorbeeld een
aandoening waarvoor oefentherapie (nog) niet is
geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo snel mogelijk helder zijn. In zo’n geval krijgt de patiënt het
advies om alsnog naar de arts te gaan. In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie voor de
betreffende patiënt zinvol is. Zodra dat vaststaat,
zal de oefentherapeut met de patiënt concrete afspraken maken over bijvoorbeeld de aard, de start,
de duur en het te bereiken doel van de behandeling.
Voor alle duidelijkheid: ‘directe toegankelijkheid’ is
dus niet hetzelfde als ‘direct aan de beurt zijn’. DTO
versnelt weliswaar de kans op oefentherapie, maar
inplanning blijft noodzakelijk. Het spreekt natuurlijk
vanzelf dat de oefentherapeut alles in het werk zal
stellen om zo snel mogelijk met de screening en
evt. daaruit voortvloeiende behandeling te kunnen
beginnen.

Is DTO voor iedereen?
In principe geldt de directe toegankelijkheid voor
iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet
aan verbonden, dus het maakt in principe niet uit
wat de zorgvraag is of wat de klachten zijn. Het
kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO
vergoedt. Daarom adviseren wij iedereen die kiest
voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Cesar of Mensendieck: bekijk uw polisvoorwaarden en/of vraag uw oefentherapeut. Voor de
behandeling ademtherapie kan het zijn dat vergoeding onder een andere categorie valt. Per verzekeraar kan dit verschillen.
DE UNIEKE PUNTEN VAN OEFENTHERAPIE CESAR ZIJN:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
10.

Oefentherapie is gericht op de gehele lichaamshouding, ademhaling en het optimaal
functioneren in het dagelijks leven.
Een verkeerde houding of beweging kan pijn
veroorzaken. Oefentherapie is gericht op
het wegnemen van klachten, door het gevoelsbewust worden en doorbreken van gewoontes in houding en beweging. Oefentherapie is uiteindelijk gericht op het wegnemen
van klachten door het kwalitatief verbeteren
van het bewegingspatroon van de cliënt.
De oefentherapeut is de bewegingscoach en
leert de cliënt gezond bewegen door zelfinzicht te krijgen en aanleren van zelfredzaamheid en lichaamsgevoel .
Oefentherapie is gerelateerd aan dagelijkse
bewegingen, eventueel in combinatie met
ademhaling en ontspanning.
De oefentherapeut leert je om je klachten
te begrijpen, er adequaat op te reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk voorkomen worden.
Oefentherapie is echt een Doe-Het-ZelfTherapie: de cliënt leert zelf zijn klachten te
begrijpen om er dan ook zelf iets aan te kunnen doen en daarmee gedragsverandering.
De oefentherapeut is bewegingsexpert en
analyseert de houdings- en bewegingspatronen.
De oefentherapeut heeft veel individuele
aandacht voor de cliënt.
Oefentherapie levert veel op, is een toekomstinvestering en is niet duur.

Voor meer info:
Praktijk voor oefentherapie Cesar en ademtherapie
Marja Boerefijn en Lisette Schuurman
Pagelaan 7
Telefoon 040-2813463
info@cesar-tongelre.nl
www.cesar-tongelre.nl
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Babysithoek
Nieuws van wijkbibliotheek Herzenbroeken

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

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.
Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61.
Telefoon: 281 16 54.
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar)
Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.
Telefoon: 2444519. Op zoek naar een betrouwbare oppas?
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent!

Gezocht:
Mariska 30 jr.Kaeriuslaan 30 zoekt 2 gastkinderen.
Werk via Click, Korein, Humanitas, Ozizo. Werktijden ma t/m
vrij 7.30 - 19.00. Bel: 2522114 voor info.

Een Tongerick is een Tongelrese limerick
In de Martinus werkte een pastoor
Die preekte de kerst-mis vanaf het koor
Maor alleen vur de gebede, kwamt ie naor benede
Want da waor van daor boven, gin gehoor

BALLONNENWEDSTRIJD WASVEN
Weet je het nog 3 november, wellicht heb je een
ballon opgelaten bij de opening van de boerderij, en
is je ballon misschien wel ergens gevonden. Vanaf
15 december hangt er in de Gasterij een lijst met namen van ballonnen die gevonden zijn. De winnaar
wordt pas bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking
op zaterdag 19 januari 2008 om 14.00 uur in de Gasterij. Staat je naam op de lijst, zorg dat jij er bij bent.
Wie weet is jouw ballon in de prijzen gevallen.

We zitten weer midden in de donkere dagen,
Kerstmis is in aantocht en thuis gaan de gordijnen
vroeg dicht en kruipen velen van U met een mooi
boek, tijdschrift of DVD op de bank. We merken
het aan onze uitleencijfers: uw filiaal loopt als een
trein!
De projecten, die we op de basisscholen uitvoeren, werpen ook hun vruchten af: steeds meer
kinderen bezoeken ons voor lees- en weetboeken.
Een mooi voorbeeld is het poëzieproject, dat ik in
groep 7 van basisschool het Karregat mocht doen
in de klas van mijnheer Jan. Een fantastische ervaring: wat een hoop creativiteit en fantasie zit er
in die koppies. De prachtigste gedichten werden
verzonnen en aan elkaar voorgedragen: een ontroerende en mooie activiteit. Op zo’n moment heb
je het mooiste vak van de wereld!
Half november verscheen het nieuwe boek van
Harry Potter (De relieken van de dood). Altijd
weer een spectaculair gebeuren. Daarom had de
bibliotheek een Harry Potter quiz gemaakt: ook in
onze wijk is daar enthousiast aan meegedaan.
Op de dag van verschijnen van het boek mocht de
prijswinnaar uit onze wijk, Kevin Heisen, het boek
als prijs in ontvangst nemen. Van harte gefeliciteerd! Pim Wijn en Nine Seelen hadden de 2e en
3e prijs gewonnen en mochten als eerste de bibliotheekexemplaren lenen.
Iets heel anders:
Wist U, dat U met Uw bibliotheekabonnement
€2,50 korting krijgt op een toegangskaartje in het
Van Abbemuseum? Kinderen (tot 12 jaar) kunnen
gratis naar binnen en voor wie dat wil doen is er
nog een leuke kinderactiviteit. Als je die gedaan
hebt kun je het resultaat in de Museumwinkel laten zien en krijg je ook nog een verrassing. Wellicht een idee voor de kerstvakantie.
Meer informatie over het museum vindt U op
www.vanabbe.nl. En natuurlijk kunt U in de kerstvakantie gewoon terecht in uw bibliotheek!
Graag wensen wij ook vanaf deze plek al onze lezers fijne kerstdagen en een heel goed 2008 toe!
Het team van bibliotheek Herzenbroeken

Het Wasventje
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Recept van de maand december: appelflappen
Ingrediënten:
8 plakjes bladerdeeg (diepvries)
500 gram appels
1 zakje vanillesuiker
3 eetlepels rozijnen
2 eetlepels geschaafde amandelen
1/2 theelepel kaneel
1 eetlepel custardpoeder
6 eetlepels vanillevla (uit een pak)
suiker
1/2 citroen(sap)

Ingezonden recept door mevrouw J. van der Linden:
kipfilet met rozemarijn fontia en prosciutto
Ingrediënten voor 4 personen:
bloem voor bestuiven
40 gboter
8 takjes rozemarijn
rozemarijnblaadjes
4 kipfilets zonder vel
8 El olijfolie
10 El olijfolie extr verg
6 El Parmazaanrasp
8 pl prosciutto *)
zout peper/molen
2 courgettes schijfjes
1¼ dl witte wijn
8 pl fontina kaas *)
Oven voorverwarmen op
4 tomaten schijfjes
230◦C

Bereiding
• Verwijder de klokhuizen van de appels
• Schil de appels en snij de parten in blokjes
• Roer de citroen, vanillesuiker, rozijnen en een scheutje water door elkaar
• Laat het appelblokjesmengsel regelmatig omscheppend op een laag vuur in circa 5 minuten half
gaar worden. Of zet ze 3 minuten op 750 Watt in de
magnetron en laat kort nagaren
• Roer er van het vuur af de geschaafde amandelen,
kaneel, vanillevla met aangelengde custardpoeder
door elkaar en laat het geheel afkoelen
• Plakjes bladerdeeg naast elkaar leggen en laten ontdooien
• Rol ze in de lengte en breedte iets uit
• Bestrijk de randen met koud water
• Verdeel het afgekoelde appelmengsel over de plakjes
bladerdeeg en vouw de twee tegenover elkaar liggende punten naar elkaar toe
• Bestrijk de bovenkant van de flappen met wat water
en bestrooi het met suiker
• Zet de appelflappen op een met een velletje bakpapier
beklede bakplaat op een koele plaats tot ze de oven
ingaan
• Verwarm de oven op 200 graden
• Bak ze in circa 25 minuten goudbruin
Tip van de maand: Met de schillen van appels kunt u
vieze pannen schoon krijgen. Doe in de pannen appelschillen met water en laat dit 15 minuten koken, daarna
goed afspoelen.

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.

Bereiding:
• Verwijder de rozemarijnnaalden tot 4 cm van de top
en hak die fijn. Spits de takjes aan (gebruik satéstokjes als je geen rozemarijntakjes hebt)
• Snijd de filets horizontaal over de lengte door en plet
ze wat tussen plasticfolie met een deegrol, zwaar mes
of bijltje.
• Kruid de filets met zout zw. peper en gehakte rozemarijnnaaldjes.
• Leg een plak fontina kaas, of andere pittige kaas
(Gruyère), en vervolgens een plak prosciutto op de
geplette filets. Met de hand aandrukken.
• Steek het geheel vast met het rozemarijntakje of houten satépen. Wrijf deze vooraf met wat boter in. Let
wel op dat de pen niet te zien is aan de onderkant; in
de lengte door het vlees steken.
• Bestuif de onderkant van de filet met bloem.
• Klop overtollige eraf. Verhit de olie en de boter in een
koekenpan. Bak als de boter is uitgeschuimd de filets
gedurende 2 min. tot goudbruin. Draai ze dan op de
hamkant en bak nog eens 1 min. tot goudgeel.
• Keer ze weer om, voeg de witte wijn toe en laat die
bijna geheel inkoken. Controleer of de kip gaar is,
haal ze uit de pan en zet ze warm terzijde.
• Voeg intussen enige klontjes koude boter aan het
braadvet toe en schraap de braadresten los.
Garnituur.
Bedruip een ovenvaste schaal met een eetlepel olijfolie.
Leg daarop om en om dakpansgewijs de schijfjes courgette en tomaat.
Bedruip ze nog met een lepel olijfolie, sprenkel er rozemarijnblaadjes en Parmezaanrasp over.
Bak in de oven totdat de kaas begint te smelten en goudkleurig wordt. Haal het gerecht uit de oven, sprenkel er
nog wat olijfolie en wat kaasrasp over.
Presentatie:
Serveer de filets op een verwarmd bord, garneer met de
courgette/tomaat.
*) Op lengte van de filets

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 31

TONGELRESE NATUURWIJZER
De Philipsboerderij, met hele mooie maatschappelijke doeleinden, is eindelijk in gebruik .
Echt een ontmoetingsplaats in het groen. En achter
de boerderij staat de schop. Een open schuur waar
vroeger de landbouwwerktuigen stonden gestald,
toen het nog een echte boerenfunctie had.

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

Maar nu heeft het de functie gekregen als groene
educatieve ruimte. De uitstraling van de schop is
bijna gelijk, alleen staat er nu een glazen pui voor. In
deze ruimte gaan we groene activiteiten organiseren
voor groot en klein. En straks is er ook van allerlei
informatie te vinden van de Tongelrese natuur. En er
is een agenda in de maak voor het komende jaar.
Elke laatste vrijdag van de maand is een vaste natuurthema avond. Hier wordt de Tongelrese natuur,
onze eigen leefomgeving, onder de loep genomen.
Om een paar thema’s te noemen: uilen, kikkers,
vleermuizen en nog veel meer.
We starten dus op de laatste vrijdag van de maand,
25 januari aanvang 19.00 uur in de schop, de entree
is €1,50 per persoon. Het thema wordt in het volgende nummer bekend gemaakt.
In de schop gaan we ook van alles verzamelen: gegevens uit Tongelrese natuurgebieden, inventarisaties van vlinders, vogels, reptielen, maar ook waarnemingen van bijzonderheden. Al die gegevens verwerken we in een naslagwerk.

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 november: de steen bij de
Mariakapel aan de Loostraat.
De juiste oplossing kwam deze maand van mevrouw
Kuijpers, Monarchstraat 28.

Oproep aan familieleden van
bewoners van De Landrijt,
De Molijn en andere tehuizen

Ja, er is nog een hoop te doen voor de natuurwerkgroep. Heb je ook interesse om leuke groenactiviteiten mee te organiseren dan hoor ik het graag. En dat
allemaal in het belang van de Tongelrese natuur, onze leefomgeving.
Met groengroet,
Kees van Grevenbroek

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre en
woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t Hofke”
te ontvangen. Hebt u een familielid dat hiervoor
belangstelling heeft? U kunt hem of haar dan als
volgt aanmelden.
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of
een briefje naar het redactieadres 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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KERSTGEDACHTE
Eens.............
làng geleden,
moet het er allemaal
geweest zijn.
Er waren engelen aan de hemel
met een lied over vrede.
En herders waren er,
wat ruig en onbehouwen,
maar waakzaam.

En wijzen?
Degenen die wijs heten in onze wereld,
ze weten het vaak ook niet meer.
Maar mannen en vrouwen,
dwalend door de donkere nacht,
op zoek naar veiligheid,
op zoek naar geborgenheid
die zijn er genoeg,
mensen,
verjaagd, gevlucht,
klein gehouden,
arm en zonder stem,
als kinderen van onze rekening.
Voor hen is er nog steeds geen plaats,
te weinig plaats in onze herberg.

Een ster was er,
wonderlijk teken aan de hemel,
en wijzen, die het teken zien
en op weg durven gaan.
En midden in die nacht
is er ook nog een man
met zijn vrouw.
En als het uur gekomen is,
dan is er het kind:
klein,
kwetsbaar,
voor hen die de droom nog niet
verleerd zijn,
is dit kind een nieuw begin.
Vandaag ...........
in onze dagen
Waar zijn de engelen gebleven?
Is hun lied verstomd?
Zijn ze misschien moegezongen
van vrede
tegen alle oorlog, terreur en geweld,
tegen alle onvrede in?
En de herders?
Zijn ze er nog:
mensen waakzaam en eenvoudig genoeg
om het lied van de hemel
te verstaan?

Maar, gelukkig,
er is nog steeds het kind,
het kind in u,
het kind in mij,
het kind dat nog durft hopen
dat het ooit beter wordt,
dat het anders kan.
Én het kind in de stal:
klein
en kwetsbaar
maar voor allen
die de droom nog niet verleerd zijn,
voor allen die durven geloven:
nu,
nog steeds,
Kerst, nieuw begin
met ieder van ons.

Sterren zijn er genoeg!
Maar een ster die de weg wijst,
een vingerwijzing van God,
is dat méér dan een droom
voor u, voor mij?
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MEER ENERGIE UIT HET PHILIPS
STADION
Op vrijdag 23 november 2007 presenteerden de kinderen van het ROBOOG Challenge team het rapport
‘Energieanalyse Philips Stadion’ aan de technische
dienst van het Philips Stadion.
Het team, dat onderdeel is van Basisschool De Boog,
doet mee aan de FIRST LEGO LEAGUE. De FLL is een
internationale wedstrijd die jongeren tussen de 8 en 14
jaar uitdaagt om in teamverband een robot te ontwerpen, te programmeren en te bouwen. Verder moeten ze
een onderzoeksopdracht uitvoeren en hier een korte
presentatie over geven. Wereldwijd doen ongeveer
70.000 kinderen mee uit 32 landen. Elke jaar starten
wereldwijd alle teams op hetzelfde tijdstip en met hetzelfde materiaal aan de challenge van dat jaar. De challenge van dit jaar:
‘Power

ROBOOG CHALLENGE TEAM
ECHTE KLIMAAT HELDEN !
Op donderdag 29 november 2007 ontvingen de kinderen
van het ROBOOG Challenge team uit handen van de heer
Rob Borsboom, Salesmanager Business to Business van
E.ON Benelux, het Groen-certificaat*. Het team heeft de
afgelopen maanden een energieanalyse van het Philips
Stadion gemaakt. Uit de analyse komt naar voren dat de
medewerkers van het Philips Stadion al zuinig met energie
omgaan, maar er konden ook nog veel aanbevelingen
door het team worden gedaan.

Puzzle’

’Alternatieve energiebronnen – Een wereldwijde
uitdaging’
Voor deze opdracht is er een energieanalyse van het
Philips Stadion gemaakt. Dit gebeurde tijdens een uitgebreide rondleiding. Naar aanleiding hiervan heeft het
team enkele conclusies getrokken en een aantal aanbevelingen gedaan aan de technische dienst van het Philips Stadion. Een aantal aanbevelingen zijn tot in detail
uitgewerkt en er is zelfs al actie ondernomen aan de
hand van enkele aanbevelingen. De heer Tom Bergs,
hoofd technische dienst, heeft het rapport in ontvangst genomen en vertelde dat enkele aanbevelingen
verder worden onderzocht om te kijken of deze toegepast kunnen worden . De technische dienst houdt ons op
de hoogte!

Het stadion kreeg het advies over te stappen op duurzaam
opgewekte stroom**. Deze stroom is echter aanzienlijk
duurder dan grijze stroom*** en omdat het om enkele
duizenden euro’s per jaar gaat, is dit geen makkelijke
stap. De kinderen van het team stuurden daarom een
brief naar E.ON, de energieleverancier van het stadion. Na
de nodige onderhandelingen krijgt het stadion per 1 januari 2008 duurzaam opgewekte stroom, en niet onbelangrijk, tegen grijs tarief. Dankzij de inzet van het ROBOOG Challenge team kost het PSV dus geen cent extra.
Maar dat is nog niet alles. De technische dienst van het

Het team hoopt met deze analyse een aanzet te hebben
gegeven aan de bewustmaking van het nut en de noodzaak van duurzame energie, niet alleen bij de technische dienst maar bij iedereen die het Philips Stadion en
PSV een warm hart toedraagt.
Meer informatie over het team kunt u vinden op;
www.dse.nl/~roboog
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 36

Philips Stadion geeft aan de volgende adviezen verder te
onderzoeken:
Overstappen op biologische bekers (vergaan na 50 dagen
en kosten minder energie om te produceren).

Iets doen met het grasafval dat nu drie keer per week
in de afvalcontainer wordt gegooid.
Het afval, dat na wedstrijden op de tribune achter
blijft, te scheiden.
Het lichtplan aanpassen, zoals het aanbrengen van
led-verlichting in de gangen en bij de nooduitgangen.
Op langere termijn onderzoeken de medewerkers van het
stadion waar wind- en zonne-energie kan worden toegepast.
Het Roboog Challenge team bedacht ook de energie genererende stoel, grasmat en de anti-agressiemuur die alle-

maal door middel van de nieuwste technologie, piëzo elektronica genaamd, werken. Dit is misschien iets te vroeg,
maar volgens deskundigen is dit in de toekomst niet ondenkbaar!
* Een Groencertificaat is een bewijs dat de bijbehorende hoeveelheid
duurzaam opgewekte elektriciteit ook daadwerkelijk duurzaam is geproduceerd.
** Duurzaam opgewekte stroom, vaak groene stroom genoemd, is elektriciteit opgewekt uit duurzame bronnen zoals water, wind, zon en biomassa. Duurzaam betekent dat ze onuitputbaar zijn en dat ze geen uitstoot van stoffen hebben die de lucht verontreinigen of klimaatverandering veroorzaken.
***Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met “oude” brandstoffen
zoals kolen, bruinkool, gas en olie. Ook kerncentrales produceren grijze
stroom. Deze zogenaamde grijze elektriciteit is dus slechter voor het
milieu dan de groene elektriciteit die op een duurzame manier wordt
opgewekt.

Beste lezer,
Op basisschool ’t Karregat hebben de kinderen van groep 1 en
2 heel hard gewerkt aan het
project “PIRATEN”. In de klassen zijn hele eilanden
ontstaan waarop de piraten woonden en waar vandaan ze de wereld introkken met hun vlotten en
schepen.
De kinderen hebben zich uitgedost met hoofddoeken, piratenhoeden en ooglapjes. Dit naar voorbeeld
van piraat Woeste Willem uit het gelijknamige boek.
Ook zijn er schatten gezocht met behulp van
schatkaarten. Er zijn
schatkisten gemaakt en
schepen gebouwd.
Het project is afgesloten
met een heus piratenfeest waarbij de kinderen geschminkt werden
en er volop van
“piratenhapjes” gesnoept
kon worden.
Wordt uw kind binnenkort vier jaar en bent u op
zoek naar een basisschool voor uw kind dan kunt u
een afspraak maken voor een oriënterend gesprek
(telefoon: 2810326 of via de mail: info@bskarregat.nl). In dat gesprek geven wij u informatie
over de school, krijgt u een rondleiding en kunt u uw
vragen stellen.
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AFSPIEGELING
ALLEGORIE
ARISTOTELES
ATHENE
BEOEFENEN
BETEKENIS
BRIEVEN
DENKER
ESSENTIE
FILOSOOF
GELEERDEN
GESCHIEDENIS
GESCHRIFTEN

GESPREKKEN
GEZICHTSPUNT
GODVREZEND
GRIEK
GRONDSLAG
IDEEËN
INZICHT
LEERLINGEN
LIEFDE
MENSHEID
NAVOLGING
OVERLEVERING

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

REDENEREN
SAMENLEVING
SCHEPPING
SCHOONHEID
SICILIË
SYMPOSIUM
TOEHOORDERS
TWAALFVLAK
UNIVERSUM
VERKLARING
VISIE
WAARNEMEN
WERELD

Oplossing van vorige maand is:

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 januari 2008 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

WERKELIJKHEID
ZELFKENNIS
ZINTUIGEN
ZUIVER

Allerlei kattenkwaad uithalen

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
P.W.J. van Dok, Muschbergweg 2E
De prijs is beschikbaar gesteld door:

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