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In onze vorige uitgave stond ondermeer geschreven dat we de “nodige gure
buien, wind en regen hebben gehad”, maar bij de afsluiting van het oude
jaar had de natuur voor ons gelukkig toch nog iets moois in petto.
Op een van de laatste dagen in de maand december, werden we ’s ochtends getrakteerd op een schitterende - witte - aanblik.
De door rijp gevormde sneeuwkristallen
zetten de bomen in een heel ander daglicht. Meer dan anders was het deze ochtend een groot genoegen een wandeling te
maken in De Bogten.
Dat er meer mensen waren die dit
schouwspel niet wilden missen bleek wel
uit het feit dat er (letterlijk) werd stil gestaan om een en ander op de gevoelige
plaat vast te leggen.
Lang hebben we hiervan helaas niet mogen genieten. Door de almaar oplopende temperatuur dwarrelden de sneeuwvlokken op de grond, alwaar ze
nog maar een kort leven waren beschoren.
De hoop op een witte Kerst was –gezien de weersverwachting- daarmee
voorgoed verloren.
Het kerstfeest en de feestelijkheden
rondom oud en nieuw liggen alweer achter ons. De restanten van het vuurwerk
zijn grotendeels opgeruimd en de pakken
oliebollenmix zijn uit de winkelschappen
verdwenen.
In deze eerste maand van het nieuwe jaar
maken we misschien wel plannen voor
een a.s. skivakantie of boeken we al een
zomervakantie naar warme, verre oorden.
Wellicht dat menigeen verwachtingsvol uitkijkt naar de eerste sneeuwklokjes, anderen zien reikhalzend uit naar een langere vorstperiode, zodat zij
weer eens ouderwets hun baantjes kunnen trekken op de Karpendonkse
Plas of een ven hier in de buurt.
Kinderen zouden het liefst een flink pak sneeuw op straat zien liggen en dan
naar hartenlust sneeuwballen gooien en sleetje rijden, terwijl de ouderen
onder ons hun stoep trachten sneeuwvrij te houden.
Het is maar goed dat we op dit alles geen invloed kunnen uitoefenen……..
Momenteel is een aantal feestgangers onder ons al weer druk bezig met de
voorbereidingen op de komende carnaval. We zien u al denken: “carnaval?”
Het feest is dit jaar inderdaad uitzonderlijk vroeg, nl. de eerste zondag in
februari. Laten we voor hen hopen dat de weergoden meewerken, we zitten
in die week tenslotte nog midden in de winter!

Algemeen alarmnummer ............................
Apotheek ‘t Hofke ......................................
Doktersdienst avond/nacht/weekend ...........
Parochie Tongelre ......................................
Politiebureau Tongelre/geen spoed .............
Stadsdeelteam Tongelre .............................
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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.

Als inwoonster van oud-Tongelre, al ruim 52 jaar, heb
ik de wisselpen gekregen van Henk Wouters, voorzitter
van het Stadshobbycentrum (SHC). Zoals hij al schrijft
ben ik sinds kort penningmeester van het SHC. En ik
voel me er zo goed thuis, dat ik denk dat het ook bij mij
een belangrijke hobby wordt (voor zover het dat nog
niet is). Verder hobby ik graag achter mijn naaimachine en boetseer ik graag. Boetseren doe ik pas een
paar jaar en zit daarom dus ook op les bij het Stadshobbycentrum. De mensen daar kennen me inderdaad
als Tea Deeben, maar de oud-Tongelrenaren kennen
me misschien beter als Tea Rooijackers, “de jongste
dochter van boer (Jan) Rooijackers uit De Bogten”.

"Rooijackers-dag", waar de hele familie (incl kleinkinderen en achterkleinkinderen) naar uit kijkt. Een hele
grote groep, maar heeeeeel gezellig. En dat het ons
allemaal goed gaat, is op de foto te zien.

Van de boerderij aan de Oude Muschbergweg, waar
wij met z’n allen zijn geboren, heeft onlangs nog een
reportage gestaan in Rond ’t Hofke. Prachtig verbouwd, complimenten aan de Landheeren.
Wij waren met 8 kinderen (5 dochters en 3 zoons) en
ik was dus de jongste. Mijn oudste broer Marinus en ik
hebben een leeftijdsverschil van 19 jaar. Onze ouders
hebben dus heel lang in de “kleine kinderen” gezeten.
Intussen zijn we natuurlijk allemaal wel uitgevlogen en
zijn alleen Jan en ik in Tongelre blijven wonen. Marinus woont in Frankrijk, maar de rest is wel in de buurt
gebleven. Best, Geldrop, Nuenen en Breugel. Zo’n
groot gezin, ja dan heb je wel allemaal verschillende
karakters. Wat we met z’n achten wel hetzelfde hebben is onze creativiteit, ik denk dat we dit van onze
moeder geërfd hebben. Vroeger was er misschien niet
zo veel tijd voor, maar onze moeder was altijd ’s
avonds aan het haken, breien etc, als het tenminste
geen “inmaaktijd” was, want dan gingen de bonen, peren, appels, etc. voor.
Zoals ik al schreef zijn voor mij boetseren en naaien
belangrijk, maar mijn zussen hebben ook allemaal
hobby’s b.v. Ikebana (japanse bloemschikkunst), fotografie, schilderen en zijden shawls schilderen.
Onze broers zijn op een andere manier creatief. Zij
hebben alle drie een bedrijf gerund en ik denk dat je
daar ook wel een creatief brein voor moet hebben, als
je het tenminste tot een succes wilt maken.
Intussen zijn de meeste van mijn broers en zusjes van
hun pensioen aan het genieten. Niet dat ze het rustig
aan doen. Bijna allemaal hebben ze kleinkinderen en
als ze het vroeger misschien te druk hadden om veel
van hun eigen kinderen te genieten, dan halen ze dit
nu ruimschoots in. Allemaal zijn we wel lid van verenigingen. En niet alleen deelnemers. We steken ook onze handen uit de mouwen. Dat is het gedeelte dat we
van onze vader geërfd hebben, niet alleen genieten,
ook meedenken.
Hiernaast een foto, die gemaakt is op de jaarlijkse

Toen Hans en ik trouwden hebben we eerst nog een
tijdje op de boerderij op de bovenverdieping gewoond,
maar zijn in 1978 naar ’t Hofke verhuisd, waar we nu
nog steeds met veel plezier wonen. Onze kinderen Ian
en Bo zijn hier ook geboren. Wat voor mij een hele ervaring was, is dat de kinderen naar dezelfde school
gaan als waar jezelf opgezeten hebt, en dat er ook nog
dezelfde leraressen zijn; bv. Op de kleuterschool Juffrouw Trees. Heel bijzonder.
In het begin dat Hans en ik op ‘t Hofke woonden, dacht
hij dat hij nooit Tongelrenaar zou worden. Hij bleef “de
man van de jongste dochter van Jan Rooijackers”,
waar hij wel altijd om moest lachen. Intussen voelt hij
zich wel degelijk een echte Tongelrenaar en kent nog
meer mensen uit Tongelre dan ik. En, hoe kan het ook
anders, ook hij houdt van hobbyen. Naast tennis, is hij
actief in de inlinehockey bond. Ook zit hij al jaren bij
“De Smeltkroes” een vereniging voor hobbyedelsmeden. Zoiets geven wij ook weer door aan onze kinderen. Zij houden van tekenen, sieraden maken, sporten,
vissen, paardrijden, etc. Momenteel staan hun hobby’s
wel op een zeer laag pitje, want ze hebben het te druk
met vriendinnetje of eigen nestje bouwen. Heel begrijpelijk.
Zoals ik al zei slaat Hans graag een balletje tennis bij
de Doornakkers. Hij doet dat dan o.a. samen met een
andere echte Tongelrenaar nl. Norbert van Esdonk.
Daar heb ik dus de wisselpen ook aan overgedragen.
Rest mij nog u vriendelijk te groeten en ik hoop dat u
een beetje leesplezier gehad heeft.
Groet,
Tea Deeben – Rooijackers
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Tegenwoordig houdt Loek zich vooral bezig met:
Veel fietsen en naar vogels kijken.
•
Natuurfotografie en filmen.
•
Kijken waar veranderingen in en om Tongelre kunnen plaatsvinden waardoor er weer meer vogels terecht kunnen.
•
Kijken waar natuur- en cultuurkwaliteiten elkaar kunnen versterken en daar een bijdrage aan leveren.
Hoe?
•
Restauratie Collse Watermolen aan de rand van De
Zeggen.
•
Ophangen van nestkasten bij Groendomein Wasven
en Zeggen.
•
Excursies ook voor de schooljeugd (nieuwe beukenlaan).
•
Inrichten ecologisch Urkhoven - Natuurkwaliteit van
de Bogten bewaken.
•
Verrommeling van het buitengebied tegengaan.
•
Herstel van verwaarloosde groene elementen zoals
de vlechtheggen aan de Molendijk.
•
Publiciteit zoeken en verhalen schrijven.
•
Zoveel mogelijk lezen op het gebied van de natuur
om op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen
en deze in Tongelre proberen toe te passen.
•

LOEK KETELAARS
MENNEKE VAN HET JAAR 2008
Loek Ketelaars, geboren te Tongelre in 1936
aan de Hofstraat.
44 jaar getrouwd met José
3 zonen (waarvan 1 overleden)
3 kleinkinderen
Altijd in Tongelre gewoond
Bijna 40 jaar gewerkt in de audiovisuele reclame
bij Philips
Inmiddels 15 jaar met pensioen

Op zondag 13 januari werd Loek door carnavalsvereniging De Tongelreepers in het zonnetje gezet.

“Menneke van het Jaar” word je niet zomaar. Loek leverde in de afgelopen jaren geheel belangeloos een
enorme bijdrage aan de instandhouding en verbetering
van natuur en cultuur in Tongelre ten behoeve van de
Tongelrese gemeenschap.
Ingegeven door - zoals Loek dit zelf omschrijft - het
“Tongelre-gevoel” met als resultaat een heel bijzondere,
effectieve en op de praktijk gerichte manier van denken
en handelen: niet te veel praten, zo snel mogelijk concreet worden en uitvoeren. Dat hierbij de poot nog wel
eens flink stijf gehouden moet worden zal niemand verbazen! Ook dit is Loek wel toevertrouwd. Met een gezonde dosis eigenwijsheid en daarbij een broertje dood
hebbend aan zwaargewichtige Sinterklazen is er de
laatste jaren in Tongelre iets heel bijzonders bereikt!
Enkele voorbeelden:
•
•
•
•
•
•
•

Loek, bedankt en ga zo door! We genieten met volle
teugen van alles wat je al hebt bereikt en kijken uit naar
alles waar je je in de toekomst nog voor in zult zetten.

De Beuk erin en Groendomein Wasven incl. Philipsboerderij.
Inrichten Urkhoven.
Renovatie Collse Watermolen.
Veiligstellen natuurparel Urkhovense Zeggen.
Verrommeling tegengaan in het buitengebied.
Saamhorigheid: Tongelrese vlag!
Groot maatschappelijk draagvlak.

Loek kreeg liefde voor de natuur met de paplepel ingegoten en had in het prachtige, groene Tongelre een
mooie jeugd: voetballen op D’n Bult, schaatsen in De
Zeggen en later op de Karpendonkse Plas, eekhoorns
vangen in De Bogten, spullen vergaren op de vuilstort
waar nu de rioolwaterzuivering is, paardrijden bij d’n Bol
z’n keet, vissen en zwemmen in de Dommel bij de Collse Watermolen en appels weghalen in de pastorietuin
en… ieder jaar met zijn vader naar de zolder van de
Martinuskerk om naar de jonge kerkuilskuikens te kijken!
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Weet u het nog, net voor de kerst, wat zag het er
toch mooi uit met al die rijp op de bomen. Het leek
erop, of we in een kerstkaart rondliepen, gewoon
sprookjesachtig. Het was zelfs file lopen van mensen die foto’s maakten.
Nu het winter is, is het ook weer zeer interessant bij
de Karpendonkse Plas. Er zitten op dit moment allerlei soorten watervogels; vooral eendjes die hier
als wintergast zijn. Je moet er eens gaan kijken met
een verrekijker, dan kun je de verschillen zien. Je
kunt er een eend zien met een roestbruin kopje, dat
is de tafeleend. In de winter zijn ze hier talrijk. Dat
geld ook voor de kuifeend met zijn grote zwarte kuif.
Deze eenden blijven trouwens het gehele jaar hier
en zijn dus ook broedvogels.
Gewone eenden kennen we natuurlijk allemaal, de
vrouwtjes zijn bruin en de mannetjes mooi gekleurd
met een glanzend groene kop.
De pijlstaart is echt een wintergast. Het mannetje is
opvallend met zijn witte borst, en heeft een grijze
rug en vleugels en een staart als een pijlpunt, heel
mooi.
De fuut is ook met een behoorlijk aantal aanwezig
op de Karpendonkse Plas. Ook futen uit noordelijkere delen van Europa zijn hier aanwezig. Regelmatig duiken de futen onder water, op zoek naar
voedsel.

Tuintip van januari: De camellia
Door Jeroen Soontiëns

Een roos in de winter? Dan heeft u het zeker over de camellia.
Deze plant is geliefd vanwege de grote roosvormige bloemen
aan het einde van de winter en het groenblijvende karakter.
Makkelijk is de camellia niet altijd, maar met de juiste verzorging is deze prachtige plant zeker geschikt voor ons klimaat.
De volledige naam is Camellia japonica. Hierin kunt u de oorsprong van de plant terugvinden, namelijk Japan, China en India. Vanuit de wilde vorm zijn tientallen cultivars gewonnen met
verschillende bloemkleuren, variërend van donkerrood en roze
tot wit. De camellia wordt een struik van maximaal 2,5 meter
hoog. Sommige cultivars groeien uit tot een open struik, andere
blijven bossiger. De bloem kan enkel of gevuld zijn; de bloeitijd
varieert van februari tot juni. Populaire cultivars zijn ‘Kramers
Surpreme’ (rood), ‘Debbie’ (roze), ‘Lavinia Maggi’ (wit-roze gestreept) en ‘Brunsfield Yellow’ (crème-wit).
De camellia is in principe voldoende winterhard om op een beschutte plaats in de volle grond te groeien. Bij strenge vorst
moet de plant worden beschermd. Het is dus belangrijk om bij
het planten een geschikte plek uit te kiezen. De plant verdraagt
heel goed schaduw, dus dat vergemakkelijkt de keuze. De
grond mag neutraal of zuur zijn, maar zeker niet kalkhoudend.
Vermeng de tuinaarde daarom met zure tuingrond voor een
ideale grondstructuur. Als onderhoudsbemesting is een extra
magnesiumgift belangrijk. Strooi daarom in de winterperiode
kieseriet en tijdens het groeiseizoen bitterzout. Vergeet ook de
normale voeding niet, bij voorkeur organische voeding.

Als je goed richting het eiland kijkt zie je dat bepaalde bomen helemaal witachtig bedekt zijn. Dat is
geen rijp op de bomen van de vorst maar dat zijn de
uitwerpselen van de aalscholver. Het is inmiddels al
een echte kolonie geworden. De aalscholver is een
grote zwarte vogel met een lange gele bek. En wist
je dat het familie is van de pelikaan? Ze kunnen
uitstekend onder water zwemmen, op jacht naar vis.
Er zitten ook verschillende blauwe reigers aan de
kant van het eiland. Tegen de donkere achtergrond
zie je ze goed staan. Meerkoeten zitten er op dit
moment ook veel. Ze zijn zwart en hebben een witte
plek boven de snavel, het verschil met het waterhoentje is, dat deze een rode plek op de kop heeft.
Je kunt ook nog een groep ganzen zien en als je
geluk hebt, scheert de ijsvogel pijlsnel voorbij.
Ik zou zeggen: ga erop uit en ontdek de watervogels rond en op de Karpendonkse Plas.
Neem wel een verrekijker mee, dan kun je ze goed
zien.
Met groengroet Kees van Grevenbroek

In een pot kan de plant ook worden gehouden. U dient dan wel
op te letten dat de pot voldoende afwateringsgaten heeft en een
doorlatende potgrond. Bij matige tot strenge vorst dient u de
plant te beschermen of vorstvrij weg te zetten. De voeding is
gelijk aan planten in de volle grond, maar wel frequenter.
Er zijn ook andere camellia soorten behalve de japonicacultivars. Een bijzondere is de Camellia sasanqua, een herfstbloeiende soort. Deze struik groeit losjes uit en heeft getande
bladeren. De bloeitijd is november-december.
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Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603.
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag
9.30-11.30 uur
www.parochietongelre.dse.nl
parochietongelre@onsneteinhoven.nl

DE DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE
Martinus

Normale
diensten
Eucharistieviering of
woord- en communiedienst

Zondag
11.00 uur

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius
Zondag
9.30 uur

Ieder thema wordt vanuit vier invalshoeken benaderd:
∗
Een inleiding: aanzet om over het thema na te denken.
∗
Groepsgesprekken: na de inleiding komt het gesprek in een kleine deelgroep met de bedoeling om
eigen gedachten en overtuigingen met elkaar uit te
wisselen. Al wat in de kleine groep wordt verteld is
vertrouwelijk en blijft binnen de groep.
∗
Meditatieve momenten nodigen de deelnemers uit
zich in heel hun persoon te laten aanspreken.
∗
Een werkboek ter overweging voor
thuis.
Wil je je aanmelden of eerst wat informatie, neem dan contact op met Theo van de
Elsen of Kaya van Heiningen.
CANTEMUS DOMINO
het gemengd koor van de Antoniuskerk.

EERSTE VRIJDAGVIERING
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden
ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting in de
zijzaal onder het genot van een kopje koffie of thee.
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Dien van de Wiel-Heutinck, 90 jr., Poeijersstraat
Wim Tops, 67 jr., Dongen
Leo Jonkers, 79 jr., Locomotiefstraat
Sjaan de Waal-Goedhart, 90 jr., Dr. Berlagelaan
Dorry van der Linden, 70 jr., Eindhoven
Maricus Ploegmakers, 90 jr., Ary Schefferstraat
Dopen:
Ruben Winters
Huwelijk:
Peter van den Berg en Simone Looijmans
Op zondag 27 januari wordt om 15.00 uur in de Jozef en
Mariakerk het doopdankfeest gehouden.
Op Aswoensdag (6 februari) zijn er een drietal vieringen:
om 9.00 uur in de Jozef en Mariakerk, om 19.00 uur zowel
in de Antoniuskerk als in de Martinuskerk.
VOOR IEDEREEN DIE MEER WIL
MET SPIRITUALITEIT
Op dinsdag 27 november is er een informatieavond geweest in het parochiecentrum over de bijeenkomsten
rondom “Opnieuw beginnen”.
Er hebben zich al mensen aangemeld voor de cursus,
maar er zijn er nog te weinig om al in januari te beginnen.
Daarom kun je de cursus volgen in de veertigdagentijd op:
dinsdag 12 februari 2008
dinsdag 19 februari 2008
dinsdag 26 februari 2008
dinsdag 4 maart 2008
dinsdag 11 maart 2008
dinsdag 18 maart 2008

Toen in het begin van de vorige eeuw het Villapark in
Eindhoven stevig uitbreidde vond men het tijd om er een
eigen kerk te bouwen.
Zo ontstond de Antoniusparochie met een grote kerk aan
de Kwartelstraat.
Een kerk zonder koor om de missen op te luisteren was
haast onbestaanbaar en er begon dan ook een aantal
mannen in 1920 met de oprichting van een koor. Ze kozen
als naam “ Cantemus Domino”, laten we zingen voor de
Heer.
Ja, en dat gebeurt dus nu al bijna 90 jaar.
In haar beginjaren telde het koor nog geen 10 leden maar
al vlug werden dat er genoeg om goed te kunnen zingen.
Uiteraard toen nog met alleen mannen want een gemengd
koor kon destijds niet in een kerk. Op hoogtijdagen werd
het jongenskoor van de parochie erbij gehaald en eind
jaren ’60 kwam een aantal leden van het dameskoor van
de parochie bij Cantemus Domino en ontstond er een
groot en goed gemengd koor.
Martin Gruithuijzen, de toenmalige dirigent, haalde veel
successen met “zijn” koor, tot in Hilversum toe.
Toen de grote Antoniuskerk moest worden afgebroken
verhuisde de parochie in 1992 naar een klein kerkje aan
de Fazantlaan nr.17.
Het koor verhuisde mee. Al zingt het niet meer iedere zondag, het enthousiasme voor het zingen is gebleven.
Maar om door te kunnen gaan met zingen zijn nieuwe leden nodig. Alle stemmen kunnen langzamerhand versterking gebruiken om de missen en motetten die tot het repertoire behoren uit te kunnen blijven voeren.
Iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur wordt er in
het kerkje gerepeteerd.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om zo’n repetitie bij te
wonen.

Godsbeelden
Nieuwe kansen
Jezus ontmoeten
Verzoening bevrijdt
Leven krijgt toekomst
Een nieuw begin
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Wilt U meer weten, bel dan gerust voor
informatie naar
Marga Cleijne, ( 291 35 50).

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE

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 ‘t 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.

dag

datum

tijd

predikant

Zondag

20
januari

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

27
januari

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

3
februari

10.00 uur

Ds. T. Boekestijn

Zondag

10
februari

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

17
februari

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

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

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

OPEN DAG OP HET LORENTZ CASIMIR LYCEUM

Het Lorentz Casimir Lyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium.
Op zaterdag 26 januari is er voor leerlingen van groep 8 en 7 van de basisschool en
hun ouders een Open Dag van 10.00 – 15.00 uur in het Casimir-gebouw, Celebeslaan
10 te Eindhoven.
In december 2007 heeft het Lorentz Casimir Lyceum in het dagblad “Trouw” een uitstekende beoordeling gekregen. “Trouw” publiceert jaarlijks de schoolprestaties van alle
scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Zij gaan hierbij uit van de gegevens
van de Onderwijsinspectie. Het Lorentz Casimir Lyceum ontving voor zowel de havo- als de vwo-afdeling de
beoordeling ‘zeer goed’. Hiermee werd het Lorentz Casimir Lyceum als de beste school in Eindhoven beoordeeld.
Het Lorentz Casimir Lyceum is een kleine school, waar leerlingen zich veilig voelen. Er wordt onderwijs op
niveau en prima begeleiding gegeven; wanneer dat nodig is, wordt er hulp aangeboden door counselors,
leerlingbegeleiders en Remedial Teaching docenten.
Bovendien biedt het Lorentz Casimir Lyceum:
*
Latijn in de brugklas van het gymnasium;
*
scienceprojecten waarbij de leerlingen echte onderzoekers zijn;
*
naast het reguliere onderwijs de keuze voor de jenastroom, waar leerlingen goed leren samenwerken
en in projecten hun creativiteit kwijt kunnen;
*
International Baccalaureate English voor leerlingen van 5 en 6 VWO;
*
clubs voor buitenschoolse activiteiten;
*
veel activiteiten op artistiek en sportief gebied.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

www.ouderaadhuis.dse.nl

Kunst of Kitsch?

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

Gezien de geweldige belangstelling bij
vorige gelegenheden zijn we er

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre

ZONDAG 10 FEBRUARI

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

weer met “Kunst of Kitsch?”.

We hebben opnieuw onze taxateur bereid
gevonden uw antiek, kunstvoorwerpen en
curiosa te beoordelen en te taxeren.
Elke "inbrenger" mag maximaal twee objecten aanbieden.

Woensdagmiddag - Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30
uur. Gezelligheid troef.
Woensdagavond - Kienen
Elke 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur. Toegang
(vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al de hele
avond meespelen.
Donderdagmorgen – Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en goeie buurt.
Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur,
kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en ….
buurten.

Inbrengen tot 15.00 uur.
Vol = Vol !!!!
U zult begrijpen dat noch de taxateur noch
de organisatie enige aansprakelijkheid kan
aanvaarden voor beschadiging of het verloren raken van goederen.
LET OP:
Locatie:
Dependance van 't Oude Raadhuis,
't Hofke 128.
(Blauwe gebouw naast witte school).
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur.
Toegang:
voor kijkers
€ 1,50
voor inbrengers € 2.50

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
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.
Elke dag voor- en namiddag:
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers.
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SPILCENTRUM ’T KARREGAT
Op 1 januari 2006 was de vorming van een tijdelijk
SPILcentrum ’t Karregat een feit. Kinderdagverblijf
Minoes (nu: Korein Kinderplein Urkhovenseweg) verhuisde van hun locatie aan de Broekakkerseweg
naar ’t Karregat aan de Urkhovenseweg. Peuterspeelzaal ’t Karregat (nu: PeuterPlaza ’t Karregat)
verhuisde van de ene kant van ’t Karregat naar de
andere kant, zodat de basisschool, de peuterspeelzaal en de kinderopvang dichter bij elkaar kwamen te
zitten. Op 15 maart van dat jaar was de officiële opening van het tijdelijke SPILcentrum.

Begin januari 2008 is, met behulp van het brandwondencentrum, een gezamenlijke informatieavond over
brandwonden gehouden. Zoals u merkt, bruist het
van activiteiten in het SPILcentrum ’t Karregat.
GEFELICITEERD
Op het nationale Dan-examen van
zondag 9 december heeft Ronald Tielen de 4e Dan met overtuiging behaald en is Patrick Heller geslaagd
voor de 3e Dan. Beide van harte gefeliciteerd namens heel Um Yang!!

Na twee jaar SPILcentrum, wordt het tijdelijke karakter van dit SPILcentrum omgezet in een permanent
SPILcentrum. Op 3 januari 2008 was het zover. Basisschool ’t Karregat, PeuterPlaza ’t Karregat en Korein Kinderplein Urkhovenseweg vormen dan nu samen officieel SPILcentrum ’t Karregat.
In dit SPILcentrum is opvang voor kinderen van 0-12
jaar. Alles onder één dak: voorschoolse opvang,
lunchclub, naschoolse opvang en kinderopvang bij
Korein Kinderplein Urkhovenseweg. Bij de peuterspeelzaal een inloopochtend voor peuters vanaf 1,5
jaar en peuters die respectievelijk 2 en 4 dagdelen
naar de peuterspeelzaal gaan. En als laatste basisonderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar op de basisschool.
Het komende halfjaar gaan de basisschool, de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf een opvoedkundig plan schrijven. De bedoeling van dit plan is het
pedagogisch handelen van alle drie de instellingen
op één lijn te krijgen. De afgelopen twee jaar zijn al
heel wat activiteiten gezamenlijk georganiseerd.
Mooie voorbeelden hiervan zijn het Sinterklaasfeest
en de Kerstviering.

PatrickHellerRonaldTielen
Hoofdleraar Mimoun El Boujjoufi

CARNAVAL 2008

Ook dit jaar weer 4 dagen carnaval
in onze residentie de Merckthoeve
Oude Urkhovenseweg 4
Tongelre
Zaterdag 2 februari
∗ Openingsbal met optreden van een artiest.
Aanvang 20.30 uur. Entree gratis.
Zondag 3 februari
∗ Kindercarnaval (kaartverkoop vanaf 13:00 uur
op=op). Aanvang 13.30 uur. Entree gratis.
∗ Reepersbal met optreden van een muziekkapel
(len).
Aanvang 20.30 uur. Entree gratis.
(zie verder pag. 16)

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 15

Maandag 4 februari
∗ Volhoudersbal met optreden van een artiest
Aanvang 20.30 uur. Entree gratis.

Winterwonderland

Dinsdag 5 februari
∗ Seniorenbal met diverse artiesten.
Aanvang 13.30 uur. Entree gratis.
∗ Afsluitingsbal.
Aanvang 20.30 uur. Entree gratis.
Alle dagen muzikaal ondersteund door DJ Eric.

Foto’s: Yvonne Henderson / MJB / Debby de Wilde
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DAGBOEK UIT GAMBIA
Enkele weken geleden ontvingen wij van Dorothé
en Wim van Dijke het dagboek dat zij maakten
tijdens hun reis naar Gambia van begin november.
Wij hadden u beloofd dat we u op de hoogte zouden houden van hun belevenissen aldaar en daarom plaatsen wij het hierbij.
Hallo allemaal,

We zijn goed aangekomen in Gambia en het welkom was weer overweldigend. Vriend Ollie en
dochter Ilse hebben het net als wij erg naar hun
zin en ze kunnen nu met eigen ogen zien hoe de
meeste Gambianen leven. Zaterdag zijn we om
10.00 uur naar de Noordoever gegaan, waar aan
de overkant de schooltruck klaar stond, maar de
chauffeur nergens te vinden was. Na 1 uur wachten in de hitte kwam hij aanlopen, hij had ergens
liggen slapen. Ik vond een schaduwplekje op de
markt dicht bij de ferry en een heleboel kinderen
kwamen om me heen staan. Ik heb toen mijn
Wollof-taalboekje gepakt en toen hebben de kinderen mij geleerd, hoe ik dingen moet uitspreken.
Erg leuk. We zijn met de truck naar de compound
van het schoolhoofd gereden.
Het was een belevenis. Ilse, Ollie en Modou Willan
achterop de truck en Wim en ik voorin naast Ab-

Overal werden we hartelijk begroet en iedereen
was weer blij. Vanmiddag zijn we naar Modou
Willans huis (krot) gegaan om de dozen te controleren. Enkele weken voor ons vertrek hadden
we 63 dozen verscheept met sportkleding, voetbalschoenen, spellen, enz.
In de haven heeft iemand 3 dozen geopend en
wat spullen eruit gehaald. Helaas, dat gebeurt in
een arm land als Gambia. A.s. zaterdag worden
de spullen met de truck naar de overkant gebracht.
Ook Ilse en Ollie waren onder de indruk van de
krot waar Modou met vrouw en 3 kinderen woont,
verschrikkelijk! Morgen gaan we met z'n 3-en op
de fiets naar Tanji en naar de kamelenfarm. We
nemen heel veel water mee en doen het rustig
aan. Nu ga ik stoppen want het zweet drupt in
mijn ogen en ik zie niks meer.
We hebben enkele dagen een sprinkhanenplaag
gehad. Constant schrikken, want ze zitten overal.
Wel lachen af en toe. Het was zelfs zo erg dat ik
gilde omdat er een in mijn nek zat, dat bleek achteraf de riem van mijn schoudertas te zijn. In bed
hoor je de sprinkhanen tegen het raam kletteren.

dul. We werden flink door elkaar gebutst. De wegen zijn nog erg slecht door het regenseizoen. Bij
Trawally kregen we een lunch aangeboden, ieder
een lepel en dan eten uit een grote bak met gekleurde rijst en stukjes vlees. Het smaakte best.
Toen verder naar Bakalarr. We hebben de school
bezocht en de compound van de chairman.
Elk kind kreeg 3 nieuwe schriften.

Dinsdag zijn we op gehuurde fietsen op excursie
geweest, kamelenfarm bezocht en naar Tanji, een
vissersplaats. We zijn tussen de zelfgemaakte tafels op het strand gelopen waar heel veel vis gedroogd wordt. Het stinkt ontzettend, toen naar de
rokerijen, nog erger. De vissersboten kwamen
binnen, de mannen vangen de vis en tientallen
vrouwen gaan dan tot hun nek het water in om de
vissen uit de boten te halen. Met zware bakken op
hun hoofd lopen ze weer naar de kant, ook kinderen moeten meehelpen. Het is erg zwaar werk,
maar ze blijven lachen. We hebben er geweldige
foto's van.
Op de fiets was het erg warm, maar we zagen
veel onderweg. Alle kinderen riepen ons na,
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“Toebab, toebab, what' s your name?” Toebab
betekent, blanke. Wij riepen dan telkens tegelijk:
“Ollie, Dory, Ilse, Bye!!!” En dat tientallen keren.

naar huis dragen. Overal langs de weg gammele
kraampjes met groenten ( bijv. 1 bananentros, 2
meloenen en 3 uien) daarnaast een autobandenhandel waar ook banden worden opgestookt en
daarnaast een beautysalon die er niet uitziet en
waar lingerie buiten aan een rek hangt vol stof en
zand. Je kijkt je ogen uit.
In Lamin Lodge, niet uit te leggen wat het is, hebben we heerlijk gerelaxt. Daar is alles gemaakt
van hout uit het bos, van de paden naar het water tot de boten, het gammele “restaurant” en de
meubels. En altijd zitten er lokale mensen te zingen en muziek te maken. Op het einde van die
dag hebben we weer een frisse duik genomen in
het zwembad en natuurlijk “Happy hour”.

Aan het strand zijn telkens hoge golven en de rode vlag uithangt betekent dat het gevaarlijk is om
te zwemmen. Dinsdag is een lokaal meisje van 16
verdronken. Ze was in zee gegaan met een blanke vriend. Mensen uit ons hotel hadden het gezien en heel veel Gambianen schreeuwden: “The
sea has taken her away!”

Gisteren hebben we heel veel schoolspullen gekocht met Trawally, het schoolhoofd. We gingen
hem eerst met de jeep ophalen bij de ferry. Onderweg zag Mod, onze chauffeur, een lange smalle slang over de weg kruipen richting geitenkudde
in de struiken. Mod gaf gas en reed keihard over
de slang, keek achterom of hij nog bewoog en
zei: “Zo, die is dood, want anders gaat hij naar de
geiten en die overleven een slangenbeet niet”.

Woensdag hebben we pakjes gemaakt voor diverse mensen. Bijna alle kleding en schoentjes hebben we uitgedeeld, je hebt gewoon nooit genoeg
hier! Ook hebben we de doos brillen naar het Victoria ziekenhuis in Banjul gebracht en de dozen
met babykleertjes naar een kraamkliniek. Het
verplegend personeel was erg blij met de 3 dozen
vol met babykleertjes. Elke vrouw die in de
kraamkliniek bevalt krijgt een pakketje kleertjes
mee.

Op de terugweg van de ferry wilden Ilse en Ollie
wel achterop de jeep zitten en ik zat met Trawally
in de auto. Ilse en Ollie hebben genoten, hard rijden met de haren wapperend in de wind, overal
nageroepen worden door kinderen : “Toebab, toebab....(blanke!)”. Die twee genieten echt, plus
Ilse heeft al heel wat huwelijksaanzoeken gehad
en uitnodigingen. Zelfs aan ons wordt gevraagd:
“May we take your daughter home?” Ze zeggen er
vaak bij, ik heb werk of ik heb een auto!!! Ilse
lacht zich kapot.

Donderdag zijn we de hele dag op stap geweest.
Ollie en Ilse vonden de krokodillen geweldig en
waren onder de indruk van de route erheen. Krottenwijken, open riolen waar kinderen op blote
voeten lopen en watertappunten waar vrouwen en
kinderen in de rij staan met hun teilen en emmers
en dan de zware teilen met water op hun hoofd

Vanmiddag zijn we met z'n vieren naar een namegiving-ceremonie geweest. Alle dorpelingen
waren aanwezig en overal zaten vrouwen te koken op stukken hout op de grond. Er was een geit
geslacht
en
van een berg
pinda’s
had
men
lekkere
pindasaus gemaakt.
Geen
alcohol
maar
Baobap-juice
en palmdrank.
Uit
loeigrote
boxen
kwam
keiharde muziek en later
kwam
een
groepje lokalen
zingen en op
drums spelen.
Ilse
en
ik
moesten mee-
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dansen. Iedereen zat ons aan te gapen alsof we
van een andere planeet kwamen, maar in dat
dorp op de noordoever komen maar zelden blanken. Ook hier moesten we weer eten uit een grote
kom, het was gestampte couscous met verse
koeienmelk. Achter een gordijn zit iedereen te kijken en als we klaar zijn (niet veel op natuurlijk)
mogen de andere gasten de rest opeten.

zwaailichten, daarna 1 jeep met in de laadbak 2
soldaten met mitrailleurs op een statief gericht op
de zijkanten van de weg, daarna weer 2 grote
Landrovers met daarachter een grote zwarte
Hummer met vlag, waar president Jameh in zat,
en daar achter weer het zelfde aantal auto's als
ervoor. Alles was voorbij en daarna natuurlijk totale chaos van auto's die toeterend hun weg vervolgden.

Ik had voor de baby (William, naar Wim vernoemd) leuke kleertjes en een knuffel ingepakt en
geld in een envelop gedaan. Ze waren er heel blij
mee en spontaan plaste William op mijn rok. De
baby’s in Gambia hebben geen luiers om. Gisteravond zijn Wim en ik nog even naar Ali Baba geweest, een openluchtdancing. We zaten net aan
een tafeltje toen vlak achter ons vier katten vreselijk ruzie maakten en elkaar bijna kilden. Een
Gambiaan schopte een van de katten zo hard dat
die een paar meter door de lucht vloog. Dit is echt
Gisteren om 7.30 uur naar de Noordoever vertrokken met alle spullen. Natuurlijk weer een
groots welkom op school. Iedereen was weer zo
blij. Honderden kinderen en ouders samen bidden, het volkslied zingen enz. enz. Al onze dozen
werden door kinderen in het midden gezet en
toen volgde een aantal speeches. Elk kind kreeg
alvast een nieuw schrift en een lolly. Zelfs de volwassenen, incl. het dorpshoofd, wilden graag een
lolly. We hadden er 500, dus dat was wel genoeg.

Gambia, gewoon in een dancing.
Op deze foto zie je een termietenheuvel, deze zijn
soms wel 2,5 meter hoog. Zo hoog als de heuvel
boven de grond is, zó diep zit hij ook onder de
grond. Als na enkele jaren een heuvel door de
termieten verlaten is, dan kruipen de slangen
door de grote gaten naar binnen. “Ga nooit een
huis bouwen van de restanten van een termietenheuvel (voelt zo hard als een steen), want dat
brengt ongeluk”, aldus de gids.
Nou, ik kan nog uren vertellen, maar ik moet nu
stoppen.
Het is alweer de laatste dag, helaas. Tijd vliegt.
Ik hou het kort want het is niet te harden in dit
internethok. Woensdag heb ik met Mod, de chauffeur van kantoor, alle schoolspullen die we besteld hadden in Serrekunda opgehaald. De laadbak van onze jeep was goed gevuld. Op de terugweg stonden overal langs de weg soldaten, met
geweer. “Wat is er aan de hand?” vroeg ik? “Oh,
dit gebeurt elke 2 weken, de president komt zo
voorbij.”
We hebben 3 kwartier stil gestaan en daar begon
het circus: ik kon m'n lach niet inhouden. Eerst 2
motors, daarna 2 auto's met loeiende sirenes en

De vrouwelijke leerkrachten hadden hun nieuwe
uniform aan van het stof dat we in april hadden
gegeven. De mannen krijgen nu een uniform. Er
was een minpunt. De dozen spullen die wij verscheept hadden, heeft Abdul met de schooltruck
naar Pakau gebracht. Hij moest in de truck overnachten omdat hij niet meer met de ferry meekon. Hij probeerde wakker te blijven, maar bij de
ferry loopt zoveel gespuis, vooral uit Senegal, dat
iemand toch die nacht een aantal dozen heeft
opengemaakt en spullen eruit gehaald, o.a. de 4
voetballen met pompjes. Gelukkig had ik in mijn
handbagage een voetbal meegenomen, dus ze
kunnen even vooruit. Men was erg blij met de
voetbalschoenen en met de spellen, Scrabble, Memory, Domino etc.
Trawally, het schoolhoofd bedankte ons uitbundig
en is zo ontzettend blij. Twee jaar geleden had hij
nog geen schoolbord, geen schriften, geen pennen, niets en nu..............Maar ik ga stoppen en
de rest vertellen we thuis wel.
Dit is de laatste aflevering over Gambia. Bij een
volgend bezoek zullen we zeker iedereen op de
hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.
Heel veel groetjes van Dorothé, Wim, Ilse en Ollie
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van start gaan van alle ingezonden foto`s. De 15
mooiste plaatjes van Typisch Tongelre hebben we
ingelijst en hangen in de boerderij.
Dus kom foto`s kijken zondag 16 maart vanaf 11.00
uur in de Philipsboerderij aan de Celebeslaan 30 te
Tongelre.
TONGELRE UIT LANG VERVLOGEN TIJDEN
NATUURTHEMA AVOND
VOOR KINDEREN TOT 16 JAAR
25 januari vindt de eerste natuurthema-avond plaats
in de boerderij van het Wasven.
Het gekozen thema is
Uilen en Tongelre.

Expositie van Schilderijen- en Pentekeningen van
oud-Tongelrese boerderijen door Anton Nouwens
Op 9 februari a.s. zal er in de Philipsboerderij een
expositie worden geopend van schilderijen en pentekeningen van Tongelrese boerderijen en huisjes uit
een ver verleden, geschilderd door Anton Nouwens.
De opening van de expositie zal om 11.00 uur zijn,
met een toespraakje vooraf.

Het is de eerste avond van een reeks thema’s en er
wordt in de schop van alles over uilen verteld door
een echte deskundige. Hierna gaan we met de kinderen uilenballen (braakballen van een uil) uitpluizen
en eens kijken wat voor botjes er allemaal in zitten.
Heb jij ook zin om de natuur in Tongelre wat beter te
leren kennen, kom dan beslist!
Het begint om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur.
Bijdrage is € 1,50 per persoon.

Misschien dat u nog boerderijtjes herkent van vroeger, het zijn er wel veertig en ze zijn nog te koop ook.
Deze middag zal er ook een bijzondere film worden
vertoond uit 1942, gemaakt door kapelaan Van de
Pas, hij filmde allerlei sociale activiteiten georganiseerd vanuit de parochie. De oude 8 mm film is op
een dvd gezet, zodat we deze op aangekondigde
tijden kunnen gaan bekijken.
De expositie is tot en met 9 maart te bezichtigen, dus
kom zeker in de Philipsboerderij kijken naar het Tongelre uit lang vervlogen tijden .
Tot dan.

Ik hoop dat je er bij bent.
Met groengoet,
Het Wasventje
UITSLAG EN EXPOSITIE FOTOWEDSTRIJD
“TYPISCH TONGELRE”
Het is zover: Op zondag 16 maart a.s. zal om 11.00
uur bekend worden gemaakt wie de winnaar is geworden van de fotowedstrijd “Typisch Tongelre” georganiseerd door Stichting Groendomein Wasven.
Tevens zal de jury de winnende foto´s bespreken. En
de winnaar is……?
Ook zal op die dag in de mediaruimte een diashow
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WINTERACTIVITEIT ROND DE BOERDERIJ
Het was 28 december een heerlijk weertje met een echt winters zonnetje. Er hing een geur van de heerlijkste
oliebollen, glühwein en erwtensoep rond het erf.
De eerste kinderen hadden hun weg gevonden naar de boerderij en zijn schuur, daar waar rond 13.00 uur
een winteractiviteit plaatsvond, met spelletjes voor buiten zoals steltlopen en touwtje springen.
Maar in de schop (de schuur, dé groene ruimte) konden de kinderen pindasnoertjes rijgen, vetpotjes maken
met vogelzaden, maar ook wat vogelhuisjes timmeren. En aan één tafel kon je een collage maken met zelf
uitgeknipte natuurplaatjes.
Met pinda’s rijgen is het natuurlijk wel altijd opletten dat men niet, in plaats van in de pinda de naald in de vinger prikt, of met het vogelhuisje timmeren je vinger plots onder de hamer zit. Maar geloof me dit zijn de beste
leerprocessen voor kinderen, door dingen gewoon te doen; al doende leert men.
Wat de vogelhuisjes betreft, als ze geschilderd zijn, gaan we met een paar jongens en meisjes naar Peppelrode, een verzorgingstehuis vlak bij de J.F. Kennedylaan, om daar enkele huisjes aan te bieden en met hulp
van een paar bewoners van het tehuis op te hangen in hun mooie parkachtige tuin. Zodat zij ook kunnen genieten van de vogeltjes, die dan in onze zelfgemaakte kastjes gaan broeden. De rest van de kastjes hangen
we op in het Groendomein.
Rond ‘n uur of vier waren de meeste kinderen weer naar huis. In totaal waren er wel 65 kinderen geweest en
volgens mij vonden ze het wel gezellig.
In de Gasterij zat men nog heerlijk te genieten van een versnapering en aan sommige tafels had men die
middag ook nog een bordspel gespeeld.
Namens alle kinderen en Stichting Groendomein Wasven, willen we de persoon, die deze leerzame en leuke
middag mogelijk heeft gemaakt, hiervoor hartelijk bedanken.
Met groengroet, het Wasventje
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NIEUWS VAN WIJKBIBLIOTHEEK HERZENBROEKEN

We zijn al weer helemaal gewend aan het jaar 2008.
Een mooi jaar hopen we, met nieuwe kansen.
Wellicht heeft u in januari samen met uw kind genoten van “Pluft het spookje”, de expositie bekeken
over vervoer in de toekomst of de lezing bijgewoond
van Margot Dijkgraaf over de Franstalige literatuur
van nu. U kent haar wellicht als literair criticus van
het NRC. Wilt u in de toekomst op de hoogte blijven
van al deze bijzondere activiteiten dan is het handig
om regelmatig de site te checken van de bibliotheek:
www.obeindhoven.nl. Als u uw e-mailadres bij ons
opgeeft krijgt u voortaan gratis de nieuwsbrief toegestuurd, zodat u ook op die manier op de hoogte blijft
van alle aanbiedingen, lezingen en alle overige activiteiten.
Wat betreft uw eigen wijkfiliaal:
in januari besteden we aandacht aan: gezond koken,
afvallen en natuurlijk bewegen.
Er staat daarover een aardige collectie boeken in uw
bibliotheek en wellicht doet u weer wat inspiratie op.
En weet u nog, dat ik in het
vorige nummer vertelde over
het poëzieproject met groep 7
van Mijnheer Jan van ’t Karregat? De resultaten daarvan
kunt u bekijken in de bibliotheek. Zeker de moeite waard!
23 januari starten
de Nationale Voorleesdagen 2008.
Die ochtend zijn veel vrijwilligers, waaronder ook
Eindhovendse BN-ers, paraat om mee te doen aan
deze fantastische activiteit. Op peuterspeelzalen en
in de groepen 1 en 2 van de basisscholen wordt er
dan voorgelezen onder het genot van een voorleesontbijtje. De campagne duurt tot en met zaterdag 2
februari en heeft tot doel het voorlezen aan kinderen
te stimuleren. Centraal dit jaar staat het prentenboek
van Petr Horacek :”kleine muis zoekt een huis”.
Wilt u meer informatie over deze activiteit dan vertellen we u daar graag meer over.

Er is een nieuw abonnement toegevoegd voor leden,
die graag veel boeken tegelijk meenemen en die langer willen houden: de XL pas. Wat kun je daar zo al
mee: op een XL pas leent u standaard voor 6 weken,
u mag maximaal 30(!) boeken meenemen en als u
wilt daar bovenop nog een onbeperkt aantal materialen waarover leengeld is verschuldigd, zoals cd’s en
dvd’s (sprinters uitgezonderd). Dus echt iets voor de
veelgebruiker! Geïnteresseerd? Dan geven we u
graag alle informatie.
Een andere mogelijkheid dit jaar wordt het kopen van
een extra pas voor de partner, die op hetzelfde adres
woont. u kent dat wel: oh mijn pasje ligt nog in de
auto van mijn man.
Graag verwelkomen we u in de bibliotheek, met inmiddels verruimde openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

14.00-17.00 uur
14.00-20.00 uur
14.00-17.00 uur
14.00 17.00 uur
14.00-17.00 uur
11.00-16.00 uur

Het team van bibliotheek Herzenbroeken
TONGELRE OP TV
De NCRV start op woensdag 13 februari met de televisieserie Kaaskoppen en Waterlanders, met als
leidraad de canon van Nederland, waarin vijftig
hoogtepunten uit de nationale geschiedenis worden
vermeld.
In een van de afleveringen wordt aandacht besteed
aan zowel Leeghwater, de man die de Beemster
heeft ingepolderd, als aan Vincent van Gogh in zijn
Nuenense periode, waarbij hij ook veelvuldig in Tongelre rondzwierf. De opnamen hiervoor werden op
zaterdag 5 januari jl. gemaakt bij de Collse watermolen, waar Henk van Beusekom van toneelvereniging
Het Gebeuren uit Hoevelaken de rol van Vincent op
zich nam.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 23

High tea

Hallo buurtbewoners,

Allereerst alle complimenten voor de mensen die
ervoor zorgen dat we zo’n gezellig wijkblad in de
brievenbus krijgen.
Ik zal me even voorstellen: ik ben Wendy Kieft en
ben trots dat ik vanaf mei 2007 ook voortaan een
inwoonster van Tongelre ben. Ik ben 38 jaar en we
hebben een zoon, Ties, van 10 jaar. Mijn man is 30
jaar geleden op de Urkhovenseweg komen wonen.
Nu is de Urkhovenseweg groot, maar ik bedoel dat
stukje huizen richting Geldrop. Na lang buiten Tongelre te hebben gewoond kregen we vorig jaar de
kans om hier een tussenwoning van St. Trudo te
kopen. De gemeente heeft hiervan een supermooi
natuurgebeid gemaakt, waar heel Eindhoven trots
op kan zijn. We hebben een keifijne hondenwei,
mooie paddenpoelen en er is zelfs voor
parkeerplaatsen gezorgd. Buiten mijn werk op de
ijsbaan, heb ik zelf een klein bedrijfje genaamd
“Tetterdetet”. Ik organiseer prinsessenfeestjes bij de
mensen thuis, workshops kinderschmink of een
gezellige High tea met of zonder echte Lady.
Kortom, alles wat met gezelligheid te maken heeft.
Wil je meer van mij weten of ben je geïnteresseerd,
dan kun je me altijd bellen.

Op een super originele manier je verjaardag vieren?
Zin om iemand eens te verrassen?
After 3 o’çlock ook zin in lekkers?
Geen zin in biedrinkers?
Laat dan Lady Wendy een chique Hihg tea bij je at home
organiseren.

Heel veel groetjes van een nieuwe trotse buurtbewoonster!
Wendy van Tetterdetet
Tel 06-54798019 / 040-2858375

Workshop schmink
Zin in een gezellig schminkmiddag of -avondje?
Je kind omtoveren met carnaval?
Je vriendin met een origineel cadeau verwennen?
Kom dan kennis maken met jullie schminktalent!
Op di. 22 januari van 19.30 tot 22.30 uur
of wo. 23 januari van 19.30 tot 22.30 uur
Kosten: € 18,50 incl. koffie/thee/fris, (leen)materiaal en

Wie weet waar in Tongelre dit thuis hoort?

Meiden opgelet !?!

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:

informatiemapje.

Wijkblad Rond ‘t Hofke
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl

Er is een speciale workshop als je 10+ bent.
Op di. 22 januari van 15.30 tot 18.00 uur.
Kosten: € 13,50 incl. fris/lekkers, (leen)materiaal en
informatiemapje.
of € 18,50 dan blijf je gezellig een half uur langer en
zorgen wij voor frietjes en een snack.
Plaats: D.C. gebouw
Sint Jozefplein 4
Geldrop

Oplossing Wie Weet Waar december:
Dit plekje is de Jozef en Mariakerk.
De prijswinnaar is Elly Soors.
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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

COPD
COPD is een afkorting van de Engelse term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease', dit betekent chronisch
obstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende belemmering in de longen). Het is een verzamelnaam
voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem.
Chronische Bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Mensen met bronchitis hoesten veel en geven daarbij slijm op. Sommige patiënten hebben naast deze klachten ook last van kortademigheid of een piepende ademhaling.
Longemfyseem
Bij emfyseem is er sprake van slappe uitgerekte longen. Het totaal aantal functionerende longblaasjes is verminderd, waardoor de zuurstofopname uit de lucht en de koolzuurafgifte moeizamer verloopt. Reeds de geringste inspanning maakt deze mensen kortademig
Roken speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van longemfyseem en chronische bronchitis. Stoppen met
roken is dan ook belangrijk om verdere schade te voorkomen.
De meeste mensen met COPD hebben dagelijks klachten.
COPD is een progressieve ziekte, dat wil zeggen dat de ziekte
niet te genezen is en langzaamaan erger wordt. Dit leidt tot beperkingen en handicaps. De belangrijkste beperkingen zijn kortademigheid en een verminderde conditie. Door de kortademigheid ontstaat een angst om te bewegen. Hierdoor verslechtert
de conditie nog verder.
Er is geen medicijn waarmee de ziekte kan worden stopgezet
of kan genezen. Wel kunnen de symptomen worden verlicht:
slijmoplossers om het ophoesten van slijm te vergemakkelijken,
luchtwegverwijders, die de luchtwegen wat wijder maken, antibiotica om infecties te bestrijden en corticosteroïden om ontstekingen te voorkomen. Dit in overleg met huisarts of longarts,
afhankelijk van de klachten.
De longverpleegkundige speelt een belangrijke rol bij o.a. de voorlichting, uitleg over gebruik van de medicijnen en coördinatie van de zorg rondom de COPD-patiënt.
Fysiotherapie
In de meeste gevallen kan de fysiotherapeut helpen om beter om te gaan met COPD door middel van:
• Aandacht voor en adviezen over de manier waarop men ademhaalt om de kortademigheid te verminderen. Dit wordt ook geoefend tijdens de dagelijkse activiteiten.
• Oefeningen om de hoeveelheid slijm in de longen te verminderen.
• De fysieke belastbaarheid vergroten. Dit wordt gedaan door middel van conditie- en krachttraining.
• Geven van voorlichting en adviezen.
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Babysithoek
BEDANKT
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

Sa n dr a Di r kx (1990 ), Br abi s 57 . Te le f oon 2 81 26 57 of
06 -153 17 910 . Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
Je nn if er IJ ze rm an s (1 991) Sat i jnv l in de r la an 61 .
T e lef oon : 281 16 54
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar).
Se ba st i a an va n R oon (1992 ), K r om men beem d 3 4.
T e lef oon : 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!

Geachte Buurtbewoners,
De St.Nicolaastijd is weer achter de rug. Ook het
afgelopen jaar heeft de Sint en zijn Pieten weer een
rondgang gemaakt. Dit jaar waren de weergoden de
Sint gunstig gezind, zodat de goedheilig man aan
ruim 1700 kinderen een snoepzak kon uitdelen.
Iedereen bedankt voor de belangstelling en medewerking en de Sint hoopt dat hij het volgende jaar
weer op u mag rekenen. Een voorspoedig en vooral
een gezond 2008.
Namens het bestuur van de Sint Nicolaasvereniging,
H.v.Dijk, Voorzitter.

Een tongerick is een Tongelrese limerick

In de Bogten joeg unne jager
Da di tie samen mi zunne zwager
Nooit hadde ze wa geschote
en toch hadde ze genote
maor dan van un stuk wild, gehaold bij de slager
Nelis
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Recepten van de maand januari: :
Gebakken mosselen

Zuurkoolstamppot met geraspte kaas

Ingrediënten:

Ingrediënten:

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

BENODIGDHEDEN:
∗
1 pakje zuurkool van 500 gram
∗
Ongeveer 600 gram geschilde kruimige aardappels
∗
Beetje melk en beetje boter
∗
2 bananen
∗
Ongeveer 100 gram geraspte belegen kaas

1 kg mosselen
1 paprika in blokjes snijden
1 ui in ringen snijden
1/2 komkommer in stukjes snijden
8 champignons in schijfjes snijden
30 gram ontbijtspek
1 theelepel groene peperkorrels
1 teentje geperste knoflook
Provençaalse kruiden
Mosterd

Bereiding:

∗

Bereiding:

∗
∗
∗
∗
∗

∗
Mosselen koken, en even apart houden.
Bakken in een pan, paprika, ui, champignons, ontbijtspek.
Als het bijna klaar is toevoegen, komkommer, mosselen, peperkorrels, knoflook,kruiden en mosterd.
Dit alles onder goed mengen nog 5 minuten bakken.
Serveren met stokbrood of frites.

∗

Kook de in stukken gesneden aardappels en de
zuurkool gaar in 20 minuten en maak er met een
klontje boter en een beetje melk een smeuïge
stamppot van.
Doe deze stamppot in een ovenschaal en beleg de
stamppot met de 2 in plakjes gesneden bananen.
Geraspte kaas erover strooien, dan nog 10 minuten
onder de hete grill en smullen maar.

Natuurlijk is een toepasselijk stukje vlees zoals een speklapje of een saucijs lekker bij deze winterse kost.
Valeria

Smakelijk eten!

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.

Wilt u vislucht van uw bestek en borden verwijderen, voeg dan1 eetlepel mosterd aan het afwaswater toe
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Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennismaken met Nederlanders die wonen en/of werken in
onze wijk en die zelf, of hun ouders, afkomstig
zijn uit een ander land. Deze maand interviewden
wij Suki Kuah geboren in Singapore en haar echtgenoot Che Fai Ng die afkomstig is uit Hong
Kong. Ruim dertig jaar zijn zij al woonachtig in
Nederland.

Achtergrondinformatie
Singapore: De republiek Singapore is het kleinste
land van Zuid-Oost Azië. Het is een groep eilanden
die van Indonesie wordt gescheiden door de Straat
Singapore en van Maleisië door de Straat Johore.
Het hoofdeiland Singapore is met het vaste land verbonden door een dam in het noorden en een brug in
het noordoosten.
De officiële landstalen zijn Chinees, Maleis, Tamil en
Engels.
De helft van Singapore Eiland is bebouwd met huizen, flats, wolkenkrabbers en kantoorgebouwen. Nog
steeds ontstaan er grote stukken land door het aanleggen van dammen en het droogleggen van moerassen.

Wie zijn Suki Kuah en Che Fai Ng?

Suki maakt deel uit van een groepje -voor het grootste gedeelte Chinese dames- dat van 2 leraressen:
Li Feng uit China en Eva uit Taiwan, gymnastiek en
bewegingsleer krijgt. Deze trainingen worden gegeven in de dependance van ’t Oude Raadhuis. Suki
vertelt: “Het zijn weliswaar op dit moment Chinese
dames, maar bij deze trainingen is iedereen van harte welkom. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 50 jaar maar ook mensen (jonger of ouder)
die zich bij ons willen aansluiten kunnen gerust op
dinsdag eens komen kijken in de dependance van ’t
Oude Raadhuis.”

Hongkong: Hongkong is een in Zuid-Oost Azië gelegen speciale bestuurlijke regio van de volksrepubliek
China. Het gebied bestaat uit 236 eilanden met een
totale oppervlakte van 1.099 km² en grenst aan de
Zuid-Chinese Zee. Er wonen 6.980.412 mensen. Tegenwoordig is Hongkong een voor Azië “jonge” metropool en een grote moderne stad. Hongkong heeft
10 punten op de lijst van wereldsteden.
De spreektaal is Engels en Kantonees.
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Daarnaast is Suki een actief lid van de Chinese
volksdansgroep “Ye Feng” die regelmatig optreedt bij
feesten en partijen; bijvoorbeeld in verzorgingshuizen.

geen werk en we hadden weinig mogelijkheden. Mijn
ouders gingen naar Nederland omdat een oom hier
al enige tijd werkte en hij hier, zoals de meeste Chinese emigranten, een restaurant had.

Dit alles onder de bezielende leiding van Mieke
Schraven die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de programma’s.

Mijn ouders namen een restaurant over in Tilburg en
probeerden op die manier voor ons allen een nieuwe
toekomst op te bouwen. Dit was een erg moeilijke
periode, niet alleen voor de kinderen, maar zeker
voor onze ouders.”

Naast alle danstrainingen en optredens heeft Suki
sinds 5 jaar ook nog bijna een fulltime baan als verkoopster bij H&M. Samen met Che Fai Ng zijn ze de
trotse ouders van 3 inmiddels volwassen kinderen
(25, 22 en 19 jaar).

Vind je dat je ouders er goed aan gedaan hebben
om naar Nederland te emigreren?
“Achteraf gezien is dat zeker een goede stap geweest. Wij en natuurlijk ook onze ouders hebben erg
hard moeten werken, maar wij hadden en hebben in
Nederland nog steeds zoveel meer mogelijkheden
om iets te bereiken.”
Zou je terug willen naar Singapore?
“Nee, nu niet meer. Wij en onze kinderen zijn volledig geïntegreerd in de Nederlandse samenleving en
natuurlijk hebben we hier onze familie en vrienden.
De kinderen zijn hier geboren en hoewel ze wel Chinees en Cantonees spreken hebben zij tot nu toe
geen enkele ambitie om naar Singapore of Hong
Kong te gaan, behalve voor ’n vakantie.
Sinds 1979 heb ik zelf de Nederlandse nationaliteit
en zou ik niet zo maar mogen werken in Singapore.
Dat is ook niet nodig; we hebben het hier prima naar
onze zin!”

Che Fai Ng
Che Fai Ng werkt al jaren in de stationsrestauratie in
Eindhoven, maar evenals Suki heeft ook hij bijzondere hobby’s. Che Fai Ng vertelt: “Vanaf mijn 17e ben ik
begonnen met het leren van Tai Chi onder leiding
van een leraar in Hong Kong. Op 19 jarige leeftijd
ben ik naar Nederland gekomen om te werken.
In 1992 ben ik begonnen met les geven in Tai Chi bij
de verschillende Chinese verenigingen in Eindhoven,
Heerlen en Venlo en vanaf 2001 heb ik me steeds
meer bezig gehouden met het leren van verschillende Kung Fu stijlen via verschillende lesboeken en
multimedia. Daarnaast bereid ik mijn leerlingen voor
op optredens bij allerlei voorstellingen zoals culturele
festivals. Op dit moment ben ik meester in Luk Tung
Kuen, Kung Fu, Tai Chi, Wu Shu en Wing Tsun.“

Met deze uitspraak besluiten we ons gesprek. We
bedanken Suki en Che Fai voor de gastvrije ontvangst- vooral de Chinese koekjes waren heerlijk- en
wensen hen alle goeds voor de toekomst.

Waarom zijn je ouders destijds naar Nederland
gekomen?
Suki vertelt: “Wij woonden in Singapore en de omstandigheden waren daar destijds erg slecht, er was
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Horizontaal
1 lozen, 7 bedrieglijk, 13 Europeaan, 14 metaal, 16 dak, 17
voorbij, 19 leskamer, 22 achterwerk, 23 derhalve, 25 windrichting (afk.), 26 familienaam, 27 oorkonde, 28 vrouwelijk
beroep, 31 gebrek, 33 blaffen, 35 lepelspijs, 37 bron, 38
opbergplaats, 39 brood, 41 verfsoort, 43 romp, 44 halt, 46
reusachtig, 47 krakend geluid, 48 ophef, 49 post-telegraaftelefoon (afk.), 50 bundel, 52 sleuf, 54 bovenste dakrand,
55 schoenvlak, 56 Europeaan, 58 eenstemmig muziekstuk,
60 de oudere, 62 veelsnarig instrument, 64 met lokken, 67
lage vrouwenstem, 68 risico, 69 keukengereedschap, 71
gefortuneerd, 72 vergevorderd in tijd, 73 avontuur, 76 foto,
77 houten vat, 78 waardeloze lap, 79 koker, 81 dis, 82
massa.

Verticaal
1 fijne lichte geur, 2 einde van de oorlog, 3 pluimveeproduct, 4 heibel, 5 huldigen, 6 afval van steen, 8 eikenhout
schillen, 9 nijdas, 10 grammofoonplaat (afk.), 11 vreemde
taal, 12 houtsoort, 14 volhardend, 15 kruintje van een appel, 18 enigszins zuur, 20 zeker iemand, 21 voorbeeld, 22
ankerplaats, 24 stomer, 27 bassist, 29 grapje, 30 eikenschors, 32 verbaasd, 33 wijnhuis, 34 deel van een kamer,
36 bevroren water, 38 touwmateriaal, 39 tik, 40 berghok,
42 turngereedschap, 43 ten aanzien van (afk.), 44 Japanse
munt, 45 grote platte boot, 51 hengsel, 53 walrus, 55 zout,
56 vrucht van een eik, 57 zeurder, 59 grappig, 60 soort
kruid, 61 dichtbij gelegen, 62 laagte tussen twee bergen,
63 snelle draf, 65 voor de bakker, 66 lier, 68 schaamte, 70
titel, 73 gelukkig toeval, 74 paard, 75 noot, 77 kinderuitroep, 80 Frans lidwoord.

U vindt de oplossing door de letters bij onderstaande getallen in te vullen.
49 4 13 25 60 62 1 42 12 45 2 67 10
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 februari 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

Oplossing van vorige maand is:
De griekse wijsgeer Aristoteles was een leerling van Plato.

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
G. Wubben
Warande 23
De prijs is beschikbaar gesteld door:

FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers Assurantiën)
Dr. Berlagelaan 1
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