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Het nieuwe fenomeen,
de meivakantie, staat
weer voor de deur.
Al enkele jaren krijgt de
jeugd geen Paasvakantie meer, die is van de
agenda verdwenen,
daarvan rest nog slechts
één dag, Tweede Paasdag. In plaats van de
Paasvakantie is de meivakantie ingevoerd. En
dat is nog niet zo’n slechte ruil. Zeker niet als die meivakantie, zoals
dit jaar, uit een periode van twee weken bestaat.
Als we de reisbureaus en de verhuurders van de vakantiehuisjes
kunnen geloven, trekken we er tijdens die weken met z’n allen weer
op uit. Maanden geleden werden er al reizen en reserveringen geboekt. We gaan er dus weer van genieten. Maar…. daarvoor hoef je
niet altijd een kostbare reis te boeken. In Tongelre kun je ook volop
genieten. Daar kan de fiets- en wandelgroep 50-plus Tongelre over
meepraten. Deze club bestaat dit jaar 25 jaar. Zij hebben in al die
jaren al heel wat wandelingen en fietstochtjes in onze omgeving gemaakt, dus zij kunnen het weten. ”Tongelre is zó mooi, zó mooi… de
groenste wijk van Eindhoven.” Zo las je enkele maanden geleden
een reactie van een van deze wandelaars in de krant.
Maar wil je iets van de wereld zien, dan moet je
Tongelre laten voor wat het is en vertrekken
naar verre oorden. Je neemt de files mee, want
na zo’n uittocht is het op onze wegen bijzonder
rustig en bij thuiskomst heb je veel te vertellen.
We kennen immers allemaal het gezegde: wie
verre reizen doet kan veel verhalen.
Maar nu nog heel even niet, nu gaat u eerst
nog even gezellig het wijkblad lezen. Veel leesplezier en voor over enkele dagen:’n fijne meivakantie!

Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 18.50
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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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.

mogen ze verder met de opleiding Zwemmend
Redden A of B.
En daar zijn we ook meteen bij de kern van onze
club. Primair geven we les in zwemmen en zwemmend redden. We zijn aangesloten bij Reddingsbrigade Nederland, samen met nog een paar honderd
brigades in Nederland, waarvan die aan de kust
natuurlijk het meest tot de verbeelding spreken. Wij
zijn dus een binnenwaterbrigade, maar wel een grote
en belangrijke.

Heeft Eindhoven een Reddingsbrigade, we liggen
toch niet aan zee? is de verbaasde reactie die ik
vaak krijg als ik vertel daar al bijna 30 jaar lid van te
zijn. En hoewel “Eindhoven Aan Zee” in de toekomst
misschien niet helemaal uit te sluiten valt, is dat
zeker niet de bestaansgrond voor een vereniging die
hier in Eindhoven al meer dan 75 jaar bestaat en
ruim 450 leden telt.
Toen de redactieleden Riet Smulders en Francis
Stalpers mij benaderden voor een “Wisselpen
Nieuwe Stijl” kostte het me weinig moeite om een
onderwerp hiervoor te vinden, alhoewel de geschiedenis van ‘t Karregat ook nog had gekund, want velen kennen mij daarvan nog als meneer Jos die daar
bijna 25 jaar vanaf de start gewerkt heeft. Maar mijn
beschreven ervaringen met politiek en schoolbesturen zijn ook nu misschien nog wat controversieel en
dat past niet in dit blad.
Daarom een “veilig” onderwerp, dat naar ik verwacht
alleszins de moeite waard is.
Als ik dit schrijf is het EK zwemmen bijna afgelopen.
Het is Tweede Paasdag en Rond ’t Hofke, met daarin de mededeling van Mieke Peters, dat Jos de klos
is ligt op de salontafel. Het is voor onze vereniging
de Eindhovense Reddingsbrigade even een rustige
periode, want door het EK kunnen we tijdelijk geen
zwemlessen geven in de Tongelreep en is ook ons
clubhuis tijdelijk verhuurd aan de organisatie van het
EK. In het Ir. Ottenbad gaat alles wel gewoon verder
en ben ik deze maand bezig met het geven van een
cursus Eerste Hulp. Een groep van zo’n 19 jonge
mensen hoopt over enkele weken te slagen en dan

Maar hoe kwam ik daar nu terecht? Het begon zoals
zo vaak. Een buurman laat weten daar te zwemmen.
De verzuchting om eens wat aan sport te doen doet
je besluiten om je ook aan te melden. Na het eerste
diploma volgen er meer. Je begint mee te helpen. Je
volgt een instructeurs cursus en voor je het weet sta
je zelf “aan de bak” zoals dat heet. Op dit moment
geef ik les in zwemmend redden en eerste hulp. Ook
zit ik in de technische commissie.
Inmiddels is zo ongeveer iedereen in ons gezin betrokken bij de E.R.B. Onze oudste dochter Judith
geeft ook les en heeft daar haar man leren kennen.
Onze dochter Suzanne zit in de technische commissie en is verantwoordelijk voor de coördinatie van de
rampenploeg. En Guido, onze zoon, verricht PRactiviteiten voor de vereniging. Mijn vrouw
Clementine is op de achtergrond aanwezig met het
scheppen van de voorwaarden, zodat thuis alles
soepel loopt.
Dat je bij zo’n vereniging blijft heeft natuurlijk ook te
maken met het feit, dat het een gezellige club is,
waar de onderlinge verhoudingen goed zijn. Dat
heeft o.a. te maken met het feit dat het een club van
louter vrijwilligers is.
Zoals gezegd wordt er zwemles gegeven. Vanaf de
leeftijd van 4 jaar kun je bij ons terecht, maar ook
volwassenen kunnen bij ons nog zwemmen leren.
Op maandag- en dinsdagavond in de Tongelreep en
op donderdagavond in het Ir. Ottenbad. Dus, mocht
het er nog niet van gekomen zijn, ontbreekt dat
zwemdiploma nog op je c.v.? Wat let je en kom erbij!
Maar als je eenmaal kunt zwemmen, kun je verder
gaan met zwemmend redden. Stapje voor stapje leer
je hoe je een ander veilig uit het water kunt halen.
Het hoogste diploma, vanaf 15, jaar is Zwemmend
Redden A. Bij dat diploma is het verplicht vooraf een
geldig diploma Eerste Hulp te halen, immers een
drenkeling is niet gered als hij op de kant ligt. Ook

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 5

hoort bij die opleiding een stuk theorie waarin je van
alles leert over reddingsmiddelen, soorten waterongevallen, risico’s bij reddingen etc. Het is een
waardevol diploma, ook omdat je daarmee aan het
werk kunt als toezichthouder bij zwembaden. Op dit
moment adverteert De Kempervennen in ons clubblad om toezichthouders te werven. De aantrekkelijkheid zit ook in de afwisseling en veelzijdigheid van
de opleiding.
Behalve zwemmend redden doen we ook aan varend redden. Onze vereniging bezit enkele vletten,
die gebruikt worden bij de opleidingen tot varend
redder. Naast theorie ook hier veel praktijk, waarbij
gevaren wordt op het kanaal, maar ook op de Maas
en Maasplassen.

Deze opleidingen vormen de basis voor onze rampenploeg. Als ergens in Nederland een overstroming
plaatsvindt, dan kunnen we opgeroepen worden om
assistentie te verlenen bij reddingswerkzaamheden.
Daarvoor zijn enkele getrainde bemanningen beschikbaar. Jaarlijks is er een landelijke oefening,
waaraan verplicht deelgenomen moet worden.

Ook aan de kust zijn we actief. We hebben goede
banden met de Noordwijkse reddingsbrigade en elk
jaar volgen cursisten van onze vereniging daar in de
zomervakantie een cursus strandwacht en bewaken
er het strand samen met leden van de NRB.
We doen trouwens ook aan wedstrijden. Estafettewedstrijden, waarbij snelheid het belangrijkste is en
wedstrijden Eerste Hulp aan Drenkelingen (EHaD)
Bij deze wedstrijden wordt een waterongeval in
scène gezet, waarbij een ploeg van vier personen
meestal vier minuten de tijd krijgt de zaak op te lossen. Daarbij is een jury die punten geeft. Het niveau
van deze wedstrijden is hoog. Er zijn ieder jaar Nederlandse kampioenschappen in deze sport, waarbij
Eindhoven zeker wat betreft EHaD zich niet onbetuigd laat. Dit jaar zijn we Nederlands kampioen
geworden.
Dit is trouwens geen exclusief Nederlandse aangelegenheid. Er zijn ook Europese en Wereldkampioenschappen, voor zowel junioren als senioren. Zo zijn
de Europese kampioenschappen reddingssport voor
junioren dit jaar in september in Eindhoven en
Scheveningen. Scheveningen heeft de zee en wij het
mooiste zwembad van Nederland! Samen met de
Haagse brigade en Reddingsbrigade Nederland tekenen we voor de organisatie.
Jaarlijks organiseren we de zogenaamde Internationale Ontmoeting, wedstrijden waarbij ook ploegen uit
de buurlanden vertegenwoordigd zijn. Bijzondere
deelnemer al twintig jaar is een ploeg uit het Engelse
Sheffield. Zij komen in januari naar onze wedstrijden
en wij gaan jaarlijks in de herfstvakantie met een
ploeg bij hun op bezoek. Het zijn inmiddels vrienden
geworden. En in dat mooiste zwembad hebben wij
ons eigen clubhuis. Toen de plannen voor het nationale zwemcentrum gemaakt werden stond ons
toenmalige clubhuis precies op de plek waar nu het
nieuwe bad staat. We wilden geen spelbreker zijn en
hebben loyaal meegewerkt aan de totstandkoming
van het nieuwe bad.
We hebben dat ruimschoots gecompenseerd gekregen met een eigen clubhuis in het nieuwe zwemcentrum met daarin twee leslokalen, een bestuurskamer,
een grote bergruimte en een botenloods.
Zo. Nu weet u wel het belangrijkste. Ik hoop dat de
E.R.B. nu voor u geen onbekende club meer is. En
natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om eens een
kijkje te komen nemen of om zelf mee te gaan doen.
Hier past het niet om allerlei gegevens door te spelen, maar alles van belang vind je op onze website:
www.eindhovensereddingsbrigade.nl.

Gelukkig hebben we nog niet in actie hoeven komen,
maar dat betekent niet dat we niets doen. Als er in of
rond Eindhoven activiteiten langs en op het water
zijn, dan kan men een beroep doen op onze vereniging om te helpen met de beveiliging. Zo vind je ons
ieder jaar bij de aankomst van Sint Nicolaas en assisteren we bij triatlons en zwemwedstrijden buiten.

De Wisselpen stuur ik weer terug naar de Wolvendijk, maar nu naar mijn zwager Erwin Kilsdonk. Hij
zit nooit om een praatje verlegen, dus hij weet er
vast iets moois van te maken.
Groeten van Jos de Greef
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van het Kringbestuur Kempenland,onze ereleden Harry
van Raay en Harrie Kuijken en uiteraard onze vrienden en
gildebroeders en gildezusters waren bijeen om de installatie bij te wonen.

Op zaterdag 29 maart vond er in het gildehuis aan de Oude Muschbergweg in bosgebied de Bochten de installatie plaats van
onze nieuwe voorzitter en kapitein

Deken Wim van Rooij, die dit jaar 60 jaar lid is van het St.
Martinusgilde Tongelre, installeerde de nieuwe voorzitter
en kapitein en sprak daarbij enkele lovende woorden uit
over de nieuwe voorzitter.

Henk van de Nobelen.
Vele verenigingen en hoge gasten zoals o.a. de voorzitter

Al met al een gezellige en geslaagde avond.
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Tuintip van april: Zuilvormige bomen
Door Jeroen Soontiëns

KIKKERS EN PADDEN
Ik ga verder met het kikkervisje, weet u het nog, de
vorige natuurwijzer? Als het kikkerdril uit is gekomen,
zwemmen er de zogenaamde dikkopjes rond, kikkervisjes, een bolletje met een staartje en met dat staartje bewegen ze zich voort.

Bij het kiezen van een nieuwe boom voor in de tuin is
vaak de beschikbare ruimte de beperkende factor. De
gemiddelde stadstuin is meestal te klein voor een grote
volwassen boom. Daarom valt de keuze regelmatig op
zuilvormig groeiende bomen. Deze vragen weinig ruimte
maar het zijn wel echte bomen die een tuin nodig heeft
voor een extra dimensie. In deze tuintip worden een aantal zuilvormig groeiende bomen beschreven.
Prunus serrulata 'Amanogawa' - zuilsierkers
Deze sierkers groeit als een natuurlijke zuil. De takken
groeien vrijwel recht omhoog, vaak al sterk vertakkend
vanaf lage hoogte. Het fraaie van deze boom is de uitbundige bloei in april. De bloemen zijn gevuld en lichtroze van kleur. Ook in het najaar kleurt deze boom door de
oranjerood verkleurende bladeren. De uiteindelijke hoogte is ongeveer vijf meter.

Ze ademen voorlopig nog met kieuwen. Al heel snel
groeien er achterpootjes aan het visje en na ongeveer
6 of 7 weken de voorpootjes. En na ongeveer 3
maanden is de staart verdwenen en is het dikkopje is
een echt kikkertje geworden. De kieuwen zijn ze kwijt
en nu hebben ze longen om te ademen. Vanaf nu
gaan de kikkertjes en padjes het land op, en pas na 3
jaar zijn ze volwassen en gaan ze in principe terug
naar hun geboorteplas. Kikkers en padden hebben
heel veel vijanden. Een kikkervisje moet uitkijken voor
vissen en vogels en als kikker en pad, voor snoeken,
ratten, de bunzing, maar ook voor reigers en uilen en
in de polder voor de ooievaar. Als kikkers of padden
deze rovers niet op hun levens(PAD) tegenkomen en
met optimale weersomstandigheden, niet te strenge
vorst in de winter of te droge zomers, kunnen ze wel
een jaar of 10 worden.

Fagus sylvatica ‘Dawyck’ – zuilbeuk
De zuilbeuk is een goed toepasbare boom voor kleine
tuinen. De boom heeft steil opgaande takken en bereikt
uiteindelijk een hoogte van 8-10 meter. Er bestaat een
groenbladige (‘Dawyck’), een roodbladige (‘Dawycks
Purple’) en een geelbladige variant (‘Dawycks Gold’). De
groeisnelheid is niet zo groot in de eerste jaren na aanplant maar daarna gaat het sneller. De herfstverkleuring
is prachtig oranjegeel.
Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata’ - zuiltulpenboom
De tulpenboom wordt vaak verward met de valse tulpenboom (Magnolia). De tulpenboom bloeit echter later in
het seizoen met sierlijke groengele bloemen. De zuilvorm
van deze boom wordt wel hoog (10 tot 12 meter) maar de
breedte is dan nog maar 1 tot 1,5 meter. Het blad van de
tulpenboom is sierlijk gelobd en kleurt goudgeel in de
herfst.
Carpinus betulus ‘Fastigiata’ - zuilhaagbeuk
Deze boom heeft een zeer karakteristieke piramidale
vorm. Het frisgroene blad zit dicht opeen aan de takken.
De bloei van de haagbeuk is onopvallend, maar de boom
heeft een prachtige goudgele herfstverkleuring. De hoogte van een volwassen boom bedraagt 6 tot 10 meter. Deze soort wordt wel breder dan de andere genoemde zuilvormen en vraagt dus meer ruimte.

Even nog het verschil, een pad is wrattig en bruin en
een kikker is glad en glibberig en de groene kikkers
geven in mei en juni gratis concerten weg, bij het Medisch Centrum Tongelre in de Wasven-poel.
Met groengroet Kees van Grevenbroek

Natuurlijk zijn er nog veel
meer
mogelijkheden.
Naast de zuilvormig groeiende variëteiten kunt u
ook diverse bomen zelf in
een smalle zuilvorm
snoeien. Geschikte soorten hiervoor zijn de taxus,
haagbeuk en beuk. U
dient de boom dan wel
jaarlijks te snoeien om de gewenste vorm te behouden.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

Parochiecentrum Tongelre
Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603.
www.parochietongelre.dse.nl
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl
Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur
DE DIENSTEN IN ONZE PAROCHIE
Normale
diensten

Martinus

EucharistieZondag
viering of woord 11.00 uur
- en communiedienst

Jozef en
Maria
Zaterdag
19.00 uur

Antonius
Zondag
9.30 uur

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.
Op donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag) wordt om 11.00
uur in de Martinuskerk een eucharistieviering gehouden,
met zang van het Martinuskoor.
Op zondag 11 mei (Pinksteren) wordt om 11.00 uur weer
een kindvriendelijke eucharistieviering gehouden in de
Martinuskerk. Ook nu weer met het Martinuskoor.
Nog een kindvriendelijke eucharistieviering: 18 mei in de
Antoniuskerk om 9.30 uur, met Schola Cantorum.
En tenslotte ook nog een keer op zondag 1 juni in de Martinuskerk om 11.00 uur.

wel wist dat ik het niet zou krijgen, kreeg ik wel eens als
antwoord: “Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen!”
Pasen en Pinksteren vieren wij nu eenmaal niet op één
dag.
Tussen Pasen en Pinksteren ligt een tijd van 50 dagen.
De eerste 40 dagen lezen we in de Schrift over wat er gebeurt na het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus:
Jezus verschijnt enkele keren aan zijn leerlingen.
Als markering tussen de verschijningsverhalen en de getuigenissen van de leerlingen, vieren we daarna Hemelvaart. En dan nog 10 dagen, het getal van de volheid en
het nieuwe begin. Na het afscheid en de tijd van verdriet
en ontmoediging, vieren we Pinksteren, het feest van de
Heilige Geest, het feest van “opnieuw beginnen”.
Er gebeurt heel wat in die 50 dagen: de verrezen Jezus
verschijnt aan zijn leerlingen en blijft zo werken aan Zijn
zending. Hij leert de leerlingen te blijven vertrouwen op
God en te blijven geloven dat Hij hen niet in de steek laat.
Integendeel, Hij geeft hen de Geest van waarheid – en
ook de opdracht om de zending van Jezus over te nemen!
Die zending krijgt iedereen die in Jezus gelooft en op Hem
vertrouwt. En om daaraan te kunnen voldoen, hebben wij
een aantal bronnen en richtlijnen tot onze beschikking:
de oude geschriften van het joodse volk (de wet van Mozes en de Profeten, en waar die voor staan) en de woorden van Jezus, het breken en het delen van het brood, en
de gemeenschap van onze medegelovigen. Hiermee hebben we voldoende in handen om vanuit God te kunnen
spreken en hetzelfde te kunnen doen als Jezus.
De 50 dagen worden afgesloten met Pinksteren.
Het zaad dat Jezus gezaaid heeft, is nu rijp voor de oogst.
We kunnen kracht ontlenen aan de Heilige Geest. Dat is
nodig om, in opdracht van Jezus, elkaar te kunnen vergeven en elkaar in liefde te kunnen aanvaarden. De vrede
die hieruit voortvloeit, is de vrede van het eeuwig leven.

OPENLUCHTMIS OP 4 MEI
Op zondag 4 mei wordt om 11.00 uur bij het kapelletje in
de Loostraat weer de traditionele Openluchtmis gehouden,
met zang van het St. Martinuskoor.
Dit jaar zal het ‘St Martinusgilde"‘aanwezig zijn. Na de mis
zal een vendelhulde plaatsvinden.
Verder werken dit jaar mee een delegatie van "Tussen de
Molens" onderdeel van Stichting "Lunet" voorheen Meare.
In samenwerking met Stichting Gasterij In 't Ven en een
presentatie door Stichting Groendomein Wasven.
Er wordt dit jaar weer gratis koffie en thee geschonken. Er
zal voor het eerst een sausijzenbroodje, gevulde koeken,
"misbaksels" en zakjes met kleine koekjes te koop worden
aangeboden.
Parkeergelegenheid vindt u in de Daalakkersweg.
Als het slecht weer is zal alléén de viering in de Martinuskerk plaatsvinden m.m.v. het Gilde St Martinus.
Tevens kan de werkgroep nog enkele vrijwilligers gebruiken voor het opstellen van de zitplaatsen.
Wie hieraan mee wilt helpen wordt verzocht voor de mis
om 9.30 uur aanwezig te zijn. Meteen na de viering kan
alles weer worden opgeruimd.
In de meimaand wordt elke avond om 19.00 uur de rozenkrans gebeden bij het kapelletje. Te beginnen op donderdag 1 mei.
VAN PASEN NAAR PINKSTEREN

Zoals de leerlingen 50 dagen de tijd nodig hadden om zich
deze ontwikkelingen eigen te maken, zo hebben wij ook
tijd nodig. Tijd om te begrijpen, tijd om te oefenen, en hopelijk ook tijd om te oogsten!
In tussentijd kunnen we bidden om het koninkrijk der hemelen: de tijd dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen…
Kaya van Heiningen
FAMILIEBERICHTEN
Overledenen:
Treesje Brouwer, 71 jr., Molijnstraat
Cor Nouwens, 68 jr., Rubensstraat
J.M.G.T. Hoekstra, 64 jr.
Harrie van den Heuvel, 78 jr., Amandelpark
Marietje Pelt, 92 jr., Molijnstraat
Jo Paulussen-van den Corput, 74 jr., Wolvendijk
Marie Kuipers- van Keulen, 93 jr., Acht
Toos Verrijt-Cox, 81 jr., Molijnstraat
Dolly van Rulo-Verhoeven, 93 jr., Engelsbergenstraat
Hans Vollenbroek, 72 jr., Parklaan
Jo Boelens-Verbraak, 94 jr., Molijnstraat
Ad van Hoof, 77jr., Melkweg
Dopen:
Lois Janssen
Bart Huls
Evelien Huls
Gyliano Douzé

Als ik vroeger eens ergens naar vroeg waarvan ik eigenlijk
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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

27 april

10.00 uur

Musical Mozes

Donderdag

1 mei

10.00 uur

Hemelvaartsdag
Adventskerk
Ds. T. Boekestijn

Zondag

4 mei

10.00 uur

Ds. M. v. Nie

Zondag

11 mei

10.00 uur

Hr. C. Wijnberger

Zondag

18 mei

10.00 uur

Ds. M. v. Nie

Zondag

25 mei

10.00 uur

Ds. T. Boekestijn

DE ADVENTSKERK IS GELEGEN AAN
CAMPHUYSENSTRAAT 4.

DE

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST. DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

KOM BALLET / BEWEGINGSLES VOLGEN!
Heb je zin om de dag fit te beginnen en lekker te
bewegen op muziek?
Doe dan mee op dinsdagochtend van 09.30 tot
10.30 uur.
Er wordt ballet/bewegingsles gegeven in de dependance van het Raadhuis (bij de witte school) aan
dames van 40+.
Door omstandigheden, o.a. verhuizingen enz. is het
aantal leden verminderd en omdat we zeker door
willen blijven gaan, zijn nieuwe leden van harte welkom.
Na een uurtje inspanning is er natuurlijk tijd voor
ontspanning. Dat bestaat uit gezamenlijk koffie drinken en veel lachen!
Als je interesse hebt, doe gewoon een keer mee!
Kom op dinsdagochtend niet kijken, maar meedoen!
Bel Agnes voor meer informatie! 06 1310 1634.
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

www.ouderaadhuis.dse.nl

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

Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 1x per 2 weken

⌚
Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.

INITIATIEF VOOR BEHOUD WIJKCENTRUM
’T OUDE RAADHUIS

Allerhande vormen van handwerken voor dames,
met koffie en een gezellig praatje.

⌚

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

⌚

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

⌚

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

⌚

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
⌚

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

⌚

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

Foto: Karel Pesch

Het burgerinitiatief van Maria van der Wees en Annie Striekwold om ’t Oude Raadhuis en de opgeknapte boerderij op ’t Hofke te behouden voor Tongelre heeft in tien dagen tijd 475 handtekeningen
opgeleverd. Hiermee is een stap gezet om de Eindhovense gemeenteraad te overtuigen, dat beide
panden nodig zijn voor de vele activiteiten in Tongelre.
Op 22 april zal de gemeenteraad bepalen of het burgerinitiatief in behandeling zal worden genomen.
Het plan om de gemeenteraad te overtuigen dat de
boerderij en ’t Oude Raadhuis heel goed te gebruiken zijn voor de wijkactiviteiten, is in februari van dit
jaar geboren toen bleek dat de vestiging van ’t Oude
Raadhuis in het nog te bouwen spilcentrum De
Boog waarschijnlijk geen doorgang zou vinden. Zo
ontstond er een nieuwe situatie. De verbouwing van
de monumentale boerderij ‘huis Van Poppel’ is afgerond. Voor het afwerken van het pand aan de binnenzijde moet gewacht worden totdat de bestemming van de boerderij vaststaat.
Maria van der Wees en Annie Striekwold vonden
elkaar in hun streven dat ’t Oude Raadhuis, al vijftig
jaar het echte ‘spilcentrum’ van Tongelre, behouden
moest blijven voor maatschappelijke activiteiten voor
en door de samenleving.
De boerderij zou daarbij de huidige dependance
kunnen vervangen.
Om dit voornemen op de agenda van de gemeenteraad te krijgen waren 250 handtekeningen nodig.
Met 475 ondertekenaars laat Tongelre zien dat er
voldoende draagvlak is om op ’t Hofke, aan het historische marktpleintje, een echt gemeenschapshuis
te realiseren. Het woord is nu aan de gemeenteraad
van Eindhoven.
Eef van den Berg
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EINDHOVENSE HART
TRIM STICHTING
Deze stichting, opgericht in
1980, heeft ten doel het bevorderen van de fysieke gezondheid van personen die
een hart- of vaatprobleem
hebben doorgemaakt, personen met een longaandoening, diabetes, maar ook van 50-plussers die hun
conditie willen behouden dan wel verbeteren. Deze
stichting wil dat doen door o.a.
onder deskundige leiding wekelijks een sporten spelmiddag/avond te organiseren
voorlichting- en reanimatiecursussen te verzorgen
contacten te leggen met organisaties en instellingen met gelijke doelen
adviezen in te winnen bij de van toepassing
zijnde specialismen in ziekenhuizen, revalidatiecentra e.d.
De stichting is aangesloten bij de overkoepelende
organisatie “Hart in beweging” en heeft zij nauwe
contacten met de Nederlandse Hartstichting.
Het uit te voeren programma bestaant uit rek-, streken speloefeningen, is gevarieerd en laat alle spieren
en gewrichten die moeten zorg dragen voor een gezond lichaam, optimaal functioneren.
Hebt u interesse of bent u benieuwd hoe e.e.a. verloopt, breng dan vrijblijvend eens een bezoek aan:
Sporthal Haagdijk, Meerkollaan 6, Eindhoven
(Tongelre) op donderdagavond tussen 17.00 en
20.30 uur (2 groepen). Telefonische informatie 0402815633 of kijk op www.ehts.nl

HANDEN EN HERSENEN

De Communicatiegroep: die zich bezighoudt met
de publiciteit vooraf en na afloop van activiteiten.
De Educatiegroep: voor het begeleiden van schoolgroepen die in het gebied voor activiteiten komen.
De Expositiegroep: die tentoonstellingen,films, theater, lezingen e.d. voorbereidt en uitvoert.
De Groengroep: er is van alles te doen In het groen:
onderhoud maar ook van allerhande activiteiten in de
schop en in het Groendomein buiten.
De Januskopgroep: ict-ers kunnen zich uitleven in
dit project dat speciaal voor de jeugd werkt: in relatie
met binnen- en buitenactiviteiten.
Wie zich geroepen voelt haar of zijn steentje bij
te dragen aan ons “Tongers” project in het
Groendomein Wasven is van harte welkom.
Een telefoontje naar 281 12 14 (Frits) of 281 77 05
(Frans) zorgt voor contact.
Via info@wasven.nl kan een mail ook.

De jaarlijkse collecte van het Rode Kruis zal van
15 t/m 21 juni 2008 worden gehouden.
Wij zijn dringend op zoek naar een of twee vrijwilligers die in de wijk Oud Tongelre en/of Geestenberg
de collecte kunnen coördineren. Naast enige voorbereiding, zullen de werkzaamheden vooral in en
rond de week van de collecte nodig zijn. Daarbij krijgt
u alle ondersteuning van het Rode Kruis Eindhoven.
Hebt u wat tijd en wilt u meer weten, aarzel dan niet
om contact met ons op te nemen via tel.:
040-244 3311 of per e-mail: eindhoven@redcross.nl.
Uw hulp wordt bijzonder gewaardeerd.
P.S. Wij zoeken tevens nog Tongelrenaren die een
paar uurtjes willen collecteren; vele handen maken
licht werk.

’n Vreemde titel ? Oké !
Maarr…Niet eens zo’n
vreemde vraag !
Bij het Groendomein Wasven hebben we het allebei
(nog meer) nodig.
Nu de boerderij klaar is komt het er op aan dat we de
activiteiten wat meer gestalte gaan geven.
We hebben een aantal werkgroepen benoemd en in
elk daarvan is nog plaats voor vrijwilligers/-sters.
We noemen in alfabetische volgorde:
De Arrangementengroep: voor het organiseren van
arrangementen voor bedrijven en voor kinderfeestjes, alles met een educatieve inslag.
De Boerderijgroep: voor het schoon houden en het
(klein) onderhoud van de gebouwen; boerderij,
schop, bakhuis.

BRADERIE
Op maandag 12 mei, 2e Pinksterdag zal
traditiegetrouw de braderie rondom ’t
Hofke weer plaatsvinden. Wij hopen dat
de weergoden ons gunstig gezind zijn
waardoor het aantal bezoekers ook
weer hoog zal zijn. Dit jaar wil de organisatie trachten om ruimte te maken
voor een aantal mensen die met dieren
op de markt komen staan.
Tot ziens op 12 mei!
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TOEGANG GRATIS BIJ OPTREDEN VAN
‘OMA’S AAN DE TOP’.

WE GAAN WEER WANDELEN !!!!
Staan uw wandelschoenen ook al klaar voor de
12e Avondwandelvierdaagse
door ons mooie Tongelre.
‘T Oude Raadhuis organiseert deze vierdaagse onder auspiciën van de Nederlandse/Noord-Brabantse
Wandelsportbond
van 19 tot en met 22 mei

Op 3 mei a.s. vindt in Hotel Sofitel/Cocagne, Vestdijk
47 in Eindhoven (tegenover de Heuvelgalerie) een
muziekshow plaats, speciaal voor ouderen die nooit
in de gelegenheid zijn om naar het theater of een
muziekconcert te gaan.
Een muziekshow met bekende artiesten én natuurlijk
met het Zangkoor Oma’s aan de Top.
Ouderen uit Eindhoven en omgeving - ook met rolstoel - zijn van harte welkom.
Voor koffie, thee, ’n drankje en hartig hapje wordt
gezorgd.

De afstanden die naar keuze gelopen kunnen worden zijn :
2.5 km,
5 km,
7.5 km,
10 km en
12.5 km.
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien
men 4 avonden heeft gewandeld en minimaal 5 km
per avond heeft afgelegd.(Kinderen tot en met groep
drie, na 2.5 km per avond).
Inschrijfgeld bedraagt: € 3,50 per persoon
Bij voorinschrijving in ’t Oude Raadhuis op
woensdag 14 mei vanaf 18.00 uur € 3.00.

Het enige dat nodig is, is uzelf aanmelden via onderstaande bon. Doe dat vandaag nog! Er zijn 400
plaatsen, dus op is op.
Aanvang 13.30 uur, einde 17.00/17.30 uur.
Voor informatie: 06 251 73 443 of per email:
omasaandetop@dse.nl
Kijk ook eens op www.omasaandetop.dse.nl
Adres: ‘Oma’s aan de Top’, Urkhovenseweg 318,
5641 KP Eindhoven

Start: iedere avond tussen
18.00 uur en 19.00 uur bij ‘t
Oude Raadhuis.
De laatste avond kan voor de
langere afstanden of langzamere wandelaars, eerder gestart worden in verband met de
feestelijke afsluiting onder begeleiding van harmonie De
Eendracht.

Reservering voor gratis muziek/show middag
“speciaal voor u die niet vergeten mag worden”

Aanmeldingsbon:
voor “Oma’s aan de Top”
Datum:
3 mei 2008
Aanvang:
13.30 uur
Eindtijd:
17.00/17.30 uur
Naam:
………………………………………………………………..
Adres:
………………………………………………………………..
Plaats:
………………………………………………………………..
Met hoeveel personen komt u: …………………………………………….
Stuur deze bon naar:
“Oma’s aan de Top”, Urkhovenseweg 318, 5641 KP Eindhoven
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gezellig rond de tafel zitten en we hebben dit knusse
buitenverblijf goed in ons opgenomen, komen we tot
de conclusie, dat het hier goed wonen is.
“Ja”, vertelt Annie ons, “wij wonen hier heerlijk. We
hebben fijne buren, we overlopen elkaar niet, maar
als het nodig is, staan we voor elkaar klaar en als er
iets te vieren is, dan is iedereen van de partij.”

Annie Magendans – Bouman.

Ben je nu, om het zo maar eens te zeggen, met
pensioen?
“Nee hoor, we hebben de zorg en de verantwoording
voor de bloemenzaak niet meer, maar zijn op de
achtergrond steeds aanwezig. Als de kinderen op de
markten bloemen tekort komen, worden we ingeschakeld en zorgen wij voor bevoorrading.”

Op een rustige donderdagmiddag in maart rijden wij
naar de Doolstraat. We hebben een afspraak met
Annie Magendans-Bouman. Annie, wie kent haar
niet? Jarenlang runde zij een bloemenhal aan de
Wolvendijk en nu, alweer 20 jaar, woont zij met haar
man Frits op een mooi rustig plekje aan de Doolstraat, in een prachtig buitengebied.
Annie staat ons al op te wachten en heeft naar goed
Brabants gebruik de koffie al bruin. Als we even later

Hoe ben je in de bloemenbranche terecht gekomen?
“Op jonge leeftijd zat ik al in de bloemen. Via mijn
zwager kwam ik in de bloemenwereld terecht. Op 11
jarige leeftijd verkocht ik al huis aan huis
‘pantoffelplantjes’. Door toedoen van die zwager is
onze familie in de loop der jaren uitgegroeid tot een
ware bloemenfamilie want mijn broers en zussen zijn
ook door hem in de bloemenbranche terecht gekomen.
Toen ik 16 jaar was, in 1956, ben ik voor mezelf begonnen in onze schuur aan de Heezerweg. In die tijd
gingen we met de bakfiets venten en naar de markten. Al op jonge leeftijd stond ik met mijn bloemen op
een aantal markten in Eindhoven.”

En Frits, paste hij in die wereld?
Frits: “Ik kom uit een echte bloemenfamilie, ik ben in
Renkum in Gelderland geboren. De grootmoeder
van mijn opa verdiende destijds al de kost in de
bloemenbranche. Op twaalfjarige leeftijd werkte ik al
mee in de bloemenhandel.”
“Ja”, gaat Annie verder, “ik heb Frits in 1951 op de
veiling in Aalsmeer ontmoet, ik was 21 jaar en zat
naast Frits op de veilingbank, kan het romantischer
tussen al die bloemen?”
Hoeveel kinderen hebben jullie en zijn die allen in
de bloemenhandel terecht gekomen?
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Is er veel concurrentie in de bloemenhandel?
“Onze zaak loopt prima. Wij konden en kunnen nog
steeds kwalitatief goede bloemen leveren tegen een
scherpe prijs. Wij kopen onze bloemen rechtstreeks
van de veiling. Onze zonen en inmiddels ook onze
schoondochter runnen alweer een aantal jaren het
bedrijf en naar volle tevredenheid. Zij staan wekelijks
op vele grote en kleine markten in Eindhoven, Helmond, Valkenswaard, Ede tot zelfs in België. Op de
markt in Ede staat de familie Magendans al meer
dan 60 jaar!
Door al die tweeverdieners worden de zaterdagse
markten het drukst bezocht. Maar voor ons is ook
een minder drukke markt niet te versmaden.”

“Wij hebben drie kinderen, één dochter en twee zonen. Onze twee zonen hebben onze zaak voor 90 %
overgenomen en gaan wekelijks naar 11 markten.
Onze dochter is lerares Nederlands. Nadat ze de
tuinbouwschool in Venlo gevolgd had wilde ze toch
niet in die sector verder en ging Nederlands studeren. Toen ze daarmee klaar was heeft ze 7 jaar meegewerkt aan het vakblad voor de bloemist: Bloem en
blad! Dus ook zij heeft “bloemenbloed”, ja, zijdelings
is er de interesse bij haar ook wel.”

Jullie hadden jarenlang een bloemenhal aan de
Wolvendijk.
“Ja, in 1968 zijn we met onze zaak verhuisd naar de
Wolvendijk. Twintig jaar hebben we daar gewoond
en gewerkt. In 1988 zijn we, na een rigoureuze verbouwing van onze nieuwe woning, naar de Doolstraat verhuisd. Die verbouwing was hard nodig, het
was een verouderd huis dat aangepast moest worden aan de moderne tijd. Nu is het van alle gemakken voorzien.
Het pakhuis en de grote koelcellen op de Wolvendijk
worden nog steeds gebruikt.”

Wat is er leuk aan de bloemenhandel?
“Het leuke van deze branche is het omgaan met de
klanten en deze blij maken met een mooie gesorteerde bos bloemen. Kon je vroeger met een bosje
anjers op verjaardagsvisite gaan, tegenwoordig wil
men de jarige of de gastvrouw verblijden met een
mooi gesorteerd boeket, dat met gevoel voor kleur is
samengesteld, want je moet in dit vak ook creatief
zijn.”
Uit deze woorden blijkt wel dat Annie en Frits met
hart en ziel voor hun zaak gewerkt hebben en met
hun tijd zijn meegegaan en het resultaat van hun inzet mag er zijn: een gezonde florerende familiezaak.
Ook al zijn zij in 2009 vijftig jaar getrouwd, zij gaan
nog niet achter de geraniums zitten, ze blijven actief.
“Hebben onze zonen onze hulp nodig dan kunnen ze
altijd een beroep op ons doen”, zo besluiten zij ons
gesprek.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 19

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

NATUURTHEMA AVOND

BESNEEUWDE PAASMEUBELSHOW IN ´T WASVEN.

Het was druk op 28 maart, tijdens de natuurthema avond
die dit keer in het teken stond van kikkers en padden. Er
waren maar liefst 49 kinderen en een 15tal ouders aanwezig in de groenwerkplaats van de Wasvenboerderij.

Zelfs de weerberichten en de daadwerkelijke sneeuwbuien
op tweede paasdag konden niet voorkomen dat het nieuwe tuinmeubilair van Gasterij in ´t Ven op het terras van
de Wasvenboerderij royaal werd ingewijd. Wat niemand
kon geloven, gebeurde: kort na het openingspraatje namen de allereerste bezoekers weliswaar, schoorvoetend,
plaats op de natgesneeuwde stoelen. Uiteraard met een
bedoeling: de heuse Paashaas en Juffrouw Tok trokken
loten, en wie het nummer achter op zijn tuinstoel had
kwam voor een verrassing in aanmerking.

En er waren echte kikkers en kikkerdril en kleine waterbeestjes, wat goed te bekijken was van dichtbij. Allerlei
wetenswaardigheden over deze amfibieën werden verteld.
Ook zijn er prachtige filmbeelden bekeken in de mediaruimte van heikikkers, padden en salamanders gemaakt
door natuurfilmer Cor Speek.
Naast de opening van wandelpad ´t Ommetje, het Paaseieren rapen, het schminken in de Schop, het ponyrijden,
dieren knuffelen en het planten van een heuse notenboom
waren we zondag getuige van niet bepaald de eerste,
maar zeker niet de laatste ludieke actie waarmee het
Groendomein Wasven grote groepen Tongelrenaren op
de been weet te brengen. Kijk en geniet mee van deze
prachtige foto´s, wederom gemaakt door Jan Wijn. En
kom bij beter weer het tuinmeubilair eens testen, u zult er
zeker geen spijt van krijgen!!!

Daarna zijn we (helaas in de regen) naar de poel gelopen,
gewapend met zaklampen om te kijken of daar nog levendigheid te zien was. 2 Groene kikkers en kikkerdril kwamen we op onze natte wandeling tegen, maar het was
toch een avontuur op zich.
De volgende thema avond gaan we het hebben over bomen in het Wasven. Weet je wel hoe oud ze zijn? En weet
je wat er allemaal in een boom woont? Het is op 25 april
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De entree is € 1,50 per kind (van 6 tot 16 jaar).
Tot dan !
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De boerderij aan de Celebeslaan
Alle wijkbewoners kennen inmiddels de boerderij aan de
Celebeslaan wel!
Wij, de redactie van Rond ’t Hofke, zullen zes maanden
op rij telkens een aspect van deze bijzondere boerderij
toelichten door in gesprek te gaan met een of meerdere
mensen die bij de ontwikkeling van dit project betrokken
waren óf nog zijn.

Deze maand hebben we gesproken met Sylvia
Merschmann van architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.

meerdere stichtingen bij betrokken en wat het vooral heel
uniek maakte: het project was opgezet door vrijwilligers.”
Waren er specifieke bijzonderheden?
“Deze boerderij is een gemeentelijk monument en heeft
haar naam te danken aan de voormalig eigenaar Frits Philips. Stichting Groendomein Wasven heeft de boerderij in
2006 van de gemeente gekocht om de boerderij weer
nieuw leven in te blazen. Uitgangspunt was de bestaande
structuren zoals het voor- en achterhuis en authentieke
elementen zoals de oude voederbakken van het vee te
bewaren. Tevens moest het interieur van deze tijd zijn.
Hierbij moet je denken aan de juiste materialen, kleurstelling, keuze voor meubels etc. Ook qua techniek, wetgeving over de HACCP-norm en toegankelijkheid voor mindervalide mensen moest de boerderij aan de huidige eisen voldoen.”

Over architectenbureau Drijvers Oisterwijk b.v.
Dit architectenbureau houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met diverse architectuurprojecten in geheel NoordBrabant. Restauratie, nieuwbouw, verbouw en ook interieuropdrachten worden door hen met veel enthousiasme
aangepakt.
Na de oprichting door Piet Drijvers in 1948 treedt in 1996
de derde generatie Drijvers aan. Samen met zijn vader
Fons Drijvers en Sylvia Merschmann begeleidt Niels Drijvers de projecten op een persoonlijke en professionele
wijze.
Kennis, netwerk en eigentijds inzicht maken Drijvers Oisterwijk b.v. tot een gerenommeerd en veel gevraagd restauratiebureau.
Enkele bijzondere projecten architectenbureau Drijvers b.v.
• Philipsboerderij Eindhoven
• Boerderijen in Moergestel, Haaren, Oirschot, Udenhout, Gemert, Deurne, Uden.
• Arbeiderswoning in Nederwetten.
Ook voor molens, kastelen en woningen zijn door Drijvers
b.v. vakkundige restauratieplannen gemaakt.
Wat was er interessant aan de restauratie van de boerderij aan de Celebeslaan?
Sylvia begint enthousiast te vertellen. “De restauratie van
deze boerderij was voor ons een uniek en heel interessant
project. Het betrof hier géén woonboerderij, er waren

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Sylvia: “Deze boerderij heeft een hele bijzondere maatschappelijke functie. Het moest een geheel worden van
Gasterij tot keuken en bakkerij met winkel. We hebben
steeds gestreefd naar transparantie en hebben dat bereikt
door veel in- en doorkijkjes te creëren en veel glas te verwerken. Kom je nu bij de ingang binnen dan zie je een
open ruimte met boven de nok van het dak, rechts kijk je
in de Gasterij en links zie je de voederbakken en kijk je
door de glazen tussendeur tot in de bakkerij en de winkel.
Vooral deze ruimtelijke indruk maakt de boerderij zo bijzonder.”
Zijn er nog meer bijzonderheden?
“Zo is ook de glaswand bij de Schop heel apart. Om deze
ruimte functioneel te maken moest het een afgesloten
ruimte worden. Doordat we een glaswand hebben geplaatst heeft de Schop zoveel mogelijk z’n oorspronkelijke
uitstraling behouden.
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In de Gasterij is het authentieke plafond geschilderd en
brandwerend gemaakt en is er een passende eiken vloer
gelegd. De verlichting boven de bar is heel traditioneel
een “peertje” maar in een nieuw jasje. De brandslang- die
in deze ruimte natuurlijk niet mag ontbreken- is verwerkt in
een kast die een geheel vormt met de wand.

maar uiteindelijk hebben we samen toch deze multifunctionele boerderij kunnen realiseren.”
Tenslotte
Omdat Architectenbureau
Drijvers b.v. ook haar
steentje wilde bijdragen
aan dit geweldige initiatief
van deze vrijwilligers besloten zij het ontwerp van
het interieur te sponsoren.
Een fantastisch initiatief!

Omdat de boerderij midden in het groen zit hebben wij het
thema binnen – buiten als leidraad voor een aantal details
genomen. Zo hebben wij bv de terrasklinkers naar binnen
door laten leggen, zodat je een vloeiende overgang van
buiten naar binnen en andersom krijgt.
Op de hanglampen van de gasterij is een bomenprint te
zien. Om de verschillende functies in het gebouw te verbinden is overal dezelfde stijl doorgetrokken: werken met
eerlijke materialen en op elkaar afgestemde kleuren, alles
is met elkaar verweven. We hebben alles zoveel mogelijk
authentiek gelaten, geen ontsierende elementen binnen
maar ook niet buiten. Een voorbeeld van dat laatste is de
ontluchting van de bakkerij. Die ontluchting kan en mag
natuurlijk niet ontbreken maar wij hebben die onzichtbaar
in het dak verwerkt.”

Tevreden met het resultaat?
“Met het resultaat van dit project zijn wij bijzonder tevreden. Wij hebben deze prachtige boerderij geschikt kunnen
maken voor z’n huidige functie- en dit zonder de authenticiteit te verliezen. Als onze opdrachtgevers ons plan te
kostbaar vonden, moesten wij soms wel even volhouden,
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LEID(ST)ER VOOR VERKENNERS
GEZOCHT.

Stadspas
De stadspas is een feit
De Bibliotheek Eindhoven heeft haar akkoord gegeven aan de stadpas. Hiermee is de stadspas als bibliotheekpas een feit. Het duurt echter nog enkele
weken, voordat u uw stadspas daadwerkelijk in uw
bibliotheek kunt gebruiken. De technische aanpassing van onze huidige systemen moet nog plaatsvinden. Dit is met negen vestigingen vooral een omvangrijke operatie.
De huidige bibliotheekkaart
De huidige bibliotheekkaart blijft gewoon bestaan. U
kunt als klant kiezen of u gebruik wilt gaan maken
van de stadpas, of liever de huidige bibliotheekkaart
gebruikt. Wij bieden de stadpas aan als extra service
voor onze leden.
Kiezen voor de stadspas
Zodra onze systemen zijn aangepast, kunt u in de
bibliotheek uw stadspas als bibliotheekkaart laten
activeren. Neemt u hiervoor uw huidige bibliotheekkaart mee. Gooi uw huidige bibliotheekkaart na activering van de stadspas niet weg! Voor sommige toepassingen buiten de bibliotheek blijft u deze kaart
nodig hebben (uit met je bieb).
Natuurlijk informeren wij u in de komende weken uitgebreid over de voortgang. Voor meer informatie
kunt u ook altijd terecht bij een van onze medewerkers.
Kleine Lettertjes
Lijken letters soms alsmaar kleiner te worden? Wordt
lezen daarom vermoeiend?
Wist u dat u bij ons grootletterboeken kunt lenen? In
duidelijke, grote druk kunt u romans, thrillers en nog
veel meer lezen. Ook hebben wij luisterboeken. Op
cd worden boeken van bekende auteurs voorgelezen
door een verteller met een prettige stem. Fijn voor
thuis, maar ook fijn voor lange ritten in de auto.

Scouting St. Frans is naarstig op
zoek naar een leider of leidster voor
de speltak verkenners van deze
groep. Deze speltak die op dit ogenblijk erg klein is, bestaat uit jongens
en meisjes van 11 tot 15 jaar.
Wij zijn op zoek naar iemand die het leuk vindt om
met deze leeftijdsgroep zó om te gaan dat deze
groep (op termijn) zelfstandig kan draaien, dan wel
samen met anderen. Heb je hier zin in en heb je op
zaterdagmiddag enkele uurtjes tijd, laat dan even
iets weten. Zou je dit samen met een vriend of vriendin willen doen dan is dat ook mogelijk.
Heb je interesse stap dan over onze lage drempel en
bel even met Karin:
040 28 15 401. Of kom op een zaterdagmiddag even
kijken bij de blokhut aan de Vuurvlinderstraat.
Scouting St. Frans

4 MEI 2008 KONINGSCHIETEN.
Op zondag 4 mei a.s zal om 11.00 uur het St. Martinusgilde Tongelre de openlucht eucharistieviering
bijwonen aan de Loostraat, bij het ons bekende kapelleke.
Daarna zal de eed van trouw aan het kerkelijk gezag
hernieuwd worden en zal er een optreden plaatsvinden van onze vendeliers en uiteraard zullen Martinus
en de bedelaar ook van de partij zijn.
Vanaf 15.00 uur zal op het gildeterrein ons tweejaarlijks koningschieten plaatsvinden.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd om dit schouwspel te komen bewonderen.

Expositie
Vanaf 1 april (en dat is geen aprilgrap) hangt er 10
meter rail in de bibliotheek waar schilderijen, foto’s of
iets anders aan kan hangen. Dus als je zin hebt om
eigen kunstwerk aan de buurt te tonen kom dan eens
langs of mail naar herzenbroeken@obeindhoven.nl
en wie weet ………?

De toegang is gratis.

Onze website
Wil je weten wat er allemaal gebeurt in de bieb, heb
je hulp nodig bij een spreekbuurt, zoek je een boek,
wil je reserveren of wil je de uitleentermijn van je
boeken verlengen? Het kan allemaal. Ga naar
www.obeindhoven.nl en laat je verrassen!

Dus heeft u zondag 4 mei zin in een boswandeling,
kom dan naar bosgebied de Bochten en leg even
aan bij het St. Martinusgilde Tongelre.

De middag zal muzikaal omlijst worden door een
boerenkapel uit Budel Dorplein.
Vanaf 16.00 uur wordt er ook voor de inwendige
mens (tegen betaling) gezorgd.

U bent van harte welkom.
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WILT U ONS HELPEN?
Graag willen wij ons aan u voorstellen.

Wij zijn de Pres. Rooseveltgroep. U kunt ons vinden bij
de voet-/fietsbrug aan de Oude Muschbergweg. Wij zijn
een scoutinggroep voor scouts met een lichamelijke
beperking, daardoor hebben wij een regiofunctie.
Er zijn drie speltakken;
welpen van 7 t/m 12 jaar
scouts van 12 t/m 16 jaar
pivo’s van 16 t/m 20 jaar uitlopend tot 23 jaar
Het aantal leden is op dit moment ongeveer 30 jongens
en meisjes die worden begeleid door ongeveer 18 personen. Wij draaien eenmaal per maand club van zaterdag 14.00 uur tot zondag 14.00 uur. We blijven dan
overnachten, want onze blokhut “Villa Roosevelt” is geheel aangepast.
Onze activiteiten zijn o.a. speurtochten, gezelschapsspelen, hobbyuurtjes, werken met kaart en kompas,
pionieren, primitief koken op houtvuurtjes, acties en
nog veel meer!
Ook hebben we met alle speltakken gezamenlijke activiteiten zoals: in april het St. Jorisweekend, de Jota in
oktober en in 2010 een gezamenlijk zomerkamp vanwege ons 45 jarig bestaan.
Dit jaar gaan onze welpen op zomerkamp in Prinsenbeek, de scouts naar Kappelle en onze pivo’s doen
mee aan de Nationale Jamboree in Boxtel. Hiervoor
hebben de pivo’s de laatste tijd actie gevoerd in de wijk
om hun kampgeld bij elkaar te krijgen. Het is ze gelukt;
wij danken u hartelijk voor uw steun.
Toch vragen wij uw aandacht, want we komen voor
onze welpen en scouts nog leiding tekort. Je hoeft géén
opleiding in de verzorging te hebben. Enthousiasme en
graag met kinderen bezig zijn, zijn al heel fijne kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken. Ook kan de pivogroep nog wel wat leden plaatsen. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd.

van Tongelre. Met ondersteuning van: Welzijn Eindhoven, Stadsdeelkantoor, G.G.D., O.V.O. en de Adviescommissie Seniorenbeleid
Wat doen wij?
Belangenbehartiging van 55-plussers in Tongelre.
Ontplooien van/participeren in activiteiten in Tongelre.
Signaleringsfunctie van het wel en wee van senioren met speciale aandacht voor de eigen woonomgeving.
Uitwisseling van ervaringen teneinde het leefmilieu te verbeteren.
Naar buiten treden teneinde SOT meer bekendheid te geven in Eindhoven, waardoor meer informatie naar ons kan komen welke van belang kan
zijn voor onze senioren.
Vinger aan de pols houden met betrekking tot
wijkvernieuwingen en woonservice zones.
S.O.T. komt ca. 10 x per jaar bij elkaar. Tijdens deze
bijeenkomsten kunnen incidenteel werkgroepen worden
gevormd die speciale activiteiten afwerken.
Wij zoeken nog versterking voor onze groep.
Voor informatie: dhr. A. Goede, tel. 040-28 10 493

Voor al uw bloemen en planten .
Bezorging door heel Nederland.
ANDRÉ’S FLOWER CORNER
Tongelresestraat 405
5642 ND Eindhoven
Telefoon: 040 - 281 54 93
Fax: 040 - 281 54 93

U bent van harte welkom!

Hebt u interesse of kent u iemand waarvan u denkt -dit
is wel iets voor hem of haar- laat het ons weten. Of kom
in de weekenden gerust een binnen lopen; de deur is
altijd open.
U kunt altijd contact opnemen met:
Johan Maas, telefoon 0492- 46 43 96 email
j.maas@34chello.nl

Seniorenoverleg Tongelre
(SOT)
zoekt versterking.
Wie zijn wij?
Een overleggroep voor en door senioren welke samengesteld wordt door vertegenwoordigers van iedere wijk
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De skatespecialist
WOLVENDIJK 143
040 - 2813032
www.lageja.com

WEEKENDJE WEG VOOR
MANTELZORGERS.
De (dagelijkse) zorg voor een chronisch zieke partner,
kind, familielid of andere naaste kan erg zwaar zijn. In
veel gevallen blijft er voor de mantelzorger geen of te weinig tijd over voor hobby, ontspanning, sociale contacten
of vakantie, terwijl het juist belangrijk is om af en toe eens
even de zorg los te kunnen laten. Even afstand nemen,
even nieuwe energie opdoen, even wat tijd voor jezelf
nemen.
Om aan deze behoefte tegemoet te komen organiseert
PuntExtra in samenwerking met Mezzo (Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg) ontspanningsweekenden voor mantelzorgers.
Voor het “Even de mantel los” – weekend van 6,7 en 8
juni zijn nog plaatsen beschikbaar.
Dit weekend vindt plaats in Hotel Conferentiecentrum
Boschoord in Oisterwijk en is bedoeld voor mantelzorgers
die nog niet eerder aan een mantelzorgweekend hebben
deelgenomen.
Informatie en aanmelding
Het “Even de mantel los”- weekend is exclusief voor deelnemers van PuntExtra. PuntExtra biedt dienstverlening
op het gebied van extra zorg, persoonlijk comfort, wonen
en gezondheids-bevordering en is een initiatief van woCom, Woonbedrijf, De Zorgboog en ZuidZorg.
Reageer snel en bel met PuntExtra, tel. 040 – 23 08 538.
Meer informatie is ook te vinden op www.puntextra.nl

DE ZOMERS DAT WE
BUITEN SPEELDEN

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 telefoonnummer naar de redactie:
Wijkblad Rond ‘t Hofke
‘t Hofke 15
5641 AH Eindhoven
rondhethofke@planet.nl
Oplossing Wie Weet Waar maart: Het ijzeren sierhek bevindt zich op Urkhoven, nabij de Hulsterbrug en
sluit daar de toegang tot een weiland gelegen aan de Kanaaldijk Noord af. Iets voor de Tongelrese wandelaars
misschien?
Helaas hebben wij deze maand geen juiste oplossing
ontvangen.

Vanaf dit najaar is er door Saskia in het park in de bomen
een aantal foto’s opgehangen, onder de titel “Zomers dat
we buiten speelden”. Ik begreep dat de fotografe uit onze
wijk op deze manier de verbinding wil leggen tussen de
kale wintertijd en de levendige rest van het jaar. Vooral in
de zomer maken kinderen volop gebruik van de Groene
Long in onze wijk.
Er was nogal wat kritiek. Zo zouden de foto’s snel stuk
gemaakt worden en dus verdwijnen. De gedachte “Een
beetje vertrouwen in elkaar” blijkt juist te zijn geweest. De
bladeren komen inmiddels voorzichtig weer aan de bomen en voor zover we kunnen constateren hangen vrijwel
alle foto’s er nog steeds. Veel mensen heb ik zien staan
kijken en ook persoonlijk
heb ik best eens een tijdje
naar een foto staan kijken,
me soms herinnerend hoe
en waar de kinderen aan
het spelen waren. Kennelijk een goed initiatief, dat
opvolging verdient.
Saskia Holtjer en Platform
Veiligheid Geestenberg,
bedankt.
Jan Smid

PAASKLEURPLAAT
Uit de vele ingezonden kleurplaten is ook een winnaar
gekomen: Marijann Scheepers, Koestraat 28.

Gezocht!
Oude gilde attributen over het St. Martinusgilde Tongelre.
Hebt u nog oude attributen op zolder liggen en doet
u er verders niets meer mee? Wij zouden ze graag
in onze collectie van het gilde op willen nemen.
Voor vragen kunt u bellen naar:
Het secretariaat St. Martinusgilde Tongelre.
P. Vervest 06-214 940 53
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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

KISS en KIDD syndroom.
Bij kinderen met problemen in de beweeglijkheid van de nek wordt vaak gesproken over de termen KISS en
KIDD. Belangrijk hierbij is een beperking in de bovenste nekgewrichtjes.
Bij baby’s spreekt men van KISS als er sprake is van overstrekking of asymmetrische lighouding. Deze houding zoekt het kind op, om druk op het pijnlijke en beperkte nekgebied te ontwijken. Deze aanhoudende druk
leidt vaak tot veel onrust, zich uitend in huilen (huilbaby’s), slecht slapen, problemen bij aan- en uitkleden en
huilen bij badderen of knuffelen. In hun bedje wurmen zij net zo lang tot ze in hun favoriete houding liggen,
die het minst druk geeft op de nek. Tevens opvallend is vaak een afplatting van de schedel.
Worden kinderen groter en gaan ze (vaak al heel jong) staan en lopen, dan lijken de problemen weg te gaan,
maar dat is lang niet altijd het geval.
KIDD is de term die past bij kinderen met een gebrekkige motoriek, zoals moeite met balanceren, slechte timing met bijv. voetbal, onhandig bewegen, vaak struikelen of moeite met fietsen. In het verlengde van deze
motorische problemen kunnen zich stoornissen in de kennisontwikkeling ontwikkelen (bijv. moeite met getallen). Dit samen kan weer leiden tot sociale of omgangsproblemen.
De oorzaak.
De bovenste nekgewrichtjes vormen een uiterst complex en gevoelig gebied in de wervelkolom. De ontwikkeling van de motoriek ontwikkelt zich bij baby’s vanuit hun hoofd en nek. Functies van wervelkolom, armen en
benen worden als het ware van boven naar beneden aangeleerd. Gaat een kind staan, dan draait de ontwikkeling zich om en wordt het bekken de basis van alle bewegingen.
Zit er hoog in de nek iets scheef, dan zal daardoor de ontwikkeling gestoord raken. De pijn en onrust worden
veroorzaakt door alle sensoren in dit nekgebied, wel 10 x zoveel als het aantal sensoren in de vingertoppen!!
De scheef zittende nekgewrichtjes worden veroorzaakt door een langdurig scheef liggen in de baarmoeder of
zijn een gevolg van de trekkrachten op de nek bij zeer snelle of juist langdurige bevallingen, bij keizersneden,
maar vooral bij tang- en vacuümpomp verlossingen.
Behandeling.
Het meest bijzondere is de behandeling middels manuele therapie. Meestal met 1 of 2 behandelingen en
soms wat vaker worden met lichte mobilisaties de gewrichtjes behandeld. Deze simpele handelingen zijn
doorgaans genoeg om de problemen te verhelpen (KISS), of om de voorwaarden tot herstel te scheppen
(KIDD).
Behandeling wordt uitsluitend uitgevoerd door ervaren KISS-manueel therapeuten! Vaak is echter manuele
therapie niet nodig en worden oefeningen gegeven. Meestal wordt hierbij de hulp ingeschakeld van de kinderfysiotherapeute.
Helaas worden door gebrek aan kennis en/of belangstelling slechts weinig kinderen verwezen door huisartsen, consultatiebureaus en kinderartsen. De meeste kinderen zien wij rechtstreeks, vaak gestuurd door mond
-tot-mondreclame.
Meer informatie? Lees meer op www.kiss-kinderen.nl en www.kisskids.nl.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

S a n d r a D ir k x (1 9 9 0 ), B r a b i s 5 7 . T e l e f o o n 2 8 1 2 6 5 7 o f
06 -15 3 17 9 1 0. Ik kijk er naar uit om bij u op te passen.
J e n ni fe r IJ z er ma n s ( 1 9 9 1 ) Sa t i jn v l in der la a n 6 1 .
Telefoon: 281 16 54
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar).
S eb a s ti a a n v a n R o on (1 9 9 2 ), K r o mm en b e em d 3 4 .
T e l e f o o n : 2 4 4 4 5 1 9 . Op zoek naar een betrouwbare
oppas? Dan ben ik degene naar wie u op zoek bent!

BROEDKASTJES VOOR PEPPELRODE
Woensdagmiddag 26 maart was het dan zover. De
door kinderen zelfgemaakte vogelbroedkastjes hebben we naar verzorgingstehuis Peppelrode gebracht.
In december vorig jaar hadden kinderen tijdens een
winter-doe-middag nestkastjes getimmerd in de
Schop (natuurwerkplaats) van Stichting Groendomein Wasven.
En het idee ontstond om wat vogelkastjes naar Peppelrode te brengen, zodat deze in de mooi aangelegde tuin konden worden opgehangen. De mensen
die daar wonen, kunnen dan genieten van de vogeltjes, die dan in die huisjes gaan wonen. Een leuke
afleiding tijdens het thee drinken of tijdens een wandeling in de tuin, als de vogeltjes druk heen en weer
vliegen.
Acht Wasvenkinderen zijn mee naar Peppelrode
geweest om de nestkastjes aan te bieden. Helaas
was het weer niet zo best, maar ondanks dat, zijn
toch een paar bewoners komen kijken hoe het eerste nestkastje in de boom werd opgehangen. En als
straks de voorjaarszon het terras zal verwarmen,
zullen meerdere mensen van de Wasvencadeautjes kunnen genieten.

Een tongerick is een Tongelrese limerick
UNNUH OPA VAN DE CONDENSATORSTRAAT
DIE DIKKELS NAOR Z'N KRUUGSKE GAOT
IS NAUW UN BIETJE ANNUT BEDAARE
EN ZUIPT WAH MINDER JONGE KLAARE
UMDATTIE AANDERS NIE MIR VAAST OP ZUN
BEENE STAOT.
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Recept van de maand maart: klassieke aspergesoep
Door Gasterij in ‘t Ven
Romige kip uit de oven

Klassieke aspergesoep (4 personen)
Ingrediënten:
500 gram witte asperges
1 pot gevogeltefond
zout
peper
2 eidooiers
1 eetlepel maïzena
1 dl slagroom
¼ zakje (à 25 gram) verse peterselie

Ingrediënten:
4 kleine kipfilets
4 geroosterde paprika’s (uit een pot)
1 bekertje crème fraiche 200 ml.
1 potje rode pesto, 100 gr.
1 teentje knofloof

Traditioneel wordt deze soep bereid van het kookvocht
van de asperges en worden restjes asperges gebruikt
voor de vulling. Voor een pittiger effect wordt in dit recept
een deel van het kookvocht vervangen door gevogeltefond.

Bereiding:
Oven voorverwarmen op 200 graden.
In de kipfilets bovenop een schuine inkeping maken.
Kip met peper en zout bestrooien.
Uitgelekte paprika’s naast elkaar in de ovenschaal leggen.
Kipfilets erop leggen.
In een kom crème fraîche met pesto en knoflook mengen.
Zout naar smaak toevoegen.
Pestomengsel over de kipfilets scheppen en schaal 25-30
minuten in de oven zetten tot de kip gaar is.
Lekker met een frisse salade.

Voorbereiding:
Was de asperges goed, schil ze en snijd een stukje van 2
cm van de onderkant.
Leg de schillen en de afgesneden stukjes in een ruime
(asperge-)pan
Schenk de fond en 7 dl aspergevocht erop en voeg een
mespunt zout toe
Breng dit alles aan de kook en laat het vocht ongeveer 15
minuten zacht koken
Snijd de asperges schuin in stukjes van 3 cm en doe ze in
de mand van de aspergepan of leg ze in een zeef en hang
deze in de pan met kookvocht
Kook de asperges zachtjes in circa 10 minuten gaar
Neem de asperges uit de pan en laat ze uitlekken
Zeef het kookvocht boven een andere pan en breng de
bouillon pittig op smaak met peper en zout
Bereiding:
Roer de eidooiers met de maïzena en de room tot een
glad papje.
Breng de bouillon aan de kook.
Zet het vuur laag en klop het dooiermengsel erdoor.
Leg de aspergestukken in de pan en verwarm de soep
zachtjes gedurende 2 minuten.
Hak of knip de peterselie fijn en roer dit door de soep.

Benodigdheden
1 ovenschaal ingevet.

Smakelijk eten!
Nicolle van den Hoek-Visschers

Als u geen echte aspergepan heeft, leg dan de asperges in een kookpan met water. Zet de pan op het
gas zodanig uit het midden dat de ene kant iets harder kookt dan de andere kant. Leg de asperges zo
in de pan dat de stelen daar zitten waar de pan het
meest kookt. Zo worden de kopjes niet te gaar.

Serveertip:
Serveren met warm geroosterd brood met boter.

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.
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Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennismaken
met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit een
ander land. Deze maand interviewden wij Philo
Udeh (38) geboren in Nigeria en sinds 14 jaar woonachtig in Nederland.
Achtergrondinformatie over Nigeria
Hoofdstad:
Abuja
Oppervlakte:
4047km²
Inwoners:
135.031.164
Officiële taal:
Engels
Valuta:
Nigeriaanse Naira
Regeringsvorm: Sinds 1960 onafhankelijke federatie
van Groot-Brittannië
Religie:
Islam en Christendom
De belangrijkste stammen zijn in een voortdurende
strijd om de macht verwikkeld, wat van tijd tot tijd tot
geweldsuitbarstingen leidt. Bovendien komen, vanwege
religieuze verschillen, spanningen voor tussen moslims
en christenen.

Nigeria is gelegen in westelijk Afrika. De kustlijn grenst
over het gehele zuiden aan de Golf van Guinee, een
deel van de Atlantische Oceaan. Nigeria kent een gevarieerd landschap. Van zuid naar noord kan men het
land grofweg in de volgende vegetatiezones verdelen:
mangrove aan de kust, tropisch regenwoud en voor
een deel savanne en grassteppe in het uiterste noordwesten. Berggebieden en heuvels bevinden zich vooral
in het oosten op de grens van Kameroen waar zich het
Adamawagebergte bevindt.
Nigeria is één van de landen ter wereld waar de kloof
tussen arm en rijk het grootst is. De laatste jaren is olie
de motor achter de economie van Nigeria. Vroeger was
ook landbouw een belangrijke factor, maar dat is in de
verdrukking gekomen door de focus op de export van
olie.
Alle inwoners behoren tot een van de meer dan 250
verschillende stammen waarvan De Haussa, de Fulani,
de Igbo, de Yoruba en de Ijaw de belangrijkste zijn.
Maar ook de Tiv, de Kanuri en Ibibio vormen stammen
van respectabele grootte.

Wie is Philo Udeh?
Philo is geboren in Oost-Nigeria als oudste dochter uit
een gezin van 8 kinderen. Zij kwam veertien jaar geleden vanuit Nigeria naar Nederland. De eerste opvang
was in het asielzoekerscentrum in Goes, vanwaar zij
werd overgebracht naar Rijsbergen. Na de bevalling
van haar kerngezonde dochter Jessica, ging ze nog
een paar maanden naar Boxmeer en kwam uiteindelijk
terecht in Eindhoven bij de zusters in de Hoogstraat.
Hier heeft ze – samen met Jessica- twee jaar gewoond
en Nederlands geleerd. “Het was een heel fijne tijd”,
vertelt Philo ons. “Ik had een heel goed contact met de
zusters -en dat contact is er nog steeds- het is nooit
verwaterd!”
Na diverse omzwervingen heeft Philo nu eindelijk een
fijne woning gekregen in de Geestenberg.
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En het laatste verschil dat ik wil noemen is”, zo gaat
Philo verder, “dat het weer in Nederland vaak bewolkt,
somber en regenachtig weer. Dit in tegenstelling tot
Nigeria waar meestal een stralende zon aan de hemel
staat. Die stralende zon mis ik ontzettend”, mijmert Philo.
Wat vind je van de Nederlanders?
Philo vindt de Nederlanders aardige, open mensen, die
naar haar mening vaak veel te serieus bezig zijn en
daardoor weinig vrolijkheid uitstralen. Philo die zelf heel
goedlachs is en van plezier maken houdt, mist dat.
“Waarom lachen de mensen hier niet wat meer?”
Wat haar ook opgevallen is, is dat er in Nederland zoveel geklaagd wordt, terwijl men- volgens haar- niets te
klagen heeft.
Nigeria en Nederland: welke verschillen vallen je
op?
Philo: “In Nigeria leven de mensen zorgelozer dan in
Nederland. Hier denkt men altijd aan de dag van morgen en probeert men zijn toekomst veilig te stellen. De
gemiddelde Nigeriaan heeft een onbezorgde inslag. Hij
leeft van dag tot dag, kom je als Nigeriaan iets tekort
dan kun je altijd bij een familielid aankloppen”.
Nigerianen maken zich dan ook geen zorgen over hun
oude dag. De grootouders wonen bij hun kinderen en
kleinkinderen en deze hele familie zorgt voor elkaar.
Kinderen geven je in Nigeria de garantie dat je op latere leeftijd goed verzorgd wordt. Er zijn geen bejaardentehuizen nodig!
“Wat ook een verschil is”, zo vertelt Philo verder, “het
leggen van sociale contacten is in Nigeria gemakkelijker. Nederlanders zijn daar over het algemeen wat terughoudender in. In Nederland leeft men meer op zichzelf.
In Nigeria heeft men wat dat betreft echter wel een probleem. Doordat er veel verschillende talen worden gesproken, die onderling ook nog weinig gemeen hebben,
kan de conversatie met een bewoner uit een naburig
dorpje erg moeizaam verlopen. Deze taalbarrière is
vooral een probleem voor de oudere generatie omdat
die geen Engels spreekt. De tegenwoordige jeugd gaat
naar school en leert daar de officiële spreektaal Engels.
Zij kunnen dus veel gemakkelijker contacten met elkaar
leggen.

Hoe ziet je toekomst eruit?
Philo volgt een MBO-opleiding verzorgende. In 2009
hoopt zij te slagen voor haar examen. Deze opleiding
neemt wekelijks 30 uren in beslag waarvan 26 stageuren. Haar eerste stageplaats was in het broederhuis,
onderdeel van de Stichting St. Annaklooster aan de
Aalsterweg. Haar huidige stageplek- ook bij de Stichting St. Annaklooster- is bij de afdeling klooster Terhaghe aan de Geldropseweg.
Dat Philo dit werk met heel veel
liefde en zorg doet, staat buiten
kijf. Door haar opgewektheid en
stralende lach zien haar cliënten
haar vast en zeker graag binnenkomen. Als zij in 2009 haar
felbegeerde diploma heeft, ziet
haar toekomst in Nederland er
meteen een stuk beter uit. Ongetwijfeld vindt Philo dan een
vaste baan in de zorgsector.
Jessica, haar dochter, doet het erg goed op school en
gaat komend jaar zeker over naar 3-VWO.
Heb je nog tijd voor hobby’s?
“Nou, eigenlijk niet”, aldus Philo. “ Door mijn opleiding,
stage, werk en gezinnetje blijft er niet veel vrije tijd
over. Wat ik erg leuk vind is koken en als het enigszins
kan gerechten uit de Nigeriaanse keuken”. Philo belooft
ons binnenkort ’n recept op te sturen voor in ons wijkblad.
Terug naar Nigeria?
Philo: “Ik mis de cultuur en het fijne klimaat van Nigeria
en natuurlijk zou ik dolgraag mijn familie willen zien,
maar dat kan niet. Op dit moment beperkt het contact
zich tot brieven schrijven en af en toe ’n telefoontje.
Een reis naar Nigeria is erg kostbaar. Nu kan dat nog
niet, misschien over een jaar of drie.
Tenslotte
Wij wensen Philo Udeh heel veel succes toe met haar
opleiding, haar integratie en met alles wat nodig is om,
samen met haar dochter Jessica, gelukkig te leven in
Nederland, haar nieuwe vaderland.
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UITSLAG
FOTOWEDSTRIJD
TYPISCH TONGELRE
Een zeer geïnteresseerd publiek was zondagmorgen
16 maart getuige van de onthulling van de prijswinnaar van de fotowedstrijd Typisch Tongelre in de
Wasvenboerderij aan de Celebeslaan. Niemand minder dan Jan Dijkstra, ex-voorzitter van fotoclub Karregat, mocht de eerste prijs, een digitaal fotoframe,

De 15 foto´s die samen de expositie vormen geven
een goed beeld van wat de Tongelrese bevolking
onder Typisch Tongelre verstaat: toch vooral véél
natuur, met nagenoeg altijd de stad - of tekenen
daarvan - op de achtergrond.
Opvallend, maar niet verbazingwekkend is het hoge
percentage sneeuwfoto´s in de expositie. Die prachtige dag op 22 december 2007 heeft heel wat fotografen op de been gebracht. Ruim een kwart van de 86
ingezonden foto´s zijn op die dag gemaakt.
in ontvangst nemen. "Een schot in de roos, aldus de
winnaar, dit stond bovenaan mijn verlanglijstje!"
Het is Jan gelukt om met zijn nachtopname van ´t
Karregat een sfeerbeeld te scheppen dat ver boven
de werkelijkheid uitstijgt.
Dit werd door het publiek volmondig beaamd: hier
kun je zien hoe je van iets heel gewoons een prachtige foto kunt maken.

Foto’s: K. Pesch

Foto-expositie

TONGELRE IN ZWART-WIT
Amateur fotograaf Hendrik Bongenaar die in de jury zat
van de fotowedstrijd Typisch Tongelre en zelf dus niet
mee mocht doen, gaat u nu een collectie van zijn
mooiste foto`s laten zien met als titel:

Ook de tweede prijs, een treffende opname van de
vendelgroet op de eerste zondag in mei, mag er zijn
en werd gewonnen door Jan Bruin.
De derde prijs tenslotte ging naar Alex Kok met zijn
foto bij de Merckthoeve van de afvalcontainer in
schril contrast met een schitterende besneeuwde
boom.

TONGELRE IN ZWART-WIT.
Deze zijn op 4 mei te bezichtigen.
Om 15.00 uur zal Hendrik Bongenaar zelf de expositie
openen op de eerste verdieping van de
Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 te Tongelre.
De foto`s blijven tot 25 mei tentoongesteld.
Tot ziens in de Wasvenboerderij!
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Beste lezers,
We zijn weer volop begonnen met de creamiddag. Dit betekent dat alle kinderen een middag lang bezig zijn met
een creatieve activiteit. Dit varieert van werken met strijkkralen, solderen, proefjes met lucht en water, timmeren, een geheime doos knutselen tot creatief zijn met brooddeeg, muziek maken, schilderen etc.
Reacties van de kinderen:

☺

Antonio, groep 7, techniek: Ik vond het superleuk want we gingen van citroenen een
batterij maken. Wat ik op tv had gezien deden we nu in het echt!

☺

Nihad, groep 4, muziek: heel gezellig en grappig.

☺
Romy, groep 8, Linosnijden: In het begin moest je iets natekenen en
dan de lijntjes eruit snijden. Het snijden was wel moeilijk, maar het was
wel super leuk! En het was ook leuk om kleinere kinderen te helpen .
☺

Alex, groep 5, brooddeeg: Ik vond het leuk want je mag het deeg zelf maken met bloem met zout en water en verf. Ik heb een kerstbal gemaakt en een
hartje en een kerstster.

☺

Melissa, groep 8, muziek: Ik vond het wel lachen want ik was de oudste en mocht de kleintjes helpen. We
moesten ook clowns nadoen, dat was echter grappig.

☺

Jon, groep 8, techiek: Het was echt vet. We kregen een bakje met spullen. Daarmee moest je een lampje laten branden. Toen probeerden we het
met citroenen. Maar het lukte helaas niet, maar het was heel leuk.

☺

Julian, groep 6, timmeren: Eerst moest je een tekening op een

plankje tekenen. Daarna de spijkers op de lijntjes van de tekening, bij
mij een auto, er in timmeren. Het was erg leuk.

☺

Elias, groep 5, proefjes met lucht: Het was leuk.
Er waren 8 dingen. Je kreeg een boekje en een potlood.
Je moest alle 8 de proefjes doen en als laatste gingen
we allemaal naar buiten. Toen had de juf een colablikje. Iedereen moest in het blikje in het gele ding op
het plein proberen te gooien en wie dat gedaan had
kreeg een stickervel.

☺
☺

Tristan, groep 4, brooddeeg: heeeeel leuk.

Kelly, groep 5, trekpop maken: Heel leuk. Je moest eerst tekenen en daarna uitknippen en gaatjes maken en daarna dingetjes er doorheen doen en touw er door en toen kon je trekken.

☺

Timothy, groep 7, proefjes met lucht: Vooral de laatste proef, het schieten van een fles de lucht in buiten op het plein was leuk, en je leerde er
ook nog veel van!

☺

Anouk, groep 5, linosnijden: Je mocht iets uitzoeken en dan moest je dat natekenen en dan moest je snijden
en verven.
Playbackshow 2008
We hebben ook dit jaar weer volop mogen genieten van de diverse playbackacts van de kinderen. Heel veel ‘artiesten’ kwamen bij de Boog zoals
Bella Perez, Shakira, K3 en de winnaars van 2008 “Gerard Joling”, uitgevoerd door Liza, Romy, Tim en Mike van groep 7.
Maar vooral de openingsact uitgevoerd door juf Joyce en meneer Ruud
met danseressen uit de groepen 6, 7 en 8 met prachtige veren en zeer
kleurrijke kleding was geweldig. De sfeer zat er direct in door het gekozen thema “Carnaval del Rio”. Wilt u nog meer foto’s zien kijkt u dan op
de site van basisschool de Boog: deboog.dse.nl
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AANSLAG
AFGEGLUURD
AFROLLEN
ALCOHOL
ALGAUW
ALPENWEIDE
BREIKLUWEN
DWANGPOSITIE
EGOISTE
EREKLASSE
EXECUTABEL
GEBOUWD
GEGIJZELD
GEJOK
GROFLIJK
HARTZEER
HUISORDE
IMPORT
INCASSO

S

TROEFVROUW
ULTRA
WETTELIJK
ZESDE
ZOMERTARWE
ZORGVULDIG

INGELAST
KAPMANTEL
KOMPEL
KUWEIT
MODULE
NEUSGELUID
NIKKELSTUK
OMGOOIEN
OORTJE
OPALEN
OPMEER
RENET
REUKKLIER
SLEUTELMAL
SLONS
SPOILER
STEMMING
STROKLEUR
SWING

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 mei 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:
‘paardensprong’

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Mw. B. Valk-Steenbergen
Locomotiefstraat 23
De prijs is beschikbaar gesteld door:

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