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Het maartnummer van Rond ´t Hofke ligt weer voor u, het wijkblad 
van en voor ‘ons Tongersen’ waarin wij al het nieuws dat voor u als 
wijkbewoners interessant is proberen te vermelden.  
Toen pastoor Vogels drieënveertig jaar geleden het eerste nummer 
van het gelijknamige parochieblaadje schreef had hij min of meer het-
zelfde doel voor ogen.  
 
In zijn voorwoord nodigde hij zijn parochianen uit “om bepaalde me-
dedelingen te doen of meningen te laten horen, om daardoor u inni-
ger verbonden te voelen aan de parochiegemeenschap van Sint-
Martinus”. In die tijd stond het parochienieuws voorop, want het da-
gelijks leven speelde zich hoofdzakelijk af rondom de Sint-
Martinuskerk. Denk daarbij aan zaken zoals de Goede Week en het 
Plechtig Paaslof, huwelijkscursussen, plaatsengeld in de kerk en op-
roepen voor koorleden.  

 
Natuurlijk kon pastoor Vogels niet be-
vroeden dat zijn blaadje – toen acht 
kantjes dik – nog eens zou uitgroeien tot 
een wijkblad dat met zijn gemiddelde 
van zesendertig pagina´s zijn bestaans-
recht inmiddels wel heeft bewezen.  
 
Door de steun van u als lezer, de adver-
teerders en de inzet van onze werk-
groep staat het blad boordevol leuke 
initiatieven, aankondigingen, verhalen, 
interviews, vaste rubrieken en zoveel 
mogelijk voor elk wat wils.  
 
 
 

En mocht u een en ander nog eens terug willen lezen, dan kunt u ou-
dere nummers van het blad op internet bekijken via 
www.rondhethofke.nl. 
 
Ook deze maand wensen wij u veel lees- en kijkplezier… 
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In memoriam. 
 
Begin maart ontvingen wij het droevige bericht van het overlijden van  
mevrouw Jo Paulussen – van den Corput.  

 
Konden wij u vorige maand nog melden 
dat Jo door bestuursleden van de regio 
namens de Nationale Vereniging Zonne-
bloem het gouden Zonnebloeminsigne 
kreeg opgespeld, nu moeten wij u be-
richten dat Jo donderdag 6 maart op 74 
jarige leeftijd, thuis in haar vertrouwde 
omgeving, is overleden. 
Twee jaar geleden werd Jo ziek en nam 
haar leven een heel andere wending. 
Een spannende tijd stond haar te wach-
ten. Dapper doorstond zij, bijgestaan 
door Jan en de kinderen, menige be-
handeling, maar helaas, het heeft niet 
mogen baten, Jo is niet meer. 
 
 

Jo was een bekende persoonlijkheid in Tongelre, zeer sociaal had zij altijd oog 
voor de zieke, hulpbehoevende en eenzame medemens. Haar 25 jarig lidmaat-
schap van de Zonnebloem getuigt daarvan. Als vrijwilligster van deze organisa-
tie ging zij jarenlang zieken in ziekenhuizen opzoeken, bracht mensen voor wie 
persoonlijk contact en deelname aan de maatschappij niet vanzelfsprekend wa-
ren een bezoek aan huis en zette zich volledig in bij alle Zonnebloemactiviteiten.  
Ons wijkblad - Jo was altijd bereid te helpen bij de bezorging - maar ook de pa-
rochie heeft veel aan Jo te danken.  
Vele jaren verzorgde Jo, samen met een groepje vrijwilligers, het interieur van 
de St. Martinuskerk. Jo was bij die werkzaamheden de bezielende kracht die de 
organisatie en de planning van de activiteiten regelde en zorgde dat er koffie 
voor de medewerkers was. Tegen het eind van het jaar werden er altijd extra 
koperpoets bijeenkomsten gepland, want met Kerstmis moest het koper blinken. 
Alle kandelaars werden dan onder handen genomen. 
Tongelre heeft nu afscheid van haar moeten nemen. Dinsdag 11 maart werd Jo 
in een volle St. Martinuskerk binnengedragen.  
Als ze daar dan opgebaard staat, geflankeerd door de kandelaars die ze zo vaak 
gepoetst heeft, gaat er wat door je heen. 
Tongelre en de Zonnebloem, maar nog veel meer Jan, de kinderen en kleinkin-
deren, zullen Jo missen! 
Wij wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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De strijd is gestreden 
het leed is geleden. 
Angst, pijn en verdriet 
voor altijd rust. 
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WONEN IN HET BUITENLAND!!!! 

Nu ik de “twijfelachtige” eer heb om de “wisselpen 
nieuwe stijl” te schrijven, wil ik jullie graag vertellen 
over ons leven in het buitenland.  
 
In de jaren 70 hebben wij, Tini, Mieke, Lonneke en 
Sonja Peters ongeveer 10 jaar in de buurt van Rot-
terdam gewoond. Dat is toch niet het buitenland zul-
len jullie denken, maar voor mij voelde dat toch écht 
zo. 
Het begon al bij mijn vertrek bij de DAF. Heel ons 
kantoor stond op zijn kop, want Mieke ging vertrek-
ken en wel heel erg ver weg vonden mijn collega’s. 
Mij leek dat nog wel mee te vallen, in bijna twee uur 
was je toch wel in Vlaardingen en mensen zijn overal 
hetzelfde dacht ik. Dat is ook wel gebleken, maar er 
zijn toch ook grote verschillen. 
Je kunt ook niet geloven hoe dom iemand kan kijken 
als je zegt dat je bang bent dat die toffels niet in je 
grote bestelbus passen. Als ze eindelijk door heeft 
dat het om tafeltennistafels gaat en niet om pantof-
fels begrijpt ze ons. 
 
Zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen over 
mijn taalproblemen, maar het moeilijkste was toch 
wel dat ik erg mijn best moest doen om verstaanbaar 
te zijn. Plat Tongers klinkt gezellig, maar is in Rotter-
dam slecht verstaanbaar en ook Rotterdam heeft zijn 
eigen dialect. 

  
Niet alleen de taal was anders. De mensen waren er 
vaak bijdehand en ook wat vlotter. Rotterdamse hu-
mor is behoorlijk hard en daar moest ik flink aan 
wennen. Verder heb ik in Rotterdam ook geleerd dat 
een Brabants kwartiertje helemaal niet nodig is. Het 
is erg handig dat een afspraak ook afspraak is en als 
een Rotterdammer iets belooft hij het dus ook doet. 
Bij een uitnodiging spreken ze een datum af en zeg-
gen niet “kom maar eens een keer langs”. 
 
De houding van sommige mensen viel me niet mee. 
Oh, ze komt uit Brabant, dus ze zal wel dom zijn. 
Toch heb ik soms wel geprofiteerd van het Brabants 
zijn. Als ik weer eens te vrije opmerkingen maakte op 
kantoor, kwam ik er meestal wel mee weg. Er werd 
al gauw gezegd, och, ze is een Brabantse, die zijn zo 
vrij. 
 
Van Vlaardingen zijn we verhuisd naar Hendrik Ido 
Ambacht, het dorp met een heel mooie naam, vinden 
wij nog steeds.  
 
Om te beginnen de taal. De eerste avond gingen we 
naar de fritestent en bestelde ik een frietje met. De 
goede man verstond me echt niet en na even heen 
en weer praten begreep ik dat ik patat met mayonai-
se had moeten zeggen. 
 
Bij de groenteboer ging het ook nog wel eens mis. 
Als ik iets in een buil wilde laten doen, dacht hij dat ik 
mijn hoofd gestoten had en ooit adviseerde hij me 
peen en ui. Nu het hier zo staat zal iedereen wel be-
grijpen dat dit wortelstamp is, maar zoals die uit-
spraak daar is; je verstond je er geen klap van! 
Ook vreselijk gelachen terwijl de buurvrouw en ik sa-
men aan het bakken waren en ik zei dat er nog eie-
ren onderdoor moesten.”Nee, nee”, zei ze, dat moet 
er doorhéén. Moet je eens proberen, eieren ergens 
doorheen duwen. 
Daar zijn onze kinderen geboren in een erg gezellige 
wijk en een kindvriendelijke omgeving. Met de buren 
hadden we een vriendschappelijke omgang en we 
hielpen elkaar allemaal. Door de hele straat liep de 
babyfoonlijn en er was altijd wel iemand thuis om op 
te passen. Een simpel telefoontje was genoeg, ieder-
een had sleutels van elkaar, erg handig en voor de 
kinderen erg vertrouwd. 
 
Ik heb daar een heel fijne tijd gehad op kantoor bij 
“Damco Scheepvaartmij.” in Rotterdam; en Tini bij 
“Chevron”, toen een bekende benzinemaatschappij 
in Pernis. We hebben er vrienden voor het leven ge 

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. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  7 

maakt en Lonneke en ik hebben tot mijn grote verba-
zing ontzettend last van heimwee gehad toen we hier 
in Eindhoven kwamen wonen. Gelukkig is dat hele-
maal goed gekomen en genieten we op de Wolven-
dijk van alles wat onze fijne buurt te bieden heeft. 
 
Voor de volgende wisselpen is Jos de klos. Jos de 
Greef, welteverstaan. 
 
Mieke Peters 

IK KAN AL LEZEN: 
Veel kinderen uit groep 3 zijn druk 
bezig om hun leesdiploma te halen. 
Ze moeten heel veel boekjes lezen in 
het schooljaar. Eerst mogen ze hun 
foto plakken op een poster, na weer 
een aantal boekjes mogen ze hun naam eronder zet-
ten en aan het einde van het schooljaar wordt in de 
bibliotheek het leesdiploma uitgereikt. Dus mocht u 
kinderen van groep 3 verdiept zien zitten lezen in hun 
boek en niet buiten spelen dan weet u de reden. 
 
TUINARCHITECTE MARLEEN SIMONS 
8 April geeft tuinarchitecte Marleen Simons een le-
zing in de bibliotheek. Vele onderwerpen op tuinge-
bied zullen besproken worden, zoals: het ontwerpen, 
welke planten, struiken, onderhoud, budget en waar 
men verder op moet letten. Verdere details kunt u 
ophalen in de bibliotheek. 
 
EXPOSITIE? 
De rails hangen er, nu alleen nog de schilderijen/ 
foto’s. Wie o wie heeft zin om een tijdje te exposeren 
met eigengemaakt werk om zo ook andere mensen 
ervan te laten genieten? Mocht je er zin in hebben, 
kom langs, bel of mail naar:  
herzenbroeken@obeindhoven.nl.  
Ook voor de mensen die nog nooit van hun leven ge-
ëxposeerd hebben. 
 
AL GEWEND? 
Zijn jullie al een beetje gewend aan ons? De eerste 
weken waren voor ons heel spannend. Alles nieuw, 
dus af en toe was het zoeken geblazen en hoe zou-
den jullie op ons reageren? Gelukkig hebben jullie het 
ons niet zo moeilijk gemaakt waardoor wij ons al aar-
dig thuis beginnen te voelen. 
 
DE ZATERDAG? 
Zo te merken zijn de openingstijden van de zaterdag 
een schot in de roos. Veel mensen komen gezellig 
een boek lenen, kranten of tijdschriften lezen tussen 
11.00 en 16.00 uur. Door de gezellige drukte vliegt de 
tijd om. Onze dank daarvoor! 
 

KOM GERUST BINNEN! 
Kom gerust binnen, ook al ben je geen lid. Je kunt 
altijd in de bibliotheek komen lezen en voor de kinde-
ren is er altijd de mogelijkheid om te kleuren of te 
puzzelen.  

WIJ KLOPPEN WEER BIJ U AAN! 
 
Beste lezers van wijkblad Rond ‘t Hofke, 
 
Wij zijn steeds in touw om uw wijkblad maandelijks in 
elkaar te zetten. Natuurlijk doen wij dat met veel 
plezier en uit de vele positieve reacties begrijpen 
wij dat u het wijkblad nog steeds weet te waarde-
ren.  
 
Het spreekt voor zich dat het maken en verspreiden 
van een wijkblad kosten met zich meebrengt. Wij zijn 
in de gelukkige omstandigheid dat wij vele adverteer-
ders hebben, maar de opbrengst van de advertenties 
is niet toereikend om het wijkblad in stand te houden; 
we kunnen er slechts ’n gedeelte van de kosten mee 
dekken. 
 

DAAROM KLOPPEN WIJ BIJ U AAN! 
 
Wij komen weer bij u aan de deur voor een vrijwillige 
bijdrage voor het wijkblad. Gezien de opbrengst van 

de actie van vorig jaar, hebben wij er het volste ver-
trouwen in dat u ook dit jaar ons wilt steunen. 
In de week van 17 april zullen onze bezorgers bij u 
een enveloppe in de bus doen. Enkele dagen later 
bellen zij bij u aan om u het wijkblad aan te bieden en 
de enveloppe met bijdrage in ontvangst te nemen. U 
kunt onze bezorgers herkennen aan deze blauw/geel 
gestreepte tas. 
Mocht u niet thuis zijn, dan zal het wijkblad samen 
met een brief in uw brievenbus worden doen. In deze 
brief wordt u de mogelijkheid geboden uw bijdrage 
over te maken op het bankrekeningnummer van het 
wijkblad of uw enveloppe te deponeren in de brieven-
bus van het wijkblad in ‘t Oude Raadhuis, ’t Hofke 15. 
 

(vervolg op pag. 9)  
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En nu is het lente, alles is zowat weer uit de winter-
slaap. Ook de amfibieën zijn , bij wijze van spreken, 
weer uit de modder gekropen of kruipen ze daar echt 
in? 
Als we het over amfibieën hebben dan spreken we 
van kikkers, padden en natuurlijk van salamanders. 
 
We kennen in Tongelre de bruine kikker, de groene 
kikker en de gewone pad. Daar gaan we het in deze 
natuurwijzer over hebben. De salamanders komen 
een andere keer aan bod. 
 
Als de eerste zonnestralen van een vroeg voorjaars-
zonnetje de aarde een beetje verwarmen, komen de 
bruine kikkers en padden begin maart weer tevoor-
schijn, behalve de groene kikkers, die zijn altijd wat 
later; een maandje of zo. En ze willen maar een ding 
en dat is naar de plek, waar alle soortgenoten naar 
toe gaan; de plaats waar de amfibieën voor de voort-
planting gaat zorgen.  
 
De mannetjes roepen de vrouwtjes en als ze een 
vrouwtje tegenkomen klimmen ze op haar rug. Dat 
heet een amplex.  

 
Dit duurt soms een paar uur maar kan ook een paar 
dagen duren. En wanneer dan het vrouwtje de eitjes 
legt, worden ze meteen door het mannetje bevrucht.  
 
Bij de kikkers zijn het klompen met eitjes en heet het 
kikkerdril.  

Bij de padden heet het paddensnoeren, dit zijn dun-
ne slierten met eitjes. 

In dat dril en die snoeren, die wat geleiachtig zijn, 
zitten allemaal zwarte puntjes. Deze puntjes zijn de 
vruchtjes, die na een week of twee kikkervisjes wor-
den, ook wel dikkopjes genaamd, een bolletje met 
een staartje. In de vijvers en sloten in Tongelre 
zwemmen er vanaf half april duizenden rond. In de 
volgende natuurwijzer gaan we dat kikkervisje onder 
de loep nemen.     
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Een pad op een groene kikker 

(vervolg van pag. 7) 
Met uw financiële bijdrage kunnen we door middel 
van wijkblad Rond ’t Hofke een steentje bijdragen 
aan de leefbaarheid in onze wijk. 

 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw bijdra-
ge! 
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AGENDA MAART 

 
 

DE DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE 

EERSTE VRIJDAGVIERING 
 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antonius-
kerk ‘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 
 

Overleden: 
 
Jan van Mechelen, 72 jr., Rielseheideweg 
Marie-Louise Verbeek, 63 jr., Woldragerlaan 
Frans van Kemenade, 82 jr., ‘t Hofke 
Hendrik Bijsterveld, 91 jr., Loostraat 
Marco Evers, 31 jr., van der Marckstraat 
Maria Pieternella-Jacobino, 85 jr., Molijnstraat 
 
Dopen: 
 
Wesley van de Wiel 
Indy Godfried 
Jordy Vissers 
Guusje van Stratum 
Nanouk Roosen 
Tommy Scholte 
Evelien Cornelius 
Sebas Geerts 
 

PASEN EN INTERNET 
 
www.kinderpleinen.nl 
www.klap.net/feest/pasen 
www.surfbijbel.nl 
www.speelzolder.com 
www.geloventhuis.nl 

 
KLEUTERKERK? 

 
Het Kerstfeest voor peuters en kleuters en het doopdank-
feest waren zo gezellig en ongedwongen, dat het me leuk 
lijkt om vaker een viering te organiseren voor kleine kinde-
ren en hun familie.  
Er zijn vast wel ouders die op een prettige manier met hun 
kind(eren) en hun geloof bezig willen zijn.  
 
Er zijn vast ook ouders die met elkaar mee willen denken 
over de manier waarop we de kleuterkerk gestalte kunnen 
geven!  
Wil je meedoen/denken, neem dan contact op met:  
Kaya van Heiningen, ( 281 13 24, Pastor ) 
Mail: kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl  

 
DOOPSCHELPJES 

 
Het was een gezellig feest op 27 januari, toen we met een 
aantal kinderen en hun familie bij elkaar waren voor het 
doopdankfeest. De ark van Noach en een heleboel knuf-
felbeesten gaven de kleintjes de mogelijkheid om te spe-
len, terwijl we luisterden naar het verhaal, en meededen 
met de liedjes en de spelletjes.  
 
Ouders die niet in de gelegenheid 
waren te komen, kunnen de schelp 
waarmee hun kind is gedoopt, opha-
len op het parochiecentrum.  
 
 
 
 
 
 

BRIEVEN VOOR AMNESTY INTERNATIONAL 
 
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Ton-
gelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty 
International. Aanvang steeds om 10.00 uur. 
In 2008 zijn de data:  
2 april,  3 september, 
7 mei,  1 oktober, 
4 juni,  5 november,  
2 juli,  3 december. 

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

Normale 
diensten 

Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of woord
- en communie-
dienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
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Datum Tijd Activiteit 

20 maart 19.00 uur Witte Donderdag 
Eucharistieviering in Antoniuskerk 

21 maart 15.00 uur Goede Vrijdagviering 
in Antoniuskerk 

21 maart 10.30 uur Goede Vrijdagviering  
in woonzorgcentrum 

21 maart 15.00 uur Kruisweg  
in Martinuskerk 

22 maart 19.00 uur Paaswake  
in Jozef en Mariakerk 

22 maart 19.00 uur Kindvriendelijke Paaswake  
in Martinuskerk 

22 maart 21.00 uur Paaswake  
in Antoniuskerk 

23 maart 9.30 uur Pasen 
Eucharistieviering in Antoniuskerk 

23 maart 11.00 uur Pasen 
Eucharistieviering in Martinuskerk 
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PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 
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De Adventskerk ligt aan de Rondweg, Camphuysen-
straat 4. 
In de Stille week zijn de diensten zoals vermeld in het 
schema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozua Gemeente Eindhoven 
Voorganger: J.J.Swinkels 
Telefoon: 040-2816645 
E-mail: pastor-
swinkels@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 23 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluijs  
Pasen 

Zondag 30 maart 10.00 uur Ds. E. van Sluijs  

Zondag 6 april 10.00 uur Ds. T. Boekestijn 

Zondag 13 april 10.00 uur Ds. M. v. Nie 

Zondag 20 april 10.00 uur Ds. T. Boekestijn      
Heilig Avondmaal 

Zaterdag 22 maart 21.30 uur Paaswake in  
de Adventskerk 

Vrijdag 21 maart 19.30 uur Goede Vrijdagviering 
in de Adventskerk 

Donder-
dag   20 maart 19.30 uur 

Witte Donderdagvie-
ring in de Advents-
kerk  

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN MID-

DAGDIENST. DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

 
 
 
 
MULTICULTURELE EXCURSIE VOOR OUDEREN 
 
Om ouderen van verschillende culturen met elkaar in 
contact te brengen en kennis te laten maken met el-
kaars tradities, organiseert Welzijn Eindhoven de 
multiculturele excursiegroep. Deelnemers gaan sa-
men op pad en nemen deel aan activiteiten uit ver-
schillende culturen. 
 
Door diverse plaatsen te bezoeken, zowel uit de Ne-
derlandse als uit andere culturen, wil Welzijn Eindho-
ven de diverse culturele groepen dichter bij elkaar 
brengen. Zo behoort een bezoek aan een Turks 
theehuis maar ook aan een Nederlandse kaasboer-
derij bijvoorbeeld tot de mogelijkheden. 
De excursiegroep bestaat op dit moment uit Neder-
landse, Turkse en Surinaamse deelnemers. Graag 
verwelkomen wij natuurlijk ook andere culturen. Wel-
zijn Eindhoven hanteert als leeftijdsgrens ongeveer 
50 jaar en ouder.  
 

 
 
 
 
 

 
Van de veertig beschikbare plaatsen in de groep zijn 
er nog enkele onbezet. Welzijn Eindhoven roept 
vooral mensen uit andere culturen op om zich aan te 
melden. Minimale beheersing van de Nederlandse 
taal is een vereiste. Om kennis te maken met de ex-
cursiegroep wordt de eerste excursie gratis aange-
boden.  
 
In 2008 worden acht multiculturele excursies georga-
niseerd. Van de deelnemers wordt een kleine financi-
ële bijdrage gevraagd. 
 
Wilt u zich aanmelden? Neem dan contact op met 
Frank Overzier van Welzijn Eindhoven via telefoon-
nummer 06 113 711 88 of stuur een e-mail naar 
f.overzier@welzijneindhoven.nl. 
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TONGELRE TE KIJK IN DE WASVENBOERDERIJ. 

 
Op 9 februari 2008 vond in de Wasvenboerderij aan de Celebeslaan de opening 
plaats van de expositie ‘Tongelre uit lang vervlogen tijden’ met schilderijen en 
pentekeningen van oud-Tongelrenaar Anton Nouwens, tegenwoordig woonachtig te Nijmegen. Zijn sfeervolle 
prenten maakten bij de bezoekers veel verhalen over vroeger los.  

En passant werd de bouwtekening van de boerderij onthuld die door het echtpaar Chris en Ria Kuijten aan 
de Stichting Groendomein Wasven in bruikleen is gegeven. 
Ludiek detail is dat de bouwtekening niet geheel conform de werkelijkheid, maar gespiegeld is uitgevoerd. 
Waarom uiteindelijk voor deze uitvoering is gekozen zullen we wel nooit vernemen… In elk geval is het 
alsnog mogelijk - door de gekozen plaats tegenover een nabijgelegen (ja, zoekt u maar…) spiegel - de bouw-
tekening conform uitvoering te bekijken. 

12 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

13 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

⌚ Elke dinsdagavond 
Dansen voor 50-plussers van 20.00 tot 23.00 uur. 
 
Entree € 1,00 
 
⌚ Elke vrijdagavond 
Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 

⌚ Maandagmiddag 
Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre. 
 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken 
 
⌚ Dinsdagmorgen 
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 wijkcen-
trum. 
 
⌚ Woensdagmiddag 
Biljarten en kaarten van 13.30  -  16.30 uur.  
 
Gezelligheid troef. 
 
⌚ Donderdagmorgen 
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.  
 
Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en 
goeie buurt. 
 
⌚ Elke zondagmiddag 
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
 
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, dar-
ten en …. buurten.  

www.ouderaadhuis.dse.nl 

Familiefietstocht 
 
 

Op zondag 13 april  
is er een fietstocht voor  

het hele gezin  
met onderweg ruimte voor gezellige spelletjes en 

andere ontspanningsmogelijkheden. 
 
 

De start is tussen 12.30 en 13.30 uur vanaf 
't Oude Raadhuis.  

 
Het inschrijfgeld bedraagt € 1,50 per persoon. 
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‘LEVEN MET DIABETES’  
 

ZuidZorg organiseert in samenwerking met de Dis-
tricts Huisartsen Vereniging, de Diabetes Vereniging 
Nederland en het Diagnostisch Centrum Eindhoven, 
diabetesdienst een cursus ‘Leven met Diabetes’ 
voor mensen met diabetes die geen insuline spuiten. 
   
De cursus wordt gegeven door een diabetesver-
pleegkundige, een podotherapeut, een diëtist, door 
iedereen die diabetes mellitus type 2 heeft en met 
tabletten of een dieet behandeld wordt.  
In Eindhoven wordt de cursus gehouden op: 
Dinsdagavond 1, 8, 15, 22 en 29 april en 27 mei 
2008 
Alle avonden van 19.00 - 21.30 uur in het kantoor 
van ZuidZorg, Le Sage ten Broeklaan 9.  
 
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u te-
recht bij: Cursusbureau Zuidzorg,  
telefoonnummer: 040-2 308 545 of op 
www.zuidzorg.nl of bij het Diagnostisch Centrum 
Eindhoven, diabetesdienst telefoonnummer:  
040 - 214 11 77. 

 
 

GESPREKSGROEP  
‘NA EEN BEROERTE: ZORGE(N)LOOS VERDER ? 
 
ZuidZorg organiseert in samenwerking met de Ne-
derlandse CVA-vereniging Samen Verder de ge-
spreksgroep ‘Na een beroerte: zorge(n)loos verder?’ 
De gespreksgroep wordt begeleid door twee neurolo-
gie-verpleegkundigen en door een ervaringsdeskun-
dige van Samen Verder en is bedoeld voor CVA-
getroffenen en hun partners. Een deel van de ge-
spreksgroep bestaat uit aparte bijeenkomsten voor 
getroffenen en partners. CVA-getroffenen en part-
ners kunnen ook zonder hun wederhelft aan deze 
gespreksgroep deelnemen. 
 
De gespreksgroep wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur op donderdagmiddagen:  
27 maart, 
24 april,  
22 mei en  
5 juni 2008 .  
Op donderdag 25 september 2008 is er een terug-
kombijeenkomst van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
De gespreksgroep wordt gehouden in het gebouw 
van ZuidZorg, le Sage ten Broeklaan 9 in Eindhoven. 
 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht 
bij: Cursusbureau Zuidzorg,  
telefoonnummer 040-2308545 of op www.zuidzorg.nl 
 

 

 
SAMEN MET DE SPORTCOACH OP 

ZOEK NAAR EEN GESCHIKTE 
SPORT 

 
 

 
Sport is een belangrijk onderdeel in onze maat-
schappij. Voor mensen met een beperking is sporten 
niet zo vanzelfsprekend. Slechts een klein gedeelte 
van deze mensen doet aan sport. De stap om te 
gaan sporten is vaak te groot en het is niet altijd dui-
delijk waar gesport kan worden. Waarom zou een 
beperking een belemmering zijn om te gaan spor-
ten? De Sportcoach zet zich in om juist deze mensen 
aan het sporten te krijgen.  
 
Doelgroep 
De Sportcoach ondersteunt zowel kinderen als vol-
wassenen met een lichamelijke-, verstandelijke-, vi-
suele- of auditieve beperking, maar ook mensen met 
een psychische of chronische aandoening bij het 
zoeken naar een passende sport. Samen wordt be-
keken wat de mogelijkheden zijn om te sporten, of er 
eventueel hulpmiddelen nodig zijn en indien gewenst 
gaat de Sportcoach (een aantal keren) mee naar de 
sportvereniging. Er wordt geprobeerd om zoveel mo-
gelijk mensen te laten sporten binnen reguliere vere-
nigingen. Daar waar nodig wordt er gezocht naar 
mogelijkheden binnen het aangepast sporten. 
 
Voor informatie: sportcoach van de Eindhovense 
Sportraad, Babette de Haas tel. 040-238 14 62 of 
mail naar sportcoach@eindhovensesportraad.nl 

 
 
 
 
 
 

SCHMINKEN MET SYLVIA 
 
Kennismakingsavonden op dinsdag 25 maart, dins-
dag 15 april en dinsdag 27 mei in ’t Oude Raadhuis 
op ’t Hofke in Eindhoven. 
 
Ook oud-cursisten zijn welkom! 
 
Van 20:00 uur tot ± 22:00 uur 
Deelname € 2,50 
 
Meer informatie? 
Sylvia van den Brand; telefoon 040-28 15 488 of 06-
13 300 458 
Email: sylvia@Seven-Events.nl of kijk eens op: 
www.Seven-Events.nl 
 
Schminken met Sylvia is onderdeel van evenemen-
tenbureau Seven-Events 
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Tuintip van maart: Snoeien na de winter 
Door Jeroen Soontiëns 

 
In de tweede helft van maart kunnen veel planten 
gesnoeid worden. Speciaal de vorstgevoelige plan-
ten zijn nu aan de beurt. Met deze soorten hebt u 
gewacht tot na de winter om schade door vorst te 
voorkomen. Veel mensen hebben moeite met het 
snoeien van deze plantengroep. Voor alle soorten 
geldt dat het ideale tijdstip om te snoeien aan het 
begin van het groeiseizoen is. Dit betekent dat u het 
beste kunt snoeien rond eind maart, begin april. Met 
de zachte winters zou het ook eerder kunnen maar 
dan moet u wel geluk hebben dat het niet echt meer 
vriest. 
 
Vragen rijzen altijd bij het snoeien van hortensia’s.  

De hortensiasoorten die u na de winter snoeit zijn 
de pluimhortensia (Hydrangea paniculata) en de 
hortensia ‘Annabelle’. Vooral bij de laatste is snoei 
onontbeerlijk omdat de zware bloemen gemakkelijk 
omvallen. Snoei beide soorten fors terug tot onge-
veer 30 cm om een compacte struik te houden. De 
pluimhortensia mag u ook een keer overslaan. De 
struik vraagt dan wel veel meer ruimte. 
 
Lavendel is ook een veelgebruikte plant, die 
het beste na de winter wordt gesnoeid. U 
snoeit de lavendelstruikjes tot ongeveer 15-20 
cm boven de grond. Snoei de planten niet tot 
op het kale hout terug omdat ze dan maar zeer 
moeizaam weer uitlopen. U kunt de takken dan 
beter wat langer laten. Het is het beste om de-
ze snoeibeurt jaarlijks te herhalen zodat de 
planten mooi compact blijven. 
 
 

De vlinderstruik (Buddleia) is een andere populaire 
heester. Hij kan in een jaar tijd tot manshoog uit-
schieten en mag daarom gerust flink worden ge-
snoeid. Afhankelijk van de plaats in de tuin en de 
ruimte die de struik mag innemen snoeit u de takken 
tot op 40 cm hoogte. Dunne twijgen en beschadigde 
takken haalt u helemaal weg. Er is nog een bijko-
mend voordeel aan deze late snoei.  

 
De vlinderstruik vormt in de late herfst 
alweer de eerste nieuwe bladeren voor 
het volgende jaar. Deze fraaie grijsgroe-
ne bladtoefjes sieren de vlinderstruik in 
de wintermaanden. 
 

Enkele struikjes van mediterrane oorsprong zijn 
Perovskia en Caryopteris. Ze hebben beide een grij-
ze bladkleur en lilakleurige bloemen. Wanneer deze 
soorten te vroeg worden gesnoeid treedt meestal 
behoorlijke vorstschade op. Snoei de planten daar-
om pas wanneer de kans op vorst geweken is 
(uitgezonderd een enkele nachtvorst). De snoei-
hoogte is ongeveer 10 cm. Andere soorten die aan 
het begin van de lente worden gesnoeid zijn Abelia, 
Ceanothus (zomerbloeiend), Ceratostigma, Elaeag-
nus, Euonymus (bodembekkend), Hebe en Roze-
marijn.  
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DE BOERDERIJ AAN DE CELEBESLAAN. 
Alle wijkbewoners kennen de boerderij aan de Cele-
beslaan! We zijn er allemaal wel eens koffie gaan 
drinken, gaan lunchen of lekker gaan eten. Ja, dat is 
daar allemaal mogelijk. Maar voordat het zover was 
is er heel wat werk verzet. 
Wij, de redactie van ‘Rond ’t Hofke’, zijn eens gaan 
aankloppen bij al die mensen die dit plan mee ont-
wikkeld hebben en er nu voor zorgen dat het goed 
functioneert. Zes maanden op rij zullen wij telkens 
een aspect van dit interessante project toelichten 
door in gesprek te gaan met een van deze mensen. 
Deze maand zijn we op bezoek gegaan bij Godelieve 
Laarakker. 
 
Godelieve Laarakker is van oorsprong gymnastiek-

lerares. Jaren-
lang was zij 
werkzaam in 
het onderwijs. 
15 Jaar gele-
den maakte zij 
de overstap 
naar de zorg-
sector en ging 
werken op 
Eckartdal, het 
latere Meare, 
waar zij nu een 
aantal jaren 
een leidingge-
vende functie 
heeft.  
“Die overstap 
was een hele 
verandering,” 
vertelt Godelie-

ve ons, “het werken met mensen met een verstande-
lijke handicap gaf een bijzondere dimensie aan mijn 
vak.” 
 
Per 1-1-2008 is door een fusie van Meare met De 
Plaatse de organisatie Lunet Zorg > oog voor elkaar, 
ontstaan. Deze organisatie telt nu ruim 2000 cliën-
ten. Deze schaalvergroting geeft de cliënten meer 
mogelijkheden. 
Vanuit deze organisatie is Godelieve verantwoorde-
lijk voor het managen van de medewerkers die werk-
zaam zijn in de bakkerij, de winkel, het koffieatelier 
(dat ook wordt gebruikt als pauzeruimte) en de kof-
fiebranderij.  
“Deze vier bedrijfsonderdelen heten niet de Wasven-
boerderij, zoals vaak gezegd wordt, maar Tussen de 

Molens. En onze cliënten noemen we hier medewer-
kers, uiteindelijk werken zij mee aan alle producten 
en diensten,”aldus Godelieve.  
“Uitgaand van hun mogelijkheden en rekening hou-
dend met hun beperkingen proberen we hen zo op te 
leiden dat ze overal inzetbaar zijn. Als in het voorjaar 
het terras geopend wordt dan is het belangrijk dat zij 
ook daar kunnen helpen,” vertelt Godelieve.  
“Op dit moment biedt Tussen de Molens werk aan 
29 medewerkers van Lunet Zorg. Per dag zijn er 20 
medewerkers aan het werk.” 
 
Met twee van hen: Annet Pruymboom en Tiny Baks 
mochten we nader kennis maken.  

 
Annet woont met een 
andere cliënte van 
Lunet in de Picushof. 
Zij wordt dagelijks met 
het busje opgehaald 
en naar de Celebes-
laan gebracht. Zij 
komt van de Eikenhof, 
de dagbestedings-
plaats op Eckartdal. 
Omdat zij graag schil-
dert was zij voorheen 
ook vaak creatief ac-
tief in de dagbeste-

ding van Eckartdal. Deze vrolijke dame, vertelt trots 
over haar werk in Tussen de Molens. Ze werkt 4 
dagen per week. Ze bakt heel graag. Haar werk be-
staat dan ook uit: bakken in de bakkerij én koffiezet-
ten voor alle personeel. Annet is verantwoordelijk 
voor het koffieatelier. 
 
Tiny woont in Best bij zijn ouders. Hij komt met het 
openbaar vervoer naar zijn werk. Hij werkt vier halve 
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dagen in de bakkerij en 
wil te zijner tijd fulltime 
gaan werken. 
Nadat Tiny een paar 
dagen had meegelo-
pen in het restaurant-
gedeelte kwam hij al 
snel tot de ontdekking 
dat daar zijn hart niet 
naar uitging. Sinds en-
kele weken is hij nu 
werkzaam in de bakke-
rij en heeft het daar 
prima naar zijn zin. 
“Het maakt me niet uit 
wat ik daar moet 

doen,” vertelt hij enthousiast, “recepten klaarmaken, 
bakken, in de winkel klanten helpen, het maakt me 
niet uit, ik vind het allemaal even leuk en ik kan het 
allemaal.” 

Deze enthousiaste mensen werken onder de bezie-
lende leiding van Ralf Hubers. 
Ralf is gediplomeerd bakker en de begeleider van de 
medewerkers in de bakkerij. Donderdags werkt hij 
niet, dan wordt hij vervangen door Sandra Dukino, zij 
is agogisch opgeleid en heeft inmiddels ervaring in 
het bakkersvak opgedaan. Ans Averzaath en Gem-
ma Ytsma hebben geen horeca- of keukenopleiding. 
Zij hebben indertijd een restaurantje opgestart en 
gerund binnen het dagcen-
trum Henrica waar zij in de 
praktijk de knepen van het 
vak hebben geleerd. Ans en 
Gemma hebben als belang-
rijkste taak de medewerkers 
van het horecagedeelte aan 
te sturen. 
Als we al deze verhalen 
aanhoord hebben moeten 
we concluderen dat we hier 
getuige zijn van een wel 
heel bijzonder project. “Ja,” 
vertelt Godelieve ons, “wat 
hier gebeurt is uniek.  
 

Professionele krachten die niet uit de zorg komen, 
werken samen met mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat vraagt van de vakmensen geduld, 
begrip en heel veel tact. 
De bakkerij en de winkel draaien nu ongeveer drie 
maanden en … naar tevredenheid. 
In de winkel wordt dagelijks vers brood verkocht en 
we hebben een ruim assortiment aan gebak, cakes 
en koekjes. 
En wat ook de moeite waard is, is onze koffiebrande-
rij. Eenmaal per week wordt er koffie gebrand van 
groene bonen. We gebruiken hiervoor alleen Max 
Havelaar koffie.”  
 
Tijdens ons gesprek komt een van de medewerkers 
binnengelopen om ons te trakteren op een stuk 
“misbaksel”. Smaakte heerlijk!  
Nadat we afscheid hebben genomen van Godelieve, 
Annet en Tiny lopen we nog even langs de goed ge-
vulde vitrine waar het gebak in alle soorten en maten 
verleidelijk is uitgestald. Loop binnenkort eens bin-
nen bij deze bijzondere bakkerij! Om kennis te ma-
ken met de verse gebrande koffie treft u onderstaand 
een actiebon aan. 
Vanaf zaterdag 22 maart zijn ze geopend van maan-
dag t/m zaterdag van 10.00 uur - 15.30 uur  

 
ACTIEBON 

 
PROBEER NU EENS EEN ANDERE KOFFIE! 

 
Bij aankoop van €10,- aan bakkerijproducten in de winkel van  

Tussen de Molens: 
250 gram koffie naar keuze gratis 

 
Naam: ………………………………………………………………………………… 
Adres: ………………………………………………………………………………… 
Postcode: ………………………………………………………………………………… 

 
Deze actie is alleen geldig met een ingevulde bon en tot 15 april 2008 

 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  20 

 
PAASMEUBELSHOW WASVEN 

 
2e Paasdag organiseren we een heuse paasmeubel-
show en allerlei leuke paasactiviteiten voor groot en 
klein bij de Wasvenboerderij aan de Celebeslaan 30 
te Tongelre. 
 
∗ Van 11.00 uur tot 13.00 uur kunt u in de Gasterij 

terecht voor: een paasbrunch (vooraf reserve-
ren). 

∗ We gaan om 14.00 uur officieel het terras ope-
nen zodat u de nieuwe meubels kunt bezichtigen 
en natuurlijk ook ‘inzitten’. 

∗ De bijzondere notenboom wordt ingezegend om 
14.10 uur. 

∗ De uitreiking van het gouden beukennootje is 
om 14.15 uur. 

∗ De officiële opening van het Ommetje, een 
nieuw wandel-/natuurpad. 

 
Na deze handelingen zijn er rondom het terras, di-
verse kinderspelen, zoals: wie vindt het gouden ei? 
Paastak werpen, eierloop, eieren gooien, eierkoek 
happen, bliklopen en er zijn kuikentjes te zien bij de 
knuffelhoek van Dieren Opvang Paul (DOP). Zelfs de 
paashaas heeft iets in petto. Dus het belooft weer 
een gezellige middag te worden bij de Wasvenboer-
derij. 
 

Kom ook naar de 
gezelligste paasmeubelshow van Eindhoven! 

 
Met vriendelijke paasgroet, 
het Wasventje 
 

PRIK-NICK IN HET WASVEN  
 
Opschonen van ons Tongelrese groendomein; dat 
staat weer voor de deur. Maar ook het betere sei-
zoen met de ontluikende natuur. Heerlijk toch! 
 
De opruimactie gaat plaats vinden op zaterdag 12 
april. Vanaf half 10 verzamelen we ons bij de boer-
derij, drinken we eerst een kop koffie of thee en om 
10.00 uur gaan we gewapend met prikkers en afval-
bakken het zwerfafval te lijf. Om 12.00 uur willen we 
de opgehaalde buit bekijken. Dan gaan we aan tafel, 
natuurlijk met een hoop Tongelrese gezelligheid. 

 
 
 
 
 
 
Vindt u een schone leefomgeving belangrijk, en wilt 
u, jong of oud, er aan meehelpen, dan is het fijn als u 
zich van tevoren aanmeldt bij  
KeesvanGrevenbroek@wasven.nl 
of even belt naar  0611178637 
 
Ik hoop tot 12 april om 9.30 uur. Alvast tot dan! 
 
Met een `schone` Tongelrese groet, 
het Wasventje 
 

Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl 

Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 0401-787 0708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG 
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HOLENBROEDERS WAT ZIJN DAT? 

 
Op 29 februari zijn we er meer over te weten geko-
men. Holenbroeders zijn geen broers die in een 
groot hol wonen, nee, het zijn vogels die in een 
broedhuisje -een boomholte en bijvoorbeeld in een 
nis van een muur- een nest bouwen om zo, op een 
veilige plek, de jongen groot te kunnen brengen. En-
kele voorbeelden zijn een specht, koolmees, kauw 
maar ook een pimpelmees. 
Zo’n 15 kinderen en wat ouders zijn dus weer wat 
wijzer geworden wat betreft de Tongelrese natuur.  
Alle kinderen hebben een vogelhuisje getimmerd, 
waar beslist wel een mees in zal gaan broeden. 
Deze activiteit is mede te danken aan de firma Seer-
den industriële verpakkingen voor het hout en dhr. 
Van Gerwen voor het superzaagwerk van de nest-
kastjes. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. 
 
De volgende natuurthema is op 28 maart.  
Het gaat over kikkers en padden  
en we gaan naar de poel. Dus vergeet de laarzen 
niet, het is van 19.00 uur tot 21.00 uur in de schop 
van de Wasvenboerderij. € 1,50 per kind, 
 
Tot dan, het Wasventje  
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Deze maand heeft de redactie een bezoek gebracht aan Peter en Heidie van Hout. Zij zijn de trotse ei-
genaren van Tabaksspeciaalzaak “Renata” Tongelresestraat 144, 5613 DP Eindhoven. 
 
Wie zijn Peter en Heidie van Hout? 
Peter is van jongs af bekend met deze branche. In 1995 nam hij de tabakszaak ‘Renata’ –wat betekent: her-
beginnen- over van zijn vader. 

Deze tabaksspeciaalzaak is een familiezaak die al bestaat 
vanaf 1938. Destijds woonde Peters opa in de Begijnstraat. 
Toen de gemeente zijn pand wilde kopen maakte hij er snel 
een winkel van door voor het raam tabakswaren uit te stal-
len. Een winkelpand is immers meer waard dan een woon-
huis! Zo is toen de eerste tabakszaak ontstaan. 
Voor Heidi was het tabakswereldje helemaal nieuw. Maar zij 
is er nu ook zó goed in thuis dat ze alle klanten probleemloos 
kan helpen. “Het enige verschil is”, zo vertelt Heidie, “dat de 
klanten bij Peter niet hoeven te vertellen waarvoor zij komen, 
hij weet ‘t soms nog beter dan de klant zelf.” 
Heidi en Peter zijn getrouwd en hebben twee kinderen. 
 
 

Dit is een tabaksspeciaalzaak, waarin onderscheiden jullie je? 
“Wij verkopen alle soorten tabakswaren en alle daarbij behorende accessoires,” vertelt Peter. “ Hierbij moet 
je denken aan sigaren, sigaretten, tabak, tabakspijpen, tabakspotten, pijpenrekken, pijp- en tabakszakken, 
luxe aanstekers en asbakken, maar…… wij zijn gespecialiseerd in sigaren.  
Wij hebben een uitgebreid en bijzonder sigarenassortiment, daarin onderscheiden wij ons.”  
 
Roken is steeds meer een beladen onderwerp, wat merken jullie daarvan? 
“Ja, de tabakswereld staat onder druk, er mag op steeds minder plaatsen gerookt worden en de verkoop van 
sigaretten daalt langzaam maar gestaag. Dat is het gevolg van het ontmoedigingsbeleid. Tevens moeten we 
– in tegenstelling tot een aantal jaren geleden - alert zijn op al te jeugdige klanten. Zij moeten zich bij ons dan 
ook altijd legitimeren, dat is onze verantwoordelijkheid.  
 
Maar onze zaak loopt nog prima, dat komt omdat er in heel Tongelre- in deze branche- geen tweede speci-
aalzaak is. Bovendien zijn wij zoals ik al zei, gespecialiseerd in sigaren. Je 
kunt op meerdere plaatsen in Tongelre een pakje sigaretten kopen maar 
voor sigaren moet je hier zijn, dat is onze specialiteit.” 
 
Verandert dat assortiment nog wel eens? 
“Jazeker, sinds enkele weken kunt u bij ons een nieuw soort Cubaanse 
sigaren kopen: de Longfiller sigaren. Het bijzondere aan deze sigaren is 
dat er hele bladeren in verwerkt zijn. Om hun kwaliteit te behouden moeten 
deze sigaren bij een constante temperatuur en juiste vochtigheidsgraad 
bewaard worden, daarom hebben wij sinds kort hier in onze zaak een spe-
ciale vitrine waarin deze sigaren zijn opgeborgen.  
 
Waar vind je de beste sigarenfabrieken? 
“De Agio en Olifant fabrieken in Nederland leveren de beste sigaren. De 
grondstoffen voor de sigaren komen uit de Dominicaanse Republiek, Indo-
nesië en Cuba. De Dominicaanse republiek heeft zich, sinds het Ameri-
kaanse embargo op import van Cubaanse sigaren, ontwikkeld tot een van 
de belangrijkste sigaren- en tabaksproducenten. De Dominicaanse sigaren 
zijn zeer mild en hebben een zoete, nootachtige smaak.” 
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Wat is er boeiend aan dit vak? 
“Het is heel afwisselend werk, je krijgt telkens andere mensen 
voor je en dat maakt het zo verrassend,” vertelt Heidie. “En wat ik 
aan dit werk ook zo bijzonder vind is, de klanten kopen altijd, er 
gaat er niet één weg die niet kan beslissen en er nog even over 
moet denken, ze weten wat ze willen.” 
 
 
Hebben jullie nog toekomstplannen? 
“Naast alle tabakswaren hebben we ook nog een ruim assorti-
ment wenskaarten en ‘gokproducten’, zoals staatsloten, lotto, to-
to, krasloten enz. enz. ”, aldus Peter.  
’ 

“Omdat wij heel veel loten verkopen- in 2004 stonden wij op de derde plaats in de 
ranglijst van verkooppunten- willen wij een aparte ‘gokbalie’ maken. 
De klanten kunnen daar dan niet alleen hun loten kopen, maar ook in alle rust 
hun gokformulieren invullen.” 

 
 
 
 
Tenslotte. 
Na deze toekomstplannen van hen gehoord te heb-
ben nemen we afscheid. We hebben kennis gemaakt 
met twee enthousiaste, vriendelijke zakenmensen die 
zich voor honderd procent inzetten voor hun zaak, niet 
stilzitten en meegaan met de nieuwe ontwikkelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BRABANTS IS DE KORTSTE TAAL VAN ONS LAND  
EN DUS DE MEEST EFFICIËNTE! 
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In het Nederlands In het Brabants 
■ Dit behoort tot de mogelijkheden. 
■ Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden. 
■ Zou u dat eens willen herhalen? 
■ Zulks ben ik geenszins van plan. 
■ Ligt dat in de lijn der verwachtingen? 
■ Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden. 
■ Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren. 
■ Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste. 
■ Deze informatie is geheel nieuw voor mij. 
■ Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden? 
■ Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening.  
■ Het leven van een Brabander gaat niet over rozen. 

■ Da ken. 
■ Ge wit noit nie. 
■ Wa? 
■ Da den’k toch nie. 
■ Zou da? 
■ Hendig zat. 
■ Da’s sund. 
■ Wa zedde nou? 
■ Daor wit ’k niks van. 
■ Meude gaai da wel? 
■ Das nie! 
■ Tis wa. 
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DE LEKKERSTE KOEKJES.............  

.........bak je zelf. En dan gebruik je natuurlijk ECHTE 
boter (en dus geen margarine). Met koekjes en taar-
ten moet je nooit naar calorieën kijken, maar altijd 
naar smaak. Ik kan me deze gesprekken met Lisa 
nog zo goed herinneren. We zeiden altijd dat er nog 
maar weinig mensen koekjes en taarten bakten en 
dat het wel bijzonder was dat zij en ik dat nu juist de-
den (en vijf huizen van elkaar woonden). We leerden 
Paul en Lisa kennen in 2003 toen Joram voor het 
eerst naar de Peuterspeelzaal ging. Richard en Lisa 
spraken hier op het 'dorp' Engels en kwamen dus 
snel bij elkaar terecht. Hun jongste (Yvette) en Joram 
hebben dezelfde leeftijd en kunnen ook prima met 
elkaar overweg.  
 
In de loop der tijd heb ik heel veel heerlijke koekjes 
en taarten van Lisa gegeten en ook een aantal re-
cepten van haar als mijn eigen recepten ingelijfd.  
 
Op 21 mei 2007 gebeurde het vreselijkste wat je ooit 
kan bedenken: Lisa overleed. Totaal onverwacht en 
al die maanden later nog steeds zo onbegrijpelijk. 
Nog steeds denk ik dat ze de deur uit zal stappen en 
nog steeds verwacht ik haar op het schoolplein. 
Maar vooral met recepten moet ik heel vaak aan 
haar denken. Een van de recepten die ik ooit van 
haar kreeg was er eentje voor Chocolate Caramel 
Slices. Echt een geweldig simpel recept (je weet het: 
ECHTE boter) met een geweldig resultaat. Ik heb ze 
een aantal keren gemaakt en iedere keer waren ze 
weer heerlijk. Ik bewaar mijn recepten in een recep-
tendoos met indexkaarten en daarin zitten alleen 
mijn 'succes'recepten. Toch ben ik in de loop der tijd 
het recept voor Chocolate Caramel Slices kwijt ge-
raakt. Ik heb er vaak en veel naar gezocht en het uit-
eindelijk opgegeven. Maar: vandaag vond ik hem 
uiteindelijk toch.  
En omdat iedereen gek is op makkelijke recepten: 
hier is ie dan: 

Ingrediënten: 
140 gr bloem 
55 gr kristalsuiker 
85 gr boter (ROOMboter dus.......) 
 
Voor de vulling: 
110 gr boter 
110 gr lichtbruine basterdsuiker 
2 el stroop 
400 ml gecondenseerde melk 
1 zakje vanillesuiker 
 
Voor de bovenlaag: 
140 gr pure chocolade (hoe donkerder, hoe lekker-
der) 
 
Bereiding: 
Meng de bloem en suiker en voeg de roomboter toe 
(roomboter op kamertemperatuur). Dit alles mengen 
tot een soepel deeg. Verdeel dit deeg over de bodem 
van een vierkante taartvorm (als je die niet hebt: een 
ovenschaal kan ook) en bak de bodem in 20 minuten 
op 160 graden. 
 
Doe al de ingrediënten voor de vulling in een pan en 
verwarm deze op middelmatig vuur tot de boter is 
gesmolten. Draai het gas laag en laat de vloeistof 
langzaam (ongeveer 8 a 10 minuten) een karamel-
kleur krijgen. Roer af en toe goed door. 
Giet deze karamelmassa over de taartbodem en laat 
deze goed afkoelen. Smelt als laatste de chocolade 
(au bain marie, in de magnetron wordt het echt niet 
lekker) en verdeel deze over de karamel. Laat het 
geheel in de koelkast afkoelen en snijd het dan in 
kleine stukjes (5 bij 5 centimeter, anders is het echt 
te machtig). 
 
Eet ze! Enne........Lisa vond het geweldig als haar 
recepten gewaardeerd werden. 
 
Debby de Wilde 
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Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bevindt? 
 
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje 
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling 
van het object, samen met uw naam, adres en tele-
foonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

Oplossing Wie Weet Waar februari: 
Dit is de mistletoe in de bomen vooraan in de  
Loostraat. 
 
De prijswinnaar is Maria Coolen. 

Fietsspecialist Van de Wijgert viert feest. 
 
Dit jaar is Fietsspecialist John van de Wijgert vijftig 
jaar in zaken en tevens wordt de nieuwe zaak fees-
telijk geopend. 
 
Op 24 maart 2008 -tweede Paasdag- wordt de nieu-
we zaak van John van de Wijgert feestelijk geopend. 
U bent van harte welkom om tussen 11.00 en 17.00 
uur de nieuwe zaak én het uitgebreide assortiment 
fietsen, onderdelen en accessoires te bekijken. Dit 
alles uiteraard onder het genot van een lekker kopje 
koffie. 
 
Fietsspecialist John van de Wijgert 
Tongelresestraat 35 
5631 DA Eindhoven 
Telefoon 040 245 25 88 
 

NIEUWE LEDEN GEZOCHT BIJ  
OMA’S AAN DE TOP. 

 
De zanggroep Oma’s aan de Top repeteert eenmaal 
per week in het Oude Raadhuis. Wij zijn heel blij 
met deze locatie mede omdat wij hartelijk zijn ver-
welkomd; het voelde als een warme douche. Regel-
matig treden wij op in bejaardentehuizen en bij an-
dere gelegenheden. Als Oma’s aan de Top zingen 
wij liedjes uit de jaren 50, 60 en 70. 
 
Vindt u het leuk om te zingen en bent u tussen de 
50 en 70 jaar, meld u dan aan als lid. U bent van 
harte welkom. 
 
Informatie: Constance Barend Franzani 
06- 251 74 334.  
www.omasaandetop.dse.nl  

Vooral allochtone jongeren en vrouwen doen 
weinig aan sport. Om dat te veranderen heeft het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
nieuwe afspraken gemaakt met negen sportbonden 
en de grootste gemeenten van ons land, waaronder 
Eindhoven. Een groots opgezet project is het Tijd 
voor Vechtsport-project. 
 
De docenten van Budosporten Elhatri zetten vecht-
sport als middel in binnen de preventietrajecten van 
Tijd voor Vechtsport. Het programma Tijd voor 
Vechtsport van de Koninklijke Nederlandse Kracht-
sport en Fitnessfederatie (KNKF) loopt in elf Neder-
landse gemeenten. Tijd voor Vechtsport is onder-
deel van het programma ´Meedoen allochtone 
jeugd´ van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Dit programma loopt van 2006 tot 
2010 en wil deelname van allochtone jeugd aan de 
georganiseerde sport stimuleren. Zeker de vecht- 
en krachtsport is in staat om dit te bereiken gezien 
haar aantrekkingskracht op allochtone jongeren. 
Daarnaast zijn deze sportvormen bij uitstek geschikt 
voor de persoonlijke ontwikkeling, stimulering van 
zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, weerbaar-
heid en wederzijds respect.  
 
Meer informatie over deze projecten of Budosporten 
Elhatri? Kijk op www.elhatri.nl of bel 040-2440485 
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KAAKGEWRICHTSKLACHTEN 
 
Onder kaakgewrichtsklachten verstaat men klachten ontstaan door het niet goed functione-
ren van het kaakgewricht of de kauwspieren.  
De klachten kunnen zich uiten door een beperkte mondopening, scheef openen van de 
mond, open blijven staan van de mond (bij o.a. geeuwen), knappen, crepiteren (kraken) van 
de kaken, pijn rondom het oor en hoofdpijn. 
De oorzaak van de kaakgewrichtsklachten kan heel divers zijn: 
 
∗ Er kan een trauma plaatsgevonden hebben, waardoor de kaken/gewrichten niet meer netjes op elkaar passen.  
∗ Ook door het trekken van kiezen, het vullen van kiezen of tanden, het plaatsen van kronen e.d. kunnen tanden 

niet netjes meer op elkaar passen ( er vindt geen goede occlusie meer plaats). Hierdoor komen de krachten in de 
kaakgewrichten anders te liggen en worden de kaakgewrichten overbelast.  

∗ Als de kraakbeenschijf, die in het gewricht ligt, niet goed meer met de kaakbewegingen meegaat, kan de mond 
niet goed open of dicht en kan zelfs op slot schieten.  

∗ Vaak is een verkeerde coördinatie van de kaken bij mondbewegingen de oorzaak voor een chronische overbelas-
ting van het kaakgewricht. Er ontstaat dan een continue trek aan de banden, die op den duur pijnlijk wordt.  

∗ Ook kan continu aanspannen van je kaakspieren veel klachten veroorzaken ( Je zet letterlijk je tanden ergens in 
bv. bij stress). Je klemt dan je kiezen continu op elkaar, terwijl er normaal in rust geen contact is tussen je tan-
den /kiezen; alleen de lippen hebben contact met elkaar als de mond gesloten is.  

∗ Ook vreemde bewegingen met de mond maken, zoals op de lip bijten, continu op pennen of andere voorwerpen 
in de mond bijten, tongpersen, knarsetanden of klemmen geven kaakproblemen. 

∗ Nekklachten en een verkeerde (hoofd-)houding kunnen een rol bij kaakklachten spelen.  
 
Bij behandeling van kaakklachten  is het belangrijk dat de tandarts/kaakchirurg bepaalt of het onder- en bovengebit 
goed op elkaar passen en dat er geen structurele afwijkingen in  de gewrichten aanwezig zijn. De fysiotherapeut onder-
zoekt vervolgens de oorzaak van de klachten en bepaalt daarna de behandelstrategie: 
 
∗ Na operaties wordt geleerd hoe het kaakgewricht te gebruiken en  te belasten. 
∗ Bij beperkingen wordt het gewricht gemobiliseerd. 
∗ Bij een verkeerd bewegingspatroon wordt geleerd de mond op een juiste manier te openen en te sluiten d.m.v. 

oefeningen. Eerst voor een spiegel,  later tijdens praten en eten. 
∗ Bij gespannen spieren wordt geleerd hoe men bewust  de mond en omliggende gelaats- en nekspieren ontspant 

en een ontspannen houding aanneemt, waarbij de tanden los van elkaar zijn. Massage van de kaakspieren kan 
hierbij helpen, evenals het rekken van de spieren en het aanleren van een goede hoofdhouding. 

 
Tenslotte kan het zijn dat gewoontes veranderd moeten worden om klachten te verminderen, 
zoals niet de hele dag kauwgom kauwen of nagelbijten. 
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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  
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Babysithoek 

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(o-6 jaar). 
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Een kunstschilder uit het oosten van `t land, 
Hai Tongerse schilderijkes, gemaokt uit eige hand 
Hij hing ze op, om te laote kijke 
`t war zo schon, lieten de mense blijke, 
daorum stig `t nou ok, n deze wijkkrant 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 244 45 19. Op zoek naar een betrouwbare  
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent! 

 

Een tongerick is een Tongelrese limerick  
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Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kunnen profiteren.  

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

Tiramisu (4 à 5 personen) 

Ingrediënten: 

 250 cl. slagroom of 6 eiwitten 
 500 gram mascarpone 
 Advocaat naar smaak 
 1 zakje vanille suiker 
 Lange vingers 
 Sterke koffie 
 Tia Maria 
 Cacao 

 
Bereiding: 
 
Klop de slagroom of de eiwitten stijf. 
Meng de  slagroom of eiwitten met de mascarpone, 
de vanille en de advocaat. 
Doop de lange vingers in de koffie met likeur. 
Maak nu laagjes van de lange vingers en het mas-
carponemengsel; begin met de lange vingers en 
eindig met het mascarponemengsel. 
Strooi de cacao met behulp van een zeefje over de 
tiramisu. 
 
De lekkerste tiramisu krijg je als je hem een 
nachtje in de koeling zet. 

 

 

Gevulde paaseieren 

Ingrediënten: 

 4 eieren 
 2 eetlepels roomkaas 
 2 eetlepels fijngehakte ui 
 2 eetlepels kleine blokjes gekookte ham 
 1/4 kopje kruimels van gekruide (krokante) 

toast 
 
Bereiding: 
 
Verwarm de oven voor op 200 graden. 
Leg de eieren volledig onder water in een panne-
tje. Verwarm het water tot het kookt, haal dan de 
pan van het vuur. Doe een deksel op de pan en 
laat de eieren 10-12 minuten in het hete water 
liggen. Haal ze eruit, koel ze en pel ze. Snij de 
eieren in de lengte door en verwijder het eigeel. 
Meng in een kom de roomkaas, de ui en de ham. 
Schep het mengsel in de eieren. 
Leg de eieren in een kleine ovenschaal en strooi 
de toastkruimels erover. 
Verwarm de eieren 4-5 minuten in de oven. 
 

Serveer de eieren warm. 
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Recept van de maand maart: Tiramisu 
Door Gasterij in ‘t Ven 
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Deze maand bezochten wij Juan Carlos Vazquez 
Diaz (33) en zijn echtgenote Marion van Baar.  
Juan Carlos is geboren in Cuba-en sinds april 
2000 woonachtig in Nederland. 
Achtergrond informatie over Cuba 
 

Hoofdstad: Havanna 
Oppervlakte: 110.861 km� 
Inwoners:  11.394.043 
Taal: Spaans 
Klimaat: subtropisch 
Valuta: Cubaanse Peso 
Regeringsvorm: Socialistische Republiek 
Religie: Rooms-katholiek 
 
Wie is Juan Carlos Vazquez Diaz? 
Juan Carlos Vazquez Diaz is drieëndertig jaar gele-
den geboren in Cuba in de hoofdstad Havanna. Juan 
Carlos is de jongste zoon uit een gezin van 6 kinde-
ren en zijn hele familie woont nog in Cuba. Juan Car-
los woont nu 8 jaar in Nederland en samen met  
Marion en 3 kinderen bewonen zij een gezellige wo-
ning in de Woldragerlaan in Eindhoven. 
 

Juan Carlos heeft in Nederland de opleiding tot stra-
tenmaker gevolgd en is werkzaam bij BAM- infra-
techniek. Hij werkt nu voornamelijk in de glasvezel-
techniek. Daarnaast is hij werkzaam als kok bij de 
stichting “Amistad para Cuba” waarover u elders in 
dit artikel meer kunt lezen. 
 
Marion is consulent bij de MEE organisatie.  
(noot van de redactie: MEE is een dienstverlenings-
organisatie voor mensen met een beperking en een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. MEE informeert, 
helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de 
weg naar de juiste instanties). 
 
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 
“Marion was in oktober 1999 op vakantie in Havan-
na”, vertelt Juan Carlos, “ik volgde toen een oplei-
ding als kok en – zoals iedereen op Cuba- had ik een 
bijbaantje, voor mij was dat hamverkoper. Toen  
Marion bij mij ham kocht was ik al snel verkocht; het 
was liefde op het eerste gezicht. Het ging toen snel. 
Een paar weken voor mijn 26ste verjaardag vertrok ik 
in april 2000 naar Marion in Nederland, dit onder luid 
protest van mijn moeder en verdere familie.” 
 
Hoe beviel de eerste kennismaking met Neder-
land? 
“Het was overweldigend! Vooral het enorme aanbod 
in de supermarkten. Het viel me direct op dat je hier 
in de winkels vele soorten kaas, brood, jam vlees, 
snoep enz. enz. hebt. In Cuba kun je één soort brood 
kopen wat in de verste verte niet te vergelijken is met 
de kwaliteit hier en zo is dat met alle soorten voe-
ding. Op Cuba zijn er wel winkels waar betere le-
vensmiddelen te koop zijn maar daar mogen de Cu-
banen niet komen. Dit alles is alleen voor de toeris-
ten.” 
 
Wat zijn de cultuurverschillen? 
“Door het communistische regime is er in Cuba geen 
vrijheid. Openlijk de regering becommentariëren is 
strafbaar. De Cubanen krijgen sowieso geen infor-
matie over de toestand in de rest van de wereld. Zij 
leven heel geïsoleerd en weten niet wat er in de we-
reld te koop is. Computers en zeker internet zijn uit 
den boze. Maar ook de gezondheidszorg is slecht. 
Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting 
slechts 50 jaar. Door het huidige regime wordt de 
situatie op Cuba soms vergeleken met wantoestan-
den in derde wereldlanden. Het Cubaanse volk krijgt 
dan van de regering te horen dat men- in vergelijking 
met die landen- het zo slecht nog niet heeft. Dit regi-
me is ondenkbaar in Nederland.”  



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

 
Wat is er positief aan Cuba? 
Juan Carlos: “De bevolking is positief, trots en heel 
sociaal. De sociale contacten zijn optimaal en vooral 
dat houdt de mensen op de been. Als je op bezoek 
wilt hoef je geen afspraak te maken, je loopt gewoon 
binnen. Daarbij zijn de mensen bijzonder lief.”  
Marion: “Maar alles wordt ook in Cuba anders. Er is 
jammer genoeg een toenemende armoede en -mede 
daardoor- is het met de veiligheid in het land steeds 
slechter gesteld.” 
 
“In Cuba zijn er geen drugs/ drugsoverlast en op 
straat geen wapens. Dokters en medicijnen zijn gra-
tis als ze tenminste beschikbaar zijn! Door de boycot 
door Amerika zijn er geen of weinig medicijnen te 
krijgen”, aldus Juan Carlos. 
 
Hoe hebben jullie de integratie aangepakt? 
Marion: “Juan Carlos heeft direct na aankomst in Ne-
derland zich ingeschreven bij het ROC om Neder-
lands te leren. Hij ging 3 jaar lang 2 avonden in de 
week naar de opleiding en daarnaast moest hij ook 
thuis studeren. Nu spreekt hij goed Nederlands. 
Maar ook door de omgang met mijn familie en Ne-
derlandse vrienden en natuurlijk met zijn collega’s 
werd Juan Carlos in feite gedwongen om snel te inte-
greren. De taalbarrière werd snel weggewerkt. Vrij 
snel is Juan Carlos bij de badmintonvereniging Ton-
gelre gegaan en speelt daar nog steeds. Ze zoeken 
daar overigens nog nieuwe leden dus heeft iemand 
belangstelling meld je dan aan; het is een kei leuke 
club”. 
 
Wat is de stichting ‘AMISTAD para Cuba”? 
Juan Carlos: “In “De Oude Pastorie”, - 
www.deoudepastorieveldhoven.nl- Dorpstraat 95 in 
Veldhoven runnen wij samen met Vincent de Kort en 
Marianne Honings een huiskamer restaurant. We 
bieden elke zaterdag een menu aan, bestaande uit 
een voor- hoofd- en nagerecht, bereid volgens traditi-

onele recepten. De menu’s stel ik zorgvuldig samen 
en de gerechten worden met stijl geserveerd. 
 
Een deel van de opbrengst en de fooien zijn be-
stemd om projecten in Cuba te financieren. We za-
melen o.a. gebruikte muziekinstrumenten in, die, na 
gerestaureerd te zijn, worden verstrekt aan muzikan-
ten in Cuba. Maar ook adopteerden wij een traditio-
nele muziekgroep uit Santiago de Cuba en brachten 
een CD van hen uit. Ook financieren wij met de op-
brengst van het restaurant kleine sociale projecten. 
Je moet dan denken aan kleding, bedden, rolstoelen, 
rollaters enz. enz.” 
Marion: “Ook hebben wij hierdoor kunnen zorgen 
voor een betere huisvesting voor de moeder van Ju-
an Carlos en waar we bijzonder trots op zijn: een 
deel van de restauratie van een ziekenhuis kunnen 
financieren.” 
 
Terug naar Cuba? 
Nee, Juan Carlos gaat niet terug naar Cuba. Om de 
twee jaar probeert hij er met zijn gezin op vakantie te 
gaan. “Voor mijn Cubaanse vrienden ben ik heel rijk. 
Ook vinden die het heel raar dat ik met Marion over-
leg, dat zij meepraat over ons doen en laten. Aan die 
cultuur zou ik niet meer kunnen wennen.” En alhoe-
wel Juan Carlos zijn vrienden wel mist en het in Ne-
derland vrij moeilijk vindt om sociale contacten op te 
bouwen -weet Juan Carlos het zeker- “Ik ga niet te-
rug naar Cuba”. 
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Snijbloemen blijven langer vers door een beetje soda aan 
het water toe te voegen. 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  36 

 

Paaskleurplaat 

 

Naam:……………………………………………………… 

Adres:……………………………………………………… 

Telefoonnummer:……………………………………… 

Leeftijd:…………………………………………………… 

Stuur de kleurplaat met je naam,  
adres, telefoonnummer en leeftijd  

naar de redactie (Wijkblad Rond ‘t Hofke,  
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven) en mis-

schien win jij wel een leuke prijs ! 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

TONGELRESE KINDEREN UITGENODIGD VOOR FINALE RO-
BOTWEDSTRIJD IN VS 

 
Het ROBOOG Challenge team, bestaande uit tien kinderen van basis-
school de Boog uit Eindhoven, nemen half april deel aan het World 
Festival van de FIRST LEGO League in Atlanta (VS). Zij zijn door de 

internationale organisatie uitgenodigd vanwege hun uitblinken in teamwork en hun analyse van het energiever-
bruik van het Philips stadion in Eindhoven. 

190 Teams bestaande uit kinderen tussen de 8 en 15 jaar namen afgelopen seizoen deel aan deze ro-
botwedstrijd waarvan de Benelux finale eind januari plaatsvond. Dit jaar stond binnen het thema 
‘Power Puzzle’ energie centraal. Het ROBOOG Challenge team wist zich in januari net niet te plaatsen 
voor een internationaal toernooi, maar heeft zich nu toch een ereplek weten te verwerven. 

 
Uitnodiging 
De tien kinderen (10-11 jaar) van het ROBOOG Challenge team zijn uitgenodigd door een internationaal selectiecomité 
dat in totaal 29 inzendingen beoordeelde. De uitslag werd hen in de nacht van 28 februari medegedeeld. Het team werd 
geselecteerd op basis van sportiviteit, enthousiasme en de uitvoering van hun onderzoeksproject. Naast het ROBOOG 
Challenge team valt dezelfde eer nog ten beurt aan negen andere teams van over de hele wereld, de Eindhovense kin-
deren vormen echter de enige Nederlandse delegatie. Tijdens de Benelux finale op 27 januari jl. plaatste het Duitse 
team Herta-Mechanics uit Stadtlohn zich voor het World Festival.  

 
Philips stadion 
Niet alleen namen de kinderen het energiegebruik van het Philips stadion onder de loep, ook 
presenteerden zij de resultaten aan PSV en de gemeente Eindhoven en wisten zij bij energie-
leverancier E.ON een deal voor groene energie voor het stadion in de wacht te slepen. Het 
team ontwierp ook een energie-opwekkende stadion-stoel en voetbalveld op basis van een 
hypermoderne technologie. Tijdens de Benelux finale won het ROBOOG Challenge team de 
TU/e Projectprijs voor hun onderzoek. 
 

Reis 
De kinderen en hun begeleiders gaan zich nu voorbereiden op hun reis naar Atlan-
ta waar het World Festival van 17 t/m 19 april plaatsvindt. Bovendien zullen zij zich 
flink moeten inzetten om het benodigde reisbudget bij elkaar te verzamelen met 
behulp van bijdragen van bedrijven en overheden, maar ook door initiatieven van 
de kinderen zelf. Er is meer dan 15.000 euro nodig om de kinderen op weg te hel-
pen. 
Elke donatie is daarom meer dan welkom, want vele kleintjes maken tenslotte ook 
één grote! 
 
FIRST LEGO League 
De FIRST LEGO League is inmiddels uitgegroeid tot een grootschalige internationale competitie met wereldwijd onge-
veer 10.000 teams (90.000 kinderen) uit 40 landen. In Nederland ligt de organisatie in handen van Stichting Techniek-
promotie. De stichting stelt zich tot doel kinderen te enthousiasmeren voor techniek.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Angela Wellink, Teamcoach ROBOOG Challenge team 
040 – 2815813 / 06-40478805 
angela.wellink@onsneteindhoven.nl 
http://www.dse.nl/~roboog  
 
 

ZATERDAG 29 MAART 
KINDERKLEDING- EN SPEELGOEDBEURS DE BOOG 

 

Op zaterdag 29 maart a.s. wordt er op Basisschool de Boog 
(Koudenhovenseweg) een tweedehandse kinderkleding- en speelgoed-
beurs gehouden. U kunt daar voor weinig geld mooie, gedragen (merk)
kleding en speelgoed kopen. De verkoop is van 10 tot 14 uur. 
De toegang is gratis! 
 
U kunt ook zelf kleding en/of speelgoed inbrengen: goede kinderkleding 
vanaf maat 86 (geen ondergoed en sokken) en kinderspeelgoed dat nog 
intact is (geen knuffels). Neem voor meer informatie contact op met 
Berry Bijl (2810531). U bent van harte welkom! 
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Donaties zijn welkom op rekeningnummer: 
1137.66.963 t.n.v. De Boog p.r. commissie  
o.v.v. ROBOOG Challenge team 
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

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

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 april 2008 in het bezit te 
zijn van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is: 
‘toverland’ 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

Pia van der Steeg 
Bessenvlinderstraat 1 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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AAMBEELD 
AFDUWEN 
AMARANTKLEUR 
BAILEYBRUG 
BEHANG 
BEURSPOLIS 
BOMBAST 
DUIMSPIJKER 
EIERSCHAAL 
ENCLAVE 
ESTLAND 
EXAMENWERK 
GEBAK 

GEWIEBEL 
GRAND PRIX 
KNOEST 
KRUIPPAKJE 
KRUKKEN 
KURKBOOM 
NAATJE 
OERDONKER 
RAAPSTELEN 
REGENDAG 
RONDEEL 
RUWAARD 
SAUNA 
SLANGKLEM 
SNIJWERK 
SPRAAKLEER 
STEDE 
TANGENS 
TAXUS 

TEL AVIV 
TOUWBAAN 
VALSE 
VOORPAGINA 
VOSHOND 
WEGTRAPPEN 
WILDERNIS 
WONDPOEIER 
ZWAKJES 

G A D N E G E R A A P S T E L E N 

E A N N N V W I N P F E J T A A N 

W M O A A R E I E O P D N O W M E 

I B H L A L G B X R U A U U R A K 

E E S U X A T I A I S N IJ W E R K 

B E O I P E R S M I S C R B E A U 

E L V R L P A S E I L A H A L N R 

L D O A D O P Z N O A E U A K T K 

D O V N L IJ P R W E N E Y N A K B 

V I A G K C E S E A G K N B A L O 

V R L E E D N O R E K N O D R E O 

G S R P L B R E K U L J A O P U M 

K R U I P P A K J E E D E T S R G 

R U W A A R D K B O M B A S T N G 


