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Voor de meesten onder ons zit de zomervakantie er weer op.
Velen zijn binnen de landsgrenzen gebleven. Zij hebben wellicht
hun vakantieplezier gezocht en gevonden in het maken van dagtrips. Iedereen maakt immers zijn of haar eigen keuze. De mogelijkheden in Nederland zijn divers: attractieparken, historische
dorpjes en stadjes zijn er volop en verder kun je in onze eigen omgeving de meest mooie fietstochten maken.
Anderen reisden naar het buitenland met auto, boot of vliegtuig.
Reizen in het algemeen kan risico’s met zich meebrengen. Je kunt
vreemde ziektes oplopen of heimwee krijgen. Je leest ieder jaar
weer in de kranten berichten over mensen die slachtoffer zijn geworden door pech of waaghalzerij. Sommige sporten die vakantiegangers beoefenen leveren meer gevaar op; denk hierbij b.v. aan
bergbeklimmen en zwemmen in zee bij gevaarlijke stroming. De
reddingsbrigades hebben hieraan hun handen meer dan vol.
De zomer is een heerlijke tijd om ’s avonds in je tuin te gaan barbequen en te genieten van een mooie sterrenhemel.
Het binnenleven verplaatst zich naar buiten. Het gemeenschapsgevoel krijgt een andere dimensie: je ziet en spreekt elkaar meer. Je
hoort vrolijk gepraat en gelach in aanpalende tuinen. Ben je bezig
in je tuintje of wordt het houtwerk voorzien van een laagje verf:
een mooie gelegenheid om met passanten een gesprek aan te
knopen. Zo bewijst de zomer zijn nut als ‘sociale periode’.
Deze zomer staan de tuinen er prachtig bij.
Dankzij de soms overvloedige regen, afgewisseld met aangenaam
zomers weer. Extra sproeien van de tuinen was overbodig. Tropische dagen waren er ook nog.
Een groep Nuenense koeien zocht zelfs
verkoeling in een zwembad. Op een foto
in het Eindhovens Dagblad stonden ze
erbij te kijken alsof het hun dagelijkse
duik was.
Dit soort berichten lezen we graag in de
krant. Naast alle zware kost die we dagelijks in het nieuws tegenkomen werkt
zo’n “koeienverhaal” op je lachspieren.
Als je de Van Oldenbarneveltlaan neemt, dan kunnen wij, STEDELINGEN, trouwens ook volop genieten van deze viervoeters. Dat
blijft toch een lust voor het oog.
Nog eventjes en de vakantietijd zit er weer op, de meesten onder
ons zullen de draad (werken/naar school gaan) weer oppakken.
We kunnen met een voldaan gevoel terugkijken op een mooie zomer en misschien heeft hij nog een mooi staartje voor ons in petto.

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

De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek welke geschreven
wordt door iemand die betrokken is bij Oud-Tongelre.
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar) verhaal
bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft. Hij of zij is vrij om een
verhaal, ervaring, gedicht of iets dergelijks te schrijven.

Beste lezers van Wijkblad Rond ‘t Hofke. Mijn
naam is Frans Logtens en ik woon aan de Wolvendijk.

vraagd om in een team competitie te gaan spelen.
Dat is me goed bevallen, we zijn kampioen geworden en nu train ik alsof mijn leven er van afhangt
om op dusdanig niveau te komen dat ik alle ballen
goed raak. De tennisclub is bovenal een gezellige
club waar, door het jaar heen, veel activiteiten
(ook die niets met tennis te maken hebben) georganiseerd worden.
Ook is het zo dat de club dit jaar haar 50-jarig jubileum viert waardoor er nog meer festiviteiten
plaatsvinden wat weer tot gevolg heeft dat ik op
nog veel minder avonden thuis ben dan ik al
was…..

Mijn eerste reactie toen mijn buurman Luc Vermeulen mij “vroeg” of ik de Wisselpen van hem
zou willen overnemen was: “Ik woon wel in Tongelre, maar ik weet niet veel van de historie van
Tongelre”. Mijn gemoed kwam enigszins tot rust
toen men mij vertelde dat dat ook helemaal niet
hoefde: “Je mag over van alles en nog wat schrijven”. Vandaar dat mijn verhaal gaat over drie dingen die - naast mijn gezin - belangrijk zijn in mijn
huidige leven en die niets met elkaar te maken
hebben. Het gaat over mijn twee hobby’s tennis en
zingen en vervolgens over mijn werk bij de rechtspraak.

Maar het allermooiste is dat ik sinds enkele weken
mag tennissen op de nieuwe tennisbanen (7 stuks)
van het op 6 juli jl. door de wethouder van Eindhoven, de heer Don, en ons oudste nog zeer actief
spelend lid Thieu Horsch geopende nieuwe tennispark waar de banen rondom een prachtig paviljoen
gesitueerd zijn. Doordat dit tennispark midden in
de nieuw te ontwikkelen wijk Berckelbosch (de gemeente praat nog steeds over Tongelresche Akkers, een naam die mij veel meer aanspreekt) ligt,
verwacht de vereniging dat dit de nodige aanzuigingskracht van leden tot gevolg zal hebben en die
leden heeft de vereniging hard nodig nu door het
lange wachten op het nieuw tennispark het aantal
fors is teruggelopen. Wie weet kom ik u nog eens
tegen op de tennisbaan. U mag me natuurlijk altijd
uitdagen voor een partijtje.
Wel dan ga ik nu over op mijn tweede hobby en
dat is zingen.

Tennis
Otherwise
Mijn hele leven heb ik al gezongen en gefloten,
thuis, op straat en op mijn werk. Gek worden ze er
van. Als ik langs de Geestenberg naar de tennisbaan fiets dan hoor ik regelmatig: “Ik wist dat jij
naar de tennisbaan ging want ik hoorde je al fluiten”.

Al ruim 10 jaar ben ik lid van Tennisvereniging De
Doornakkers. Tot vorig jaar heb ik altijd als recreatief lid getennist (gehusseld op maandagavond zoals ze dat noemen) en af en toe zowel voor als
achter de bar de club geholpen om aan hun voortbestaan mee te werken. Vorig jaar werd ik ge-

Ik had er echter nooit bij stil gestaan om bij een
koor te gaan omdat ik dacht dat je dan noten zou
moeten kunnen lezen en dat kan ik niet. Uiteindelijk heb ik me een jaar of zes geleden door een
goede kennis laten overhalen om een keer een repetitie van het koor Otherwise bij te wonen. Vanwege plankenkoorts heb ik mijn overbuurvrouw
Ine Kilsdonk, die al in vele koren had gezonden,
gevraagd of ze interesse had om samen met mij
een repetitie bij te wonen en dat beviel zo goed
dat we kort daarna lid werden.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 5

Otherwise is een gemengd koor met een wisselend
aantal leden (35 tot 40), bestaande uit ongeveer
30 vrouwen (alten, sopranen en mezzo’s en zo’n 8
mannen (bassen en tenoren). Mannen zijn schaars
omdat de meesten van hen denken dat zingen in
een koor toch echt een vrouwensport is. Ik moet
deze heren tegenspreken omdat ze ongelijk hebben. Otherwise zingt 4- of 5-stemmige populaire
voornamelijk Engelstalige nummers, veelal uit musicals. Ook nummers van Queen en de Beach Boys
worden graag gezongen. We zingen afwisselend a
capella of met begeleiding van een combo. Ikzelf
zing de baspartij.
Vorig jaar hebben we ter ere van ons 10-jarig bestaan in Theater Het Klooster in Nuenen twee uitverkochte uitvoeringen gegeven van een zelf geschreven musical genaamd “Musical surprise Tien
jaar Otherwise! Een muzikale ontdekkingsreis door
talrijke muziekstromingen, variërend van smartlap
tot country, van gospel tot rock ’n roll en van flower power-sentimenten tot de spanning van de
Afrikaanse jungle in The Lion King.
We moesten naast het uit het hoofd leren van ruim
30 liedjes ook nog volledig ingeleerd worden in
dans en acteren. Een gigantische klus, waarbij de
koorleden ook nog zelf de decors, kleding, sponsoring en alles wat er verder nog bij komt kijken
hebben verzorgd. Dit zou niet gelukt zijn zonder de
deskundige leiding van regisseuse/choreografe
Jeannette Maquiné, die een jaar geleden in onze
wijk aan de Loostraat is komen wonen.
De musical was een geweldig succes en vele bewoners van de Wolvendijk hebben een voorstelling
bijgewoond.
Als u belangstelling heeft om een repetitie bij te
wonen dan kan dat op dinsdagavond van 20.00 22.00 uur in gemeenschapshuis De Landing, Tarwelaan 109 in Eindhoven. U kunt me ook even bellen zodat ik u een keer meeneem naar een repetitie.
Genoeg verteld over mijn twee hobby’s. Dan wil ik
u tot slot iets vertellen over mijn werk bij het gerechtshof.

Gerechtshof

De rechterlijke organisatie in Nederland bestaat uit
één hoge raad (ons hoogste rechtscollege), 5 gerechtshoven (Amsterdam, Den Haag, Leeuwarden,

Arnhem en ’s-Hertogenbosch) en 19 rechtbanken
(waaronder sedert een aantal jaren ook ruim 60
kantongerechten vallen). In eerste instantie worden alle rechtszaken behandeld bij de rechtbanken
(en sectoren kanton). Als één van de partijen (of
beide partijen) het niet eens is met de uitspraak
dan kan deze in de meeste gevallen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.
Bij het gerechtshof wordt de zaak dan opnieuw bekeken (meestal door een college van drie rechters)
en de uitspraak van het hof is bindend. Van een
uitspraak van het hof kunnen partijen weliswaar
nog in cassatie gaan bij de hoge raad. Echter de
hoge raad (college van 5 rechters) behandelt de
zaak niet opnieuw maar beoordeelt of het hof bijv.
een procedure/vormfout heeft gemaakt. Dit even
om de grote lijnen van de rechtspraak in Nederland uit te leggen.

Na ongeveer 25 jaren bij diverse kantongerechten
in verschillende functies te hebben gewerkt ben ik
in 1999 bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch
gaan werken.
Bij dit gerechtshof werken ongeveer 250 medewerkers waarvan 90 rechters en 160 niet-rechters
(griffiers, administratief personeel en medewerkers
bedrijfsbureau). De rechters bij een hof worden
raadsheren genoemd ook al zijn zij van het vrouwelijke geslacht. Het hof bestaat uit 3 sectoren te
weten de sector strafrecht waar voornamelijk misdrijven worden behandeld, de sector belastingrecht
waar zoals het woord het al zegt belastingzaken
behandeld worden en tenslotte de sector civiel
recht waar enerzijds handelszaken (geschillen tussen burgers onderling, tussen burgers en bedrijven
en tussen bedrijven onderling zoals arbeids- en
huurzaken, merkenzaken, verzekeringskwesties,
burengeschillen etc) en anderzijds familiezaken
(alimentatie- echtscheidingszaken) worden behandeld.
De sector civiel recht is de sector waarvoor ik
werk. In deze sector werken ongeveer 120 medewerkers. Mijn functie wordt officieel genoemd staffunctionaris bedrijfsvoering en dit betekent dat ik
de sectorvoorzitter (dit is de “baas” van de sector)
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ondersteun met de gehele bedrijfsvoering. Het is
een breed pakket aan werkzaamheden en daardoor
boeiend en afwisselend. Ik houd me o.a. bezig met
het aantrekken van personeel, huisvesting, automatisering, communicatie, kwaliteit, financiën
(jaarplannen, jaarverslagen, budgetbewaking), opleiding en een stukje coaching binnen de sector.

De eerste avond gingen we als een speer door het
landschap van Nuenen en Gerwen. Het was prachtig fietsweer: niet te warm, maar zeker niet te koud
voor een blokje om van 21 km. Het leek de hele
weg alsof we wind mee hadden. We waren dan ook
ruim op tijd terug om de wedstrijd NederlandRoemenië thuis te bekijken.

Ik kan natuurlijk nog veel meer vertellen over de
rechtelijke organisatie maar dan wordt dit verhaal
veel te langdradig. Dus dat doe ik niet, maar wel
wil ik nog een fabeltje uit de wereld helpen en dat
is dat als iemand levenslang krijgt dit ook daadwerkelijk betekent dat hij levenslang in de gevangenis
moet zitten, tenzij hij gratie van de Koning(in)
krijgt en dit laatste is, geloof ik, nog nooit voorgekomen.
Dit laatste onderdeel van mijn verhaal sluit ik hierbij af maar niet met de woorden dat ik u eens hoop
te ontmoeten op of in verband met mijn werk.
Dat lijkt me beter van niet. ……

Ook de tweede avond was het prachtig weer. We
waren nog niet in Nuenen of het was al duidelijk
dat we de jassen niet hadden hoeven aan te doen.
’s Middags was het nog bewolkt, maar het zonnetje
scheen toen we op de fiets stapten. De 21 km lange route leidde ons langs Stiphout en onderweg zagen we dat de koeien en schapen, die we vorig jaar
al hadden ontmoet tijdens het fietsen, ook dit jaar
ons luid loeiend begroetten.

Ik dank u voor uw aandacht en ik geef de wisselpen
door aan Irma Verstappen, een vriendin van mijn
vrouw, die het heel leuk vindt om in het volgende
nummer van Rond ´t Hofke iets te schrijven.
Met vriendelijke groet,
Frans Logtens

AVOND FIETS DRIEDAAGSE
ALWEER MOOI WEER!
En dan de donderdagavond, alweer de laatste
avond. In het begin van de week was er nog regen
voorspeld, maar het was stralend weer. Dus op de
fiets, want donderdag is nog steeds feestavond.
Feestavond wil zeggen dat je bij de rustpost kunt
neerstrijken op een gezellig terrasje, waar je een
consumptiebon in ontvangst mag nemen. Dit jaar
was dat terras bij de Boschwachter in Heeze. Verrassend was dat we allemaal van verschillende kanten dit café/restaurant bereikten. Het schijnt iets te
maken te hebben met padde(n)stoelen…..(wil je
hier meer over weten, fiets dan volgend jaar mee,
reken maar dat je te maken krijgt met het padde
(n)stoelenfenomeen).

Vorig jaar schreven we: Ben jij nog ouder dan 76,
jonger dan 29 of er tussenin? Fiets volgend jaar
dan ook eens mee met de Avond Fiets Driedaagse.
En dat is gebeurd! Ondanks dat er slecht weer was
voorspeld en er een EK-wedstrijd was, waren er
toch gemiddeld weer zo’n 50 fietsers die op 17, 18
en 19 juni hun stalen ros beklommen. Wij hadden
ons maar niet meteen voor alle drie de avonden
aangemeld, want op de derde avond zou het gaan
regenen, en ja, wij zijn toch meer van die relaxte
goedweer-fietsers…
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Maar daar houdt het feesten natuurlijk niet mee op,
want als je de lange tocht door de Strabrechtse
Heide had volbracht, én je alle drie de avonden had
meegefietst, dan wachtte je in het Raadhuis een
beloning.

al het moois rondom Eindhoven. Het was weer top
en opnieuw hulde aan de organisatie, al die vrijwilligers die toch maar weer klaarzaten bij de inschrijving, de rustpost etc.
Iris & Maurice
Wij belonen onszelf dan altijd op een lekker trappistje, maar zijn vooral trots op het aandenken dat
we in ontvangst mochten nemen. Deze keer een
medaille, voorzien van een lint in de bekende geel/
blauwe Tongelrese kleuren.

Computerclub de doorstart
Geen idee hoe de organisatie het toch weer voor elkaar heeft gekregen om drie avonden mooi weer te
regelen, onze complimenten! We kunnen het iedereen aanraden eens mee te fietsen. Deze keer was
ook weer jong en oud aanwezig. Zo werden we
voorbij gesjeesd door de jongste deelnemer, jawel,
Maurice was deze keer niet de jongste. Op zijn toch
aanzienlijk kleinere fiets wist hij toch steeds flink
door te trappen en dat terwijl deze laatste avond
toch 10 km langer was dan de eerste twee avonden! Het bewijs dat iedereen kan meedoen, dus
fiets volgend jaar ook eens mee en geniet ook van

Wij geven computerles voor beginners.
De lessen worden gegeven in het computerlokaal van de brede school Tafelbergplein 8 op:
maandagmorgen van 9.30 -11.30 en
maandagavond van 19.00 - 21.00
De kosten voor 9 lessen zijn €45,- incl. boek en koffie of
thee .
Inlichtingen en opgeven bij: Marga Joosten
tel.040-2815442.
Tot ziens,
Vrijwilligers c.c. De Doorstart
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Nu de vakantie weer teneinde is, en het normale
leven weer op gang is gekomen, vermeld ik maar
even de bijzonderheden van de afgelopen twee
maanden.
Wat heel verrassend is, zijn de twee ooievaars die
aan het foerageren waren op de akkers van Urkhoven. Het blijkt dat ooievaars zich steeds verder verspreiden over ons land en nu ook Tongelre hebben
ontdekt.

Tijdens mijn wandelingen kom ik steeds meer reeën
tegen; vooral tegen de bosranden kijkend vanuit de
Collse eg of de Schuurstraat, kun je ze bijna dagelijks zien. Vooral in de avond of vroege ochtend kun
je, als je gaat wandelen of fietsen, deze prachtige
dieren zelf zien. Je moet eigenlijk een verrekijker
meenemen, hiermee de bosranden afspeuren en
dan ineens heb je een ree in de kijker. Dit blijft
leuk.
Wat een veel mindere waarneming is en waar ik
eigenlijk een beetje droevig van werd, is het maaien van de prachtigste berm van Tongelre. Deze
bloemenzee stond langs de Eisenhouwerlaan, tussen de benzinepomp en de Van Oldenbarneveltlaan.
Bloemen zoals rietorchis (orchidee), kattestaart
koekoeksbloem, wederik, zandblauwtje, noem maar
op, een lust voor vlindertjes en andere insecten en
voor het oog. Maar dan komt de maaier, een grote
tractor die alles afmaait en opzuigt geen bloemen
meer maar ook geen zaad en dan lees ik op een
veel te groot en veel te fel verlicht tv scherm naast
de weg in de berm: EINDHOVENS TROTS. Dan denk
ik: gefeliciteerd ermee, ben daar maar trots op.

Tuintip van augustus: Houden van hortensia´s
Door Jeroen Soontiëns
In de zomermaanden is de hortensia een blikvanger in
de tuin. De grote bloemen blijven maandenlang mooi
en hebben uitgebloeid vaak ook nog een fraaie vorm.
Het is meestal niet helemaal duidelijk of je een hortensia nu wel of niet moet snoeien. Hopelijk zal deze tuintip daarin duidelijkheid brengen.
De ´gewone´of boerenhortensia (Hydrangea macrophylla) is het meest algemeen. Dit is de soort met glanzende bladeren en bol- of schermvormige bloemen.
Deze plant wordt 1,5 tot 2 meter hoog en bloeit op de
overjarige takken. U kunt deze plant niet kort snoeien
in de herfst. De aanleg van de bloemknoppen voor het
volgende jaar vindt al in augustus plaats. U snoeit in de
herfst dus de bloemen voor het volgende jaar weg. Wel
kunt u een volwassen struik uitdunnen. Dit doet u door
de oudste takken bij de basis van de struik weg te
knippen, maar wel zodat er nog voldoende takken overblijven. Dit principe kunt u jaarlijks herhalen. Wanneer
u de struik een keer helemaal wilt verjongen dan kan
dit natuurlijk. De hortensia is een sterke plant en zal
door de snoeibeurt reageren met een krachtige groei.
Wel zult u het dan een jaar zonder bloemen moeten
doen.
Een andere populaire hortensia is de hortensia Annabelle (Hydrangea arborescens ‘Annabelle’). Deze plant
draagt enorme roomwitte bolbloemen en is een verdienstelijke schaduwplant. De bladeren zijn groot en
lichtgroen. De Annabelle is een soort, die op de jonge
scheuten bloeit en kan dus jaarlijks worden teruggesnoeid. Dit doet u eind maart tot half april. U knipt de
plant terug tot de hoofdvertakking op 50 cm. Hij groeit
dan in één seizoen makkelijk uit tot 125 cm hoogte.
De groep van pluimhortensia´s (Hydrangea paniculata)
is makkelijk te herkennen aan de bloemvorm. Deze
soorten hebben pluimvormige bloemen aan het einde
van de takken, die ook wel schapenkoppen worden genoemd. De pluimhortensia kan gemakkelijk in het voorjaar worden gesnoeid. Snoei de plant in het voorjaar 50
tot 75 cm terug.
Zoekt u nog een mooie plant voor uw tuin dan is de
eikenbladhortensia (Hydrangea quercifolia) een aanrader. Deze soort bloeit met grote roomwitte pluimen en
heeft prachtig brons verkleurend blad. Hij wordt vanaf
deze tijd steeds mooier.

En er struint weer een vos door het buitengebied,
op zoek naar kippen en ganzen. Dus zorg dat het
vee goed achter een omheining zit, als je in de omgeving van de Loovelden woont.
Ook zijn er weer jonge kerkuiltjes in ons Tongelre
het waren er vijf, maar twee hebben het niet gered,
dit door een te kort aan muizen. Zo gaat dat in de
natuur, de sterkste zullen overleven. Ze zijn inmiddels al uitgevlogen.
Met groengroet Kees van Grevenbroek
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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
Martinus

Normale
diensten

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.
FAMILIEBERICHTEN

Overledenen:

Riek van Soerland, 84 jr., Gasthuisstraat
Bep Lier-Koek, 88 jr., Hageheldlaan
Harrie van Gog, 81 jr., Tongelresestraat
Ans Jansen, 72 jr. Jan Steenstraat
Jo Visser-Nuismer, 76 jr., Lauwerszeeweg
Nico van der Aa, 74 jr., Kaapseweg
Toos Bastiaanssen, 84 jr., St.Josephlaan
Truus Kastelijn-Hessels, 92 jr., Gasthuisstraat
Jacomien Verhoeven-Rooijakkers, 85 jr., St.Claralaan

Robert de Vries
Jennifer Denkers
Lincy Sanders
Marco Sanders
Daan Thijssen
Lisse Lumbantobing
Lisa de Beyer
Melissa Konings
Demi Huiskes
Angelina van Dongen
Melissa Nquyen
Jennifer Diepens
Kamiel Cejmer
NIEUWE INITIATIEVEN VOOR GEZINNEN
Doop, eerste communie, vormsel, catechese - dat
is het aanbod voor kinderen in onze parochie.
Daarnaast kunnen we natuurlijk ook andere dingen
organiseren voor onze kinderen zoals:
 Kinderen die als misdienaars actief mee kunnen doen tijdens vieringen
 Vieringen voor kleuters
 ‘Huiskamercatechese’: thuis met je kinderen
aan de slag
 Activiteiten voor tieners
Lijkt het wat voor uw kinderen? Neem dan contact
op met Kaya van Heiningen, tel. 281 13 24 of
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl.

PELGRIMSTOCHT NAAR ROME

Dopen:
Pien Cras
Stijn Cras
Hidde Cras
Frederiqe Claes
Romy Smith
Joey Peters
Huwelijk:
Twan de Vet en Ilke Billet , 3 juli

Communicanten 27 april t/m 29 juni
Rosa van der Horst
Fieke de Leeuw
Louise Verberne
Renate Janssen
Pleun en Roos Welvaarts
Marc van Katwijk
Demi van Steen
Marieke van Dijk
Leonore van Uden
Gwen van Schaijik
Antonie Wouters
Jamie Wouters

In het kader van het 450-jarig jubileum van het
bisdom Den Bosch gaan mensen uit dit bisdom in
oktober 2009 op Pelgrimstocht naar Rome. Iedereen die in aanmerking wil komen voor de deelname aan de groep die vanuit Eindhoven meegaat,
kan zich rechtstreeks aanmelden bij het Bureau
van het Dekenaat Eindhoven, Boschdijk 371,
5621 JB Eindhoven. Tel. 246 86 60,
Email: dekenehv@iae.nl.
Informatie bij paroche Tongelre: Pastor Theo v.d.
Elzen.
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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

24 aug

10.00 uur

Dhr. J. van de Wal

Zondag

31 aug

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

7 sept

10.00 uur

Ds. M. v. Nie

Zondag

14 sept

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs
STARTZONDAG

Zondag

21 sept

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

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.

WIE HELPT ONS?
We hebben 25 mooie microscopen gekregen voor
onze projecten in Gambia. Hier en daar ontbreekt
iets, maar veel apparaten zijn, volgens ons, compleet.
Er zit ook een doos bij met onderdeeltjes etc. Wie
heeft verstand van microscopen en tijd om ze na
te kijken en gebruiksklaar te maken voor enkele
scholen in Gambia?
Voor meer informatie kunt u ons bellen op
040-248 11 07.
Stichting ‘SEIG’, Fam. W. van Dijke
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 11

’t Hofke 15
tel. 281 17 37

BEVRIJDINGSMARKT

dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

Op
zondag 21 september

www.ouderaadhuis.dse.nl

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

vindt er voor de zeventiende keer
rondom Wijkcentrum ‘t Oude
Raadhuis de traditionele
‘Bevrijdingsmarkt’

⌚

Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.

plaats
van 12.00 tot 17.00 uur.

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.

Voor iedere particulier is dit een gelegenheid bij
uitstek om zijn spullen aan de man te brengen,
daar deze markt veel bezoekers trekt.
Tijdens de markt is er ‘live-music’ aanwezig en
zijn de bar en het terras van ‘t Oude Raadhuis geopend.
Voor de kinderen is er een ballonnenwedstrijd en
een springkussen.

⌚

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

Het is natuurlijk verstandig van tevoren een
kraam te huren.
Hiervoor kunt u tot 13 september bellen met de
conciërge van ‘t Oude Raadhuis,

⌚

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.

tel. 040-281 17 37.

Gezelligheid troef.

Sjoelen

⌚

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.

Een leuke behendigheidssport.
Een sport ook die je met een gezellige groep
op een sportieve wijze kunt uitoefenen.
Die groep hoeft niet groot te zijn maar het
mag wel natuurlijk. Of je nou met 10 of met
20 mensen sjoelt, het kan allemaal.
We hebben in ’t Oude Raadhuis acht sjoelbakken en als het zo uitkomt kunnen we er
nog meer aanschaffen.
We hebben ook nog een enkele middag de
benedenruimte in het Raadhuis vrij en die
zou er goed voor gebruikt kunnen worden.
Wie van de lezers pakt de uitnodiging op
om met een paar anderen de kar te trekken
om een sjoelgroep op te starten en daarmee
wekelijks een gezellige middag te vullen.
Wij willen er graag de ruimte en de bakken
voor beschikbaar stellen.
Bestuur ’t Oude Raadhuis
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VALLEN DE ZONDAGEN U
SOMS OOK ZO LANG ?
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis heeft sinds enige
tijd de deuren op de zondagmiddag geopend om
wijkbewoners in de gelegenheid te stellen de zondagmiddag, van 13.30 uur tot 16.30 uur door te
brengen met het leggen van een kaartje, biljarten,
sjoelen of andere spelletjes die we in huis hebben.
Natuurlijk kunt u ook gewoon wat met elkaar buurten of simpelweg even binnen lopen voor een kopje koffie.
We willen u dit graag nog eens laten weten. Misschien is het voor u ook een aardige gelegenheid
om eens een zondagmiddag wat anders te doen en
kennis te maken met uw medewijkbewoners. Dat
hoeft dan echt niet elke zondag hoor, dat is natuurlijk uw eigen keuze.
Graag tot ziens.
Wijkcentrum ’t Oude Raadhuis (tel. 281 17 37)

Recept van de maand maart: raviolischotel
Door Gasterij in ‘t Ven
Ingrediënten:













500 gram ravioli met pittige vulling
2 zakjes gehaktkruiden
olijfolie
4 vleestomaten in partjes
2 stengels bosui
300 gram gerookte kip
200 gram mozzarella, feta of geitenkaas
150 gram spinazieblad
2 zoete paprika's
100 gram pijnboompitten
50 gram taugé

Bereiding:



ETEN IN
‘T OUDE RAADHUIS
GOED EN GEZELLIG!



In wijkcentrum ’t Oude Raadhuis aan ’t Hofke 15 in
Tongelre, heeft Welzijn Eindhoven een eetpunt
voor senioren die het gezelliger vinden om samen
te eten en/of zelf niet in staat zijn een verantwoorde warme maaltijd te bereiden.






Bereid de ravioli volgens de aanwijzingen op
de verpakking
Doe de gehaktkruiden in een grote schaal.
Voeg daar drie eetlepels olijfolie en drie eetlepels water aan toe
Snijd de tomaten in partjes, de bosui in ringetjes en de kip in kleine reepjes
Maak van de kaas en paprika kleine blokjes
Voeg dit alles met de taugé bij de gehaktkruiden in de schaal
Alles goed mengen en warm laten worden
De massa op de borden verdelen en bestrooien met pijnboompitten

Een maaltijd kost € 6,50 en bestaat uit soep,
hoofdgerecht en een toetje.
Het eetpunt is van maandag t/m vrijdag geopend
en om ongeveer 12.00 uur wordt er de maaltijd
geserveerd, door een team enthousiaste vrijwilligers.
U bepaalt zelf hoe vaak en op welke dagen u wilt
komen eten. Het is mogelijk om een keer mee te
eten om te kijken of het eetpunt u bevalt. U moet
zich daarvoor dan wel eerst even aanmelden.
Welzijn Eindhoven heeft in Eindhoven op verschillende locaties ‘eetpunten voor senioren’.
Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij:

Anja Alink
Welzijn Eindhoven
telnr. 219 36 61

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.

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 15

T’AI CHI CH’UAN EN LEREN LUISTEREN NAAR
EEN FLUISTEREND LICHAAM
Nu de Olympische spelen in China plaatsvinden en we
naast de vele sportelementen in de media van meerdere aspecten van de vele duizendenjarige beschaving
van China kennis kunnen nemen, kan ook de in oorsprong Chinese bewegingsleer T’ai Chi die hier onderwezen en beoefend wordt eens aandacht krijgen. Emile
van Gestel (1939), geboren maar niet getogen in Tongelre, maar wel nu weer bijna veertig jaar in Tongelre
woonachtig, is al vijftien jaar een fervent beoefenaar
van T’ai Chi. Wie is Emile en wat is het dat deze ‘sport’
zo bijzonder maakt?
Opgegroeid als boerenzoon in een gezin met vijf kinderen, waarvan hij de middelste was, kwam Emile al
gauw in aanraking met alle aspecten van het leven in
en met de natuur. Dit is van grote invloed geweest op
zijn huidige levenshouding, die is gebaseerd op een
geheel eigen denkwijze over onze westerse samenleving. “Hierbij zijn de mensen vergeten te luisteren
naar wat ons lichaam ons influistert, waarbij de menselijke behoeften vooral zijn ingesteld op bevrediging
en de cultuur wordt geregeerd door een overaanpassing van ons verstand, op steeds meer, steeds

beter, steeds hoger etcetera, en leidend tot vèr-stand van
onszelf ,” zoals hij dit zelf zo fraai verwoordt.
Na een fijne jeugd op de boerderij van zijn ouders aan
de Wolvendijk, vertrekt Emile als twaalfjarige naar
kostschool de Ruwenberg, een school gerund door fraters, waar hij zich kan uitleven op sportief gebied.
Vooral atletiek en hardlopen genieten zijn voorkeur.
Door zijn studie en werk – eerst als maatschappelijk
werker en later als docent – raken lichaamsbeweging
en sporten steeds meer op de achtergrond en Emile,
die merkt dat hij voornamelijk met zijn hoofd bezig is,
voelt dit duidelijk als een gemis. Hij gaat op zoek naar
een manier om geest en lichaam met elkaar in evenwicht te brengen en start aanvankelijk met yoga. Als
begin jaren negentig zijn aandacht getrokken wordt
door een cursus Qi Gong, is hij van de partij. De cursus wordt gegeven in het centrum voor persoonlijke
ontwikkeling Aquamarijn aan de Stratumsedijk en behelst precies datgene waar hij naar op zoek is: het behouden en verbeteren van geestelijke en lichamelijke
gezondheid door het toepassen van de Chinese bewegingsleer, bestaande uit energetische oefeningen. De
basis wordt echter gevormd door T’ai Chi en op aanraden van leermeester Ruud Tax gaat Emile hiermee
verder onder de bezielende leiding van mevrouw N.
Klabbers en Jeannine Geris.

En wat is dan T’ai Chi? T’ai Chi is een opeenvolging
van bewegingen die ‘de vorm’ wordt genoemd. Opgebouwd uit een groep houdingen (postures), 47 in totaal, aan elkaar geregen in een langzaam bewegende
vorm, leidend tot ontspanning van lichaam en geest.
Elke beweging komt voort uit de vorige en zal als vanzelf overgaan in de volgende. Het is een bewegende
meditatie, een in stand houden van een goede conditie, een kunst in zelfverdediging en een manier van
leven, die balans brengt door bewustwording van de
natuurwetten.
Van essentieel belang hierbij is dat je stevig op de
grond staat, als het ware ‘geworteld in jezelf’ en dat
elke beweging van daaruit wordt gemaakt. Dit stelsel
van bewegingen is van origine gericht op zelfverdediging en wordt daarom in tegenstelling tot bijvoorbeeld
karate of Kung Fu een ‘zachte’ sport genoemd.
Om duidelijk te maken hoe je je op deze manier verdedigt, met als oorspronkelijke basis de Chi (energie),
demonstreert Emile hoe een aanvaller onschadelijk
kan worden gemaakt.
T’ai Chi heeft vooral een vlucht genomen na de instelling van het wapenverbod in China omstreek 1750,
waarbij burgers en boeren zich voortaan op andere
manieren tegen de veelvuldige roofovervallen moesten
verdedigen. Zo ontwikkelden diverse families geheel
eigen wapenloze gevechtstechnieken die zorgvuldig
geheim werden gehouden en alleen binnen de familie
mochten worden overgedragen. Voortkomende uit de
krijgskunst is T’ai Chi naar alle waarschijnlijkheid in
eerste instantie ontwikkeld door Taoïstische monniken,
in familiescholen verder ontwikkeld in allerlei stijlen en
vanuit deze families is uiteindelijk deze nationale kunst
voortgekomen, een soort levenskunst. Als ten tijde
van de hippiecultuur in de jaren zestig de westerse
maatschappij ineens open staat voor oosterse invloeden en levenswijzen introduceren de Chinese meesters
Cheng Man Ch’ing (1900-1972) en zijn leerling Benjamin Pang Yeng Lo de T’ai-Chi-leer in Amerika, van
waaruit hij ook het Europese vasteland bereikt.
Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt in deze sport, omdat u op zoek bent naar geestelijke en lichamelijke
rust, een plezierige manier om te ontspannen en wilt u
bewuster met uw lichaam omgaan, bewegen en in beweging komen?
Dan bent u welkom tijdens de open lessen van T’ai Chi
School Goudswaard in gebouw Scarabee, aan de Mantelmeeuwlaan 10 te Nuenen. Deze zijn op maandag 1
september om 19.15 uur, donderdag 4 september om
10.15 uur en vrijdag 5 september om 10.30 uur.
Voor meer informatie: www.Taichischoolgoudswaard.nl
of tel. 013-5714949 of 06-41370232.
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Mispoes! Natuurlijk kun je ook binnen picknicken!
De juffen en moeders schoven alle banken en tafels en stoelen opzij. De kleden werden gehaald en
toen …

]
LEKKERE HONGER BIJ PEUTERPLAZA
Jij had vast ook lekkere honger gekregen als je dit
voor je neus had zien staan! Ik kon niet kiezen en
heb alles door elkaar geproefd. Van pastasalade
met smaakvolle tonijn en gebakken uitjes en glanzende goed gevulde saucijzenbroodjes tot kleurrijke rauwkost, heerlijke zoete cake, aardbeien,
kaasjes en zelfs donuts. En er was nog veel meer,
echt waar. Waar ik het over heb?
Over de picknick bij Peuterplaza
’t Hofke natuurlijk!

“Mmm, mjammie!”
Even was ik heel bang dat het niet door ging. Ik
zag weliswaar heel veel mama’s heerlijk eten meenemen. Maar het werd binnen neergezet en zo dat
ik er net niet bij kon! Er zat dan ook niks anders
op dan geduldig te wachten en te gaan spelen wat
natuurlijk ook de bedoeling was. Eerst lekker spelen en om half elf zou het feest gaan beginnen.
De juf legde allemaal hele leuke speeltjes voor ons
neer. Het leukste vond ik die blauwe flexibele buis
van heel licht plastic waar ik doorheen kon kruipen!

Toen ging mijn stille wens in vervulling. Het zonnetje werd wakker! Grote warme stralen schenen
door de ramen. Het werd binnen zeer behaaglijk.
Zou het buiten ook zo lekker warm zijn? Warm?
Het was er heerlijk. Een fris windje, zon en een
zalige temperatuur. Wat wil je nog meer? De dreiging van regen bleef bestaan, maar dat mocht de
pret niet drukken. De juffen besloten de gok te
wagen en legden alle kleden buiten! JOEPIE. Nu
werd het toch nog een buitenpicknick!
Ik kan maar een ding zeggen: de picknick was geslaagd! Een echt gezellig en smakelijk feestmaal.
En ik zal nog eens iets zeggen: de zon bleef schijnen, de wind bleef koel en verfrissend, er waren
veel lieve ouders en juffen. Wat wil je nog meer?
En zo is het nou altijd bij peuterplaza ’t Hofke:
reuze fijn, veilig en gezellig.
Kom maar eens een keertje kijken als
je zin hebt.
Adres: ’t Hofke 128, 5641AN
Eindhoven,
tel: 040-2813659

Ik vermaakte me kostelijk ondanks mijn knorrende
maagje. En dan te weten dat ik ’s ochtends keurig
netjes mijn pap opgegeten had! Ik had dus geen
echte honger maar…inderdaad: LEKKERE HONGER!
Toen begon het te waaien en donkere wolken pakten samen. Normaal roep ik altijd tegen de wolken: “Hee, ga eens sneeuwen!”. Want ik ben dol
op sneeuw en snap nog niet dat die kans zeer klein
is in de zomer. Afijn, nu hoopte ik toch wel dat het
zonnetje snel weer wakker zou worden. De juffen
en moeders twijfelden: naar buiten of toch maar
binnen blijven? “Oh nee hė.” dacht ik. “Als we binnen blijven, gaat de picknick vast niet door, snik.”
Want picknicken doe je toch buiten? Lekker bikken
op een kleed, limonade erbij! Cool!

Hierbij wil ik de juffen en alle ouders, opa’s, oma’s
en andere verzorgers hartstikke bedanken voor
alle goede en lieve zorgen. Deze dag was niet alleen fijn maar het hele peuterschooljaar was super!
Groetjes en kusjes xxx van Ramon, 3 jaar.

Bloedvlekken op kleding inspuiten met gewone
Glassex multireiniger en even laten intrekken
voordat de kleding in de wasmachine gaat.
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BOOMSTAMKANO
KLAAR VOOR DE
WADDENTOCHT

wij aan de Boutenslaan om de bemanning een
goede tocht en behouden vaart te wensen.
Het team dat de Waddentocht gaat maken bestaat
uit:

Deze uitnodiging kregen wij van de Stichting
boomstamkano. Het was zover, ze waren er
klaar voor!
Het project, dat in 2003 met de bouw van de
kano was begonnen, kon worden afgesloten!
Zaterdag 2 augustus waren wij welkom bij
het Historisch Openlucht Museum Eindhoven
om de bemanning van de Haïda uit te zwaaien.
Hier, op het terrein van het Openlucht Museum,
waren Bas van de Wiel en Jeroen Berben met de
bouw van deze kano begonnen, van hieruit wilden
zij ook de aftrap doen voor hun einddoel: een
tocht langs het Nederlandse en Duitse Wad.
Vijf jaar hebben zij hier naar toe gewerkt, vijf jaren van doorzetten en volhouden ook bij tegenslagen.
Gedurende die jaren hebben wij u steeds op de
hoogte gehouden van de vorderingen van dit project, de afsluiting hiervan willen wij u niet onthouden, dus zaterdag 2 augustus om 10.00 uur waren

Bas van de Wiel
Jeroen Berben
Andreas Mensert
Thom Berkvens
Jeroen Berkvens en
Mark Peels.
Tijdens hun tocht worden zij begeleid door een
volgboot: De Cornelis Bos.
“Deze volgboot en zijn bemanning maken onze
tocht niet alleen een stuk veiliger, maar ook zeker
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een stuk aangenamer”, aldus de bemanning van
de Haïda.
“Wij kunnen op de Cornelis Bos slapen, koken en
eten en ’s avonds kan onze boomstamkano, die
met een gewicht van 275 kg niet extreem zwaar is,
er ook op.
Ja, we hebben voor onze veiligheid en ons onderkomen al het mogelijke gedaan en dat is voor onszelf maar zeker ook voor onze achterban een rustgevende gedachte.”
De tocht langs de Waddeneilanden is in totaal 300
km. De gemiddelde vaartijd per dag is 6 tot 8 uur.
Er zijn dagen bij dat er 17 km wordt afgelegd; de
langste tocht is 45 km.
De route die gevaren wordt ligt vast en het is zeker niet de bedoeling dat daarvan wordt afgeweken.
Een en ander is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden bij de havenplaatsen, de getijden van eb
en vloed en de stromingen. Door al deze factoren
variëren de starttijden van dag tot dag. Ter ondersteuning maakt de bemanning gebruik van de getijdentabellen en zeekaarten en hanteren ze de
stromingsatlas.

Om aan deze tocht deel te nemen moet je natuurlijk een goede gezondheid hebben maar je hoeft
geen bovenmatige inspanningen te leveren, alhoewel….. je weet natuurlijk nooit voor welke verrassingen je komt te staan!
Van alle kanten wordt de bemanning met vragen
bestookt.
Bas geeft het ene interview na het andere. Als hij
tenslotte ook Omroep Brabant te woord heeft gestaan nadert het officiële gedeelte:
Bas geeft, staande in de Haïda, een uiteenzetting
van de hele ontstaansgeschiedenis van de kano en
sluit dit praatje af met een toast op de tocht met
de Haïda.
Alle aanwezigen worden getrakteerd op een drankje en een kanokoek!
Het vertrek nadert. De kano wordt aan de auto gekoppeld, er wordt afscheid genomen. Het uitzwaaien kan beginnen.
Alle aanwezigen wensen de Haïda en zijn bemanning een goede reis en behouden vaart.
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De agenda:
3 aug: om 9.00 uur start Waddentocht in Den
Helder
21 aug: terugkomst tijdens Sail Den Helder
21 t/m 23 aug: Haida en bemanning zullen met
een kraam de Sail opluisteren.

23/24 aug: terugkeer naar Eindhoven.
Als u dit leest is de Waddentocht dus voorbij.
Hopelijk is alles goed gegaan en hebben zij hun
project tot een goed einde kunnen brengen.

In ons septembernummer hopen wij u daarover
meer te kunnen vertellen.
En wilt u nu al weten hoe hun tocht verlopen is
dan
kunt
u
terecht
op
hun
website:
www.boomstamkano.nl
Dagelijks worden hun ervaringen opgetekend in
hun weblog.

Het Sint-Catharinagilde Tongelre zal op
28 september, kermiszondag in Oud-Tongelre,
tijdens een schietwedstrijd voor de aanwezige
Tongelresche inwoners op het Catharinahof, voor
de
tweede
keer
schieten
voor
de
titel
‘Kermiskoning van Oud-Tongelre’.
Wij nodigen u uit om deze datum nu al in uw
agenda te zetten.
U bent van harte welkom.

CURSUS COMPUTERTYPEN

voor de jeugd (vanaf 10 jaar)
Start: 22 september 2008

Inschrijven vóór: 12 september 2008

Informatie:
Marianne van Tol,
telefoon: 040 – 2419274.

Typles is cool,
Typles is gaaf,
Ik hoop dat ik
slaag!

E-mail: m.vantol@chello.nl

Groetjes, Anne
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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: VLINDERS, MAAR NIET IN JE BUIK
25 juli, midden in de vakantie een thema-avond? Waarom niet, voor
de thuisblijvers.
20 Wasvenvriendjes waren er toch maar mooi. Een prachtige dialezing
van Jan Bos over rupsen en vlinders lieten de kinderen stil en
aandachtig genieten van de schitterende foto`s.
Ook de straten van de vlinderbuurt en de vlinder die erbij hoort hebben we kunnen bekijken, bv. Een Hageheld of de Apollovlinder en
Avondrood (van de Avondroodstraat).
Prachtige vlindercollages en tekeningen werden gemaakt en alle kinderen mochten een takje van een vlinderstruik stekken. Als je het goed
verzorgt en water geeft en later in de volle grond zet, komen er nog
meer vlinders in onze buurt.
Vlinders zijn de elfjes in onze tuin en in onze Tongelrese natuur.
De volgende thema-avond gaat over het klimaat en is op 29 augustus
om 19.00 uur in de schop van de Wasvenboerderij. Entree is € 1,50 per kind.
Tot dan...

Foto’s: Jan Wijn
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EEN HUIS MET VELE HUISJES!

Maar eerst laten wij u kennis maken met
Theo.

Een huis met aan de achtergevel heel veel huisjes
treffen we aan op ’t Hofke nr. 18. En nieuwsgierig
als we zijn vragen we ons af “hoe komt iemand
aan zoveel huisjes”. Het antwoord op die vraag
krijgen we van de eigenaar:
“Met verjaardagen wist ik nooit een passend cadeau te vragen en dus zei ik op ’n keer: “Geef me
maar een vogelhuisje”, nou dat heb ik geweten;
sindsdien krijg ik bij speciale gelegenheden van
familie en vrienden een vogelhuisje of nestkastje.”

Wie is Theo van der Zanden?
Theo is geboren in Mierlo en de derde telg uit een
gezin met twaalf kinderen (tien zonen en twee
dochters). Op twintigjarige leeftijd ontmoette hij
een Eindhovens meisje- Riekie van Rooij- die aan
de Urkhovenseweg woonde. Zij werd later zijn
vrouw. Samen kregen ze twee kinderen Remko en
Baukje, beiden alweer dertigers.

Aan het woord is Theo van der Zanden. Wij
waren bij hem op bezoek. Niet, zoals u wel
zult begrijpen, om over zijn vogelhuisjes te
praten. Nee, onze belangstelling ging uit naar
zijn tuin. Wij hadden gehoord dat achter de
onopvallende voorgevel van ’t Hofke 18 een
heel bijzondere tuin schuil gaat. En we kunnen u vertellen, dat is niet overdreven. We
vielen van de ene verbazing in de andere.

Hoe kwam je in Tongelre terecht?
“Als ik naar mijn schoonouders fietste, reed ik altijd over ’t Hofke. Het huis ’t Hofke 18 boeide ons
dan altijd. We waren er zo in geïnteresseerd dat
we besloten het te kopen zodra het in de verkoop
zou komen. We wisten toen nog niet dat er zo’n
grote tuin bij dit pand hoorde.
En warempel in 1975 was het zover, het huis stond
te koop. We kochten het en -inmiddels alweer 33
jaar geleden- kwamen we hier op ’t Hofke wonen.”
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begrijpt wel dat dat een werk van jaren is geweest. Ik heb daarbij ook veel hulp gehad, want
het was vaak heel zwaar werk. Ook mijn vrouw,
die drie jaar geleden helaas is overleden, heeft
haar steentje aan deze tuin bijgedragen. Nu heb ik
nog iedere zaterdag hulp van Peter Sprenger. Eerst
werken we de hele dag samen en na afloop kook ik
voor ons tweetjes.”

Toen kon het tuinieren beginnen?
“Nee hoor, ik ben altijd kok geweest, tot 10 jaar
geleden. De laatste jaren werkte ik op het Diaconessenhuis (nu Maxima Medisch Centrum) als
hoofd voedingsdienst.
Ik wist helemaal niets van tuinieren. Ik had dat
van huis uit ook niet meegekregen want mijn vader werkte bij Philips.
Bovendien waren de kinderen toen we hier pas
woonden nog klein. De tuin hier stond vol fruitbomen en ik heb er in eerste instantie geitjes, schapen en ganzen in gehouden. Ik 1979 heb ik het
huis hiernaast erbij gekocht, de tuin werd toen ±
2500 m2 groot.
Pas rond de jaren ’80, de kinderen waren toen wat
groter, ben ik met tuinieren begonnen.”
Kok en tuinieren, dat zijn wel twee héél verschillende werelden.
“Nou, dat lijkt maar zo, het heeft meer raakvlakken dan je denkt. Een kok combineert smaken en
werkt veel met kleuren. Hij dient mooie, vaak
kleurrijke schalen op, werkt daarbij ook met hoogteverschillen en een tuinman doet eigenlijk precies
hetzelfde, hij is ook heel creatief bezig.”

Die kleurrijke combinaties en die hoogteverschillen zijn in de tuin duidelijk aanwezig.
Hoe heb je dat alles voor elkaar gekregen?
“Zoals ik al zei stonden er heel veel fruitbomen in
deze tuin, die moesten eerst gerooid worden. Toen
dat klaar was zijn we de bestrating gaan maken en
drie vijvers gaan aanleggen. Dat alles zijn we
daarna gaan uitbreiden met rotspartijen, een waterput, een uitkijktoren, een vleermuizenkelder,
kassen, bomen, struiken en heel veel planten. Je

Hoeveel tijd besteed je wekelijks aan de tuin?
“Dat is moeilijk te zeggen. Het is ook afhankelijk
van het jaargetijde. Als je al bedenkt dat we iedere
zaterdag met z’n tweetjes de hele dag bezig zijn
dan overdrijf ik niet als ik 20 tot 30 uren zeg. Ik
weet het eigenlijk niet.”

En kun je ooit op vakantie?
“Ik ga nooit op vakantie. Toen mijn vrouw nog
leefde deden we dat ook niet en vroeger thuis gingen we ook niet op vakantie. Daarbij geeft de tuin
mij een heerlijk vakantiegevoel. Je vindt er padden, kikkers, salamanders, vleermuizen, vogels en
schitterende bomen en planten. De tuin geeft me
een heerlijk vakantiegevoel.
Er zijn verschillende fotografen die mijn tuin weten
te vinden, ze komen op deze gewilde locatie
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trouwfoto’s maken.”
Heb je nog andere hobby’s dan de tuin?
“Mijn beroep als kok wil ik- ook nu ik met pensioen
ben- nog graag uitoefenen. Bij calamiteiten val ik
soms in bij een restaurant. En ik geef ook nog wel
eens kooklessen. Een aantal van mijn recepten
staan in de kookboeken, waaraan ik heb meegewerkt, vereeuwigd. En natuurlijk kook ik iedere
dag voor mezelf waarbij ik de nodige recepten kan
uitproberen.”

Wij nodigen u graag uit om kennis te maken met
onze vereniging, onze collectie bloemen en alles
wat daarbij zo al komt kijken.

Ten slotte
We kunnen nog uren praten met deze veelzijdige
man. We hebben zijn bijzondere tuin, de vogelhuisjes, de kassen enz. mogen bewonderen en zijn
onder de indruk van dit privé natuurgebied in Tongelre. Bij het afscheid worden we verrast met een
zelfgekweekte plant én met de belofte dat Theo
binnenkort wat recepten zal aanleveren voor de
kookrubriek van ons wijkblad.

Op zaterdag 20 september van 17:00 tot 20:30
uur en op zondag 21 september van 11:00 tot
18:00 uur houden we een grote dahliashow in basisschool De Boog aan de Koudenhovenseweg Zuid
in Tongelre. Van meer dan drieduizend dahlia’s zal
dan een prachtige show gemaakt worden. De show
zal op zondag afgesloten worden met de trekking
van onze loterij. Deze loten zijn 1 maand van tevoren te koop bij onze leden. Met het kopen van loten steunt u niet alleen onze clubkas, maar kunt u
ook leuke prijzen winnen.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u de tuin van
Theo ook eens bezichtigen? Dat kan. Belt u dan
eens aan bij het huis met de vele huisjes ’t Hofke
18 voor het maken van een afspraak. U zult versteld staan van de bijzondere tuin die u daar te
zien krijgt.

GRANDIOSE DAHLIASHOW EN OPENDAG
DAHLIACLUB ST. MARTINUS

Op zondag 5 oktober kunt u van 12:00 tot
16:00 uur onze tuin aan de Loostraat te Tongelre
bezoeken. Meer dan 100 dahliasoorten staan er
dan op hun mooist te pronken. De koffie staat
klaar in ons clubhuis en u kunt zelf een bloemstukje maken onder vakkundige leiding van onze leden. U kunt weer meedoen aan onze succesvolle
“Mooiste Dahliaverkiezing” en 3 winnaars krijgen
een mooi bloemstukje thuis bezorgd, dat is samengesteld uit de winnende dahlia’s. Iedereen gaat
tenslotte naar huis met een mooi boeketje dahlia’s.
Meer over onze club en alles over dahlia’s en het
kweken daarvan vindt u op onze website. Het
adres is www.stmartinus.dse.nl

De dahliasport telt momenteel in Eindhoven nog
enkele verenigingen waarvan Dahliaclub St. Martinus de oudste en nog steeds de grootste dahliavereniging is. Wij bestaan uit ongeveer 25 leden en
jaarlijks kweken wij met liefde prachtige dahlia’s.

Wij hopen u graag te zien op en van deze evenementen.
Namens onze leden,
Francis Koene
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gebruikt wordt bij een kunstbevalling) en een
beetje eigen bagage.
Verder hadden we ook nog veel ballonnen,
haarspeldjes, plakplaatjes en ‘bungels’ (met dank
aan Super de Boer) bij ons, die we aan de
kinderen uit wilden delen.

EEN ONVERGETELIJKE ERVARING:
DOOR OOD BRANS-KETELAARS
DEEL 1
In het voorjaar van 2008 ging kraamverpleegkundige Ood Brans-Ketelaars met drie
collega’s naar Malawi. Vier weken verbleven
zij daar om te helpen op de kraam- en kinderafdeling van het St. Gabriëlshospital in Namitete. In vier delen vertelt zij ons over haar
ervaringen in dit Zuid-Afrikaanse land.

Ik was meteen verkocht toen ik voet op Malawi
zette. Wat een land. Honderden mensen, vooral
vrouwen met kinderen op de rug, liepen langs de
weg. Ook waren er veel mensen op de fiets. Ik
keek mijn ogen uit.

Wij reden op een geasfalteerde weg zo’n 60 km
naar Namitete waar het ziekenhuis stond.

Hé Ood, ga je mee naar Malawi?
De vraag wordt gesteld door een collega die een
witte pater, Willem Kerkhof, kent die daar woont.
Zij wil graag naar Malawi om te kijken wat voor
werk hij daar doet. Ook wilde ze daar in het ziekenhuis gaan helpen en wat van het land gaan
zien.

We zagen verschillenden dorpen waar het een
drukte van jewelste was. Ook zagen we veel
maïsvelden die er niet goed bijstonden. In februari
was er geen drup regen gevallen en de maïs stond
te verdrogen op het veld. De mensen hier krijgen
hun inkomen uit de maïsteelt en van het drogen
van tabaksbladeren. Willem zag het somber in.
April, mei en juni zijn de oogstmaanden maar zo te
zien zal er weinig te oogsten overblijven.
Willem Kerkhof is een witte pater die al ruim 30
jaar in Malawi verblijft. Hij woont afwisselend in
Namitete, waar hij een eigen huis heeft bij het
ziekenhuis, en in Lilongwe waar de paters een huis
hebben.

Mijn collega hoefde niet lang op mijn antwoord te
wachten. Dit leek me wel wat.

Ook twee andere collega’s hadden er oren naar en
zo vertrokken we 28 maart j.l. met koffers gevuld
met medische spullen zoals bloeddrukmeters,
verbandspullen en KIWI’s (een apparaatje Dat

Willem is 64 jaar en nog zeer actief. Hij weet
precies hoe het ziekenhuis reilt en zeilt. Elke
ochtend, voor half zeven, maakt hij zijn ronde door
het ziekenhuis. Voor iedereen heeft hij een
woordje en de kinderen krijgen een aai over hun
bol.
Hij heeft regelmatig gesprekken met Dr. Kiromera
en “matron “ nurse Hilda die samen de dagelijkse
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leiding over het ziekenhuis hebben. Zo weet hij
precies waar en waarvoor er hulp nodig is. Via de
missiegroep in Geldrop zorgde hij dat er geld
kwam voor
kinderbedden,
nachtkastjes
en
klamboes voor de nieuwe kinderafdeling.
Het geld dat op de rekening van de witte Paters
komt voor Malawi wordt gebruikt om zakken
maïsmeel en mest te kopen
die dan aan de
mensen uitgedeeld worden. Verder wordt het geld
gebruikt om medicijnen te betalen die de patiënten
nodig hebben als zij naar huis gaan en deze niet
zelf kunnen betalen.
Regelmatig komt hij in de omliggende dorpen om
een mis te lezen. Zo weet hij precies waar de
hoogste nood is.
In 2005 wilde een redacteur van de NRCkrant een
dorp in Malawi volgen met als doel een nauwgezet
beeld geven van alledaagse armoede in een
doorsnee Afrikaans dorp. Met hulp van Willem
kwamen zij uit bij het dorp Dickson, hier in Malawi
Dickisoni genoemd.
Dick Wittenberg en fotograaf Jan Banning
verbleven daar bijna drie weken.
Al vlug ontstond het plan om een boek te
schrijven. Een jaar lang is het dorp gevolgd. Dick
is drie keer in dat jaar terug geweest.

Zij leefden daar net zoals de bevolking: zij sliepen
in het dorp in een hut op de grond, aten hetzelfde
voedsel en via een tolk tekenden zij de verhalen
van de 45 gezinnen die daar woonden op.
Het resultaat is een schitterend boek: Binnen is
het donker, buiten is het licht.
Toen ik weer terug was in Nederland heb ik het
boek gekocht. Het was heel herkenbaar wat hij
schreef. De foto’s zijn geweldig. Zo leven de
mensen daar, ik heb het met eigen ogen gezien
want wij zijn met Willem ook in Dickisoni geweest.
Toen wij in Malawi waren was Dick Wittenberg
daar ook, jammer genoeg heb ik hem niet
ontmoet.
Hij keert regelmatig voor enkele weken terug om
het dorp te blijven volgen.

Ik begreep dat het al de achtste keer is dat hij
daar weer was.
Voordat we mochten helpen in het ziekenhuis
moesten
we
ons
laten
registreren
als
verpleegkundigen en dat verliep niet soepel.
Wij moesten dat in de stad Lilongwe laten doen en
dat was een uur rijden met de auto. Gelukkig
konden we meerijden met een auto van het
ziekenhuis. De vrouw van het registratiebureau
vond ons maar verpleegkundigen van niks.
Hoezo, wilden wij helpen op de verloskamers,
kraam en kinderafdeling? Wij deden niet eens zelf
bevallingen en mochten geen infuus prikken. Ze
liet duidelijk merken dat we maar flutverpleegkundigen waren. Na veel praten en nadat
we ieder het registratietarief van 100 dollar
hadden betaald, ging ze overstag en hadden we
onze vergunning.
De volgende dag gingen we aan het werk. Het
ziekenhuis lag ongeveer 500 meter van ons
onderkomen en een witte ‘golf’ vertrok richting
ziekenhuis.
Niet alleen wij gingen aan het werk, maar ook de
anderen die bij ons in huis woonden. Dit waren 2
Verloskundigen, 4 leerlingen in opleiding en een
huisarts, allen uit Nederland. Verder nog 2
kinderartsen uit Amerika en een arts uit Duitsland.
Zoveel hulp hadden ze nog nooit meegemaakt.

Ik zou zelf ook wel een boek vol kunnen schrijven
van wat ik allemaal gezien en meegemaakt heb in
de 28 dagen dat ik in Malawi was maar hier houd
ik het bij.
Volgende maand vertel ik u over het St.
Gabriëlshospital waar we mochten helpen.
Tot volgende maand.
Ood Brans.
Mocht u Malawi willen steunen dan kan dat
natuurlijk!
Rekeningnummer ABN AMRO 524547513
Ten name van: Witte Paters in Dongen onder
vermelding van: voor Willem Kerkhof Malawi.
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begeleiding dat georganiseerd wordt door de leden
van de juniorencommissie.
In verband met ons 50-jarig bestaan organiseren
wij op 24 augustus een groot tennisfestijn. Iedereen is vanaf 11.00 uur van harte welkom om eens
een kijkje te komen nemen op het nieuwe park.
Tennisvereniging de Doornakkers is in oktober
1958 opgericht te Eindhoven. Onze tennisvereniging staat bekend als een gezellige en sportieve
vereniging in het stadsdeel Tongelre. Wij hebben
momenteel ongeveer 375 leden. Een groot aantal
van de leden speelt door de week of in het weekend de KNLTB-competitie. Op diverse avonden
wordt er door een vaste trainer lesgegeven.

Na vele jaren van wel of niet naar het nieuwe park
hebben we op 6 juli dan eindelijk de opening van
ons nieuwe park gevierd. Het park is gelegen aan
de Fernhoutstraat 1 te Eindhoven. Vanaf 16 juli
spelen wij op 7 verlichte kunstgrasbanen waardoor
we het hele jaar kunnen tennissen. In de loop van
het volgende jaar krijgen we nog 2 banen meer.
Er worden verschillende toernooitjes georganiseerd
voor de recreatieve spelers zoals: lady`sday, gentlemensday, invitatietoernooi, herfsttoernooi, thuisblijvertoernooi, oliebollentoernooi, clubkampioenschappen etc. Er is een vaste husselavond en ochtend. Ook wordt er op bijna alle dagen door veel
leden vrij getennist waarbij iedereen welkom is en
mee kan doen. Dus al met al een heel actieve club.
Verder is ook het Open Toernooi in de hele omgeving erg populair. Het staat bekend als een goed
georganiseerd en gezellig toernooi, waar iedereen
weer graag terugkomt.

Voor verdere gegevens verwijs ik u naar onze site:
www.tv-dedoornakkers.nl en voor nadere informatie naar: info@tv-dedoornakkers.nl
Verder
verwijzig
ik
naar
de
site:
www.doornakkers.tv Hierop staat een leuke film
over de opening en krijgt u een goede indruk van
onze vereniging.

Ook voor de junioren worden regelmatig toernooitjes georganiseerd en eenmaal per jaar een uitstapje. Voor de junioren is er de zaterdagochtend
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WELZIJN EINDHOVEN
HOUDT SENIOREN IN BEWEGING.
Bent u ouder dan 55 en heeft u na deze wisselvallige zomer weer zin om in beweging te komen?
Dan nodigt Welzijn Eindhoven u uit om een gratis
proefles te komen nemen bij één of meer van de
hieronder genoemde 55+FIT! groepen bij u in de
buurt.
Het activiteitenaanbod bestaat uit: gymnastiek,
dansen, hatha yoga en seniorfit. Verder is er in
Tongelre ook de Swinggym voor 50+ op dinsdagmiddag.

Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bevindt?

Hatha Yoga
kosten €26,90 per kwartaal
Woensdag van 16.00 tot 16.45 uur in
de dependance van ‘t Oude Raadhuis
’t Hofke 128

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

Gymnastiek
kosten €18,10 per kwartaal
Woensdag van 9.00 tot 9.45 uur en van 10.00
tot 10.45 uur in de dependance van ‘t Oude
Raadhuis, ’t Hofke 128

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?

Swinggym
(Vanaf 50 jaar) kosten €20,35 per kwartaal
Dinsdag van 13.30 tot 14.15 uur in de dependance van ’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128

Helaas hebben wij deze maand geen juiste oplossing
ontvangen.

MultiCultureelDansen
kosten €18,10 per kwartaal
Donderdag van 11.00 tot 11.45 uur in de Fontein, Bloemfonteinstraat 64
Vrijdag van 11.00 tot 11.45 uur in de dependance van’t Oude Raadhuis, ’t Hofke 128.

Uit de vele ingezonden kleurplaten zijn deze keer de
jongste tekenaars de winnaars:
Aerin Kuijpers, 1,5 jaar, Monarchstraat
Enya Barnier, 2 jraar, Kaeriuslaan

Seniorfit
kosten €26,40 per kwartaal
Woensdag van 9.30 tot 11.30 uur
(inclusief pauze) In Sporthal ‘tKarregat

VAKANTIEKLEURPLAAT

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

Gymnastiek voor allochtone vrouwen
kosten €18,10 per kwartaal
Donderdag van 13.15 tot 14.00 uur in de Fontein, Bloemfonteinstraat 64
Voor verdere informatie kunt u bellen naar
040-219 36 61 en vragen naar Anja Alink.

U bent van harte welkom!
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DE BOERDERIJ AAN DE CELEBESLAAN

Alle wijkbewoners kennen inmiddels de boerderij
aan de Celebeslaan!
Wij, de redactie van Rond ’t Hofke, beloofden
u, een aantal maanden op rij, telkens een aspect van deze bijzondere boerderij toe te lichten door in gesprek te gaan met mensen die bij
de ontwikkeling van dit project betrokken waren óf nog zijn.

Deze maand willen wij u nader kennis laten
maken met de bakker van de boerderij, Ralf
Hubers. Samen met Sandra Dukino is hij verantwoordelijk voor de gang van zaken in de
bakkerij.

mentaliteit beviel me niet. Ik ben toen een andere
baan gaan zoeken en kwam terecht in een dagcentrum in Kortenhoef. Dit centrum beschikte over
een papierschepperij, een kaarsenmakerij en een
bakkerij én…… de medewerkers waren mensen
met een beperking. Vooral dat laatste sprak me
erg aan.
Het dagcentrum nam een bestaande bakkerij over
en ik heb er aan mogen meewerken om deze om
te toveren tot een bakkerij waar mensen met een
beperking een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen.
Dat is dus een prima leerschool geweest voor het
werk dat ik nu hier op de boerderij doe.”
Na 7 jaar Kortenhoef begon het bij Ralf weer te
kriebelen; hij was toe aan een nieuwe uitdaging.
Inmiddels had hij ook zijn vriendin ontmoet die in
Eindhoven woonde en dit was een bijkomende reden om zich te oriënteren op de mogelijkheden
van de arbeidsmarkt. Hij ging op zoek naar een
passende baan. Ralf wist één ding héél zeker, het
moest een baan worden waarin hij kon samenwerken met mensen met een beperking. Dat kon zijn
in loondienst, maar ook een eigen bedrijf behoorde
tot de mogelijkheden.
Toen hoorde hij toevallig via, via, dat men van
plan was om in Tongelre in de Philipsboerderij aan
de Celebeslaan een zinvolle dagbesteding voor
mensen met een verstandelijke beperking te realiseren. De plannen daartoe waren al in een vergevorderd stadium. Op dat moment was men bezig
met de invulling van een aantal vacatures. Ralf
solliciteerde en werd aangenomen; hij had zijn
droombaan gevonden!

Is deze baan inderdaad de baan van je
dromen?
“Ja, mijn wens is echt in vervulling gegaan,” vertelt Ralf enthousiast, “het is voor mij een fantastische baan. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn
werk. Ook na mijn vakantie - ik ben net een weekje naar Portugal geweest – vind ik het weer heerlijk om hier binnen te stappen. Ja, ik werk graag
met deze mensen.”

Wie is Ralf Hubers?
Ralf Hubers is in 1971 geboren in Breugel. Hij is
samenwonend en heeft een dochtertje van 1½.
Toen Ralf op de basisschool zat, wist hij al dat hij
bakker wilde worden. Hij ging in Eindhoven naar
de school voor consumptieve beroepen en volgde
de opleiding “brood en banket” . Daarna ging hij
naar Wageningen voor de MBO bakkersopleiding
met als specialisatie banket. Nadat hij deze opleiding had afgerond ging hij een tijd naar Aruba en
kwam uiteindelijk via banen in Heerenveen en
Utrecht in Kortenhoef terecht.
“Tijdens mijn werk in Utrecht viel me op, dat bij al
ons doen en laten het product centraal stond,” vertelt Ralf ons, “alles was daaraan ondergeschikt. Die

Wat maakt het werken met deze medewerkers zo bijzonder?
“Werken met medewerkers van Lunetzorg is bijzonder! Hier op de boerderij doen wij ons uiterste
best om hen een zinvolle dagbesteding te geven.
Wij, de medewerkers en ik, zijn samen verantwoordelijk voor wat hier in de bakkerij gebeurt.
Niet ik bak de koekjes, appeltaarten en broden,
dat doen zij. Ik ben de begeleider die met mijn
specifieke kennis en kunde de medewerkers probeer te stimuleren en enthousiasmeren voor dit
werk.
Ik geef hen de ondersteuning die ze daarbij nodig
hebben. Wát zij doen wisselt uiteraard per persoon
- niet iedereen heeft immers dezelfde vaardigheden - maar zij zijn wel verantwoordelijk voor het
werk dat zij doen.
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Wat houdt je functie nog meer in?

Iedere morgen beginnen we met een planning en
taakverdeling. Daarbij is onze eerste zorg het welbevinden van onze medewerkers. Het is steeds
weer een uitdaging om voor hen een gepaste taak
te vinden die hen zelfvertrouwen geeft en die ze
met plezier uitvoeren. Het is voor hen een leerproces waarbij we soms risico’s nemen.
Dit werk moet je natuurlijk wel liggen. Je moet
duidelijk en consequent zijn en je moet geduld
hebben, maar je mag en moet ook eisen stellen.”

“Net als in ieder ander bedrijf hebben wij natuurlijk
ook te maken met het managen van de groep.
Daarbij is het voeren van voortgangsgesprekken
met de medewerkers een belangrijk onderdeel van
ons werk. Vervolgens moeten we natuurlijk recepten maken, bestellingen plaatsen en zorgen dat de
facturen op tijd de deur uit zijn.
Zoals in ieder ander bedrijf, gaan ook wij aan het
eind van een drukke dag of drukke week gezellig
samen iets drinken in de Gasterij. De medewerkers
hebben dat dan verdiend want ze hebben er hard
voor gewerkt.
Wij vinden het belangrijk dat zij voelen en ervaren
dat hun werk gewaardeerd wordt ,want alleen dan
blijven zij met plezier naar hun werk gaan en kunnen wij zeggen dat ons voornaamste doel: een
goede zinvolle dagbesteding voor deze mensen, is
bereikt.

Is het prettig werken in deze boerderij?
“Ja, wij beschikken in deze boerderij over een volwaardige bakkerij. Bij de bouw en inrichting van
die bakkerij is het feit dat hier samengewerkt
moest worden met deze specifieke medewerkers,
steeds keuzebepalend geweest. De glazen wand
tussen de bakkerij en de winkel is een duidelijk
voorbeeld daarvan. Dankzij die wand hebben wij,
Sandra en ik, zicht op de bakkerij en de winkel en
kunnen we alles in de gaten houden.
Zoals jullie nu inmiddels begrepen hebben, doe ik
dit werk niet alleen.
Samen met mijn collega Sandra Dukino, de activiteitenbegeleidster die een pedagogische achtergrond heeft, run ik deze bakkerij. We vullen elkaar
goed aan en hebben inmiddels veel van elkaar geleerd. Ook de rest van het team zal voor elkaar
moeten invallen wanneer dat nodig is. Een van beiden is altijd aanwezig.

Hoe loopt de bakkerij?
“De bakkerij loopt goed; we zien een stijgende lijn.
We hebben een goed assortiment en natuurlijk zijn
we inmiddels bekend bij het Tongelrese publiek.
We zien dat de medewerkers hun draai beginnen
te vinden en het leuk vinden om in de bakkerij en
de winkel te werken of in de Gasterij en op het terras te bedienen.”

Heb je nog wensen en plannen ten aanzien van de bakkerij?
“Het is, zoals ik al zei, een volwaardige bakkerij,
waarin wij prima kunnen werken, maar we hebben
nog wel wensen.
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Bovenaan ons lijstje staat: uitbreiding van de
vriescapaciteit. Het is nu echt passen en meten en
voor mijn gevoel zijn we wat dit betreft inmiddels
uit onze voegen gegroeid. Ook op productiegebied
heb ik nog wel wat te wensen. Op dit moment
moeten we de broodjes handmatig opbollen wat de
meeste van onze medewerkers niet kunnen. Een
opbolmachine zou voor ons echt een uitkomst zijn.
Om deze wensen te kunnen vervullen moet er uiteraard wel voldoende budget zijn en daar ontbreekt
het
op
dit
moment
aan.
Wie
weet……..volgend jaar?
En plannen hebben we ook nog genoeg. Er zijn nog
vele mogelijkheden. Op dit moment werken we
bijvoorbeeld nog maar beperkt met biologische
grondstoffen. In de toekomst willen we dat zeker
uit gaan breiden; past ook helemaal in dit concept.”
Met deze toekomstvisie besluiten we ons interview.
Als we Ralf bedankt hebben voor dit interessante
gesprek en door hem worden uitgezwaaid, toont
hij ons tot slot nog de nieuwe zonwering voor de
winkel en de bakkerij. “De zon scheen hinderlijk in
onze bakkerij en belemmerde ons bij ons werk, dat
is nu ook weer opgelost!”
U weet nu wie Ralf Hubers en Sandra Dukino zijn.

Twee mensen die in de gezellige open bakkerij van
de boerderij aan de Celebeslaan alles in het werk
stellen om voor hun medewerkers van Lunetzorg
een prettige werksfeer te creëren. Het geduld en
de inzet die dat vraagt kun je alleen maar opbrengen als je je voor deze mensen verantwoordelijk
voelt en met hen begaan bent. En dat deze twee
mensen dat zijn, staat buiten kijf.
Ralf en Sandra hebben hun droombaan, de bakkerij heeft in hen twee begeleiders gevonden voor
wie dit werk op het lijf geschreven is. De arbeidsvreugde die zij uitstralen is daarvan een bewijs.
Wij wensen hen en hun medewerkers alle succes

Bakkerij en koffiebranderij
Tussen de Molens

KOMENDE MAAND VLAGGEN WE OP:

Aanbieding:

BEVRIJDINGSDAG 18 SEPTEMBER
BEVRIJDINGSMARKT 21 SEPTEMBER

Suikerbrood introductieprijs € 1,95
2 pakken koffie naar keuze voor € 4,25
Actie geldig tot 1 september 2008
Openingstijden: maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 15.30 uur

Bakkerij en koffiebranderij Tussen de Molens is
onderdeel van:

Het zou leuk zijn als op 18 september, de dag
dat de bevrijding van Eindhoven en dus ook
van Tongelre wordt gevierd, er in onze wijk
veel Tongelrese vlaggen wapperen.
U kunt hem bestellen voor €17,50 bij Kees van
Grevenbroek, tel. 040-787 28 64. De gehele opbrengst komt ten goede aan de Tongelrese natuur, dus het blijft gewoon in onze eigen de buurt.
De vlag is te koop op de bevrijdingsmarkt op zondag 21 september op t Hofke en u kunt hem ook
bestellen
Alvast bedankt.
Ps. Wat denkt u van een Tongelrese vlag als verjaardagscadeaut?
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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

BENIGNE PAROXISMALE POSITIEAFHANKELIJKE DUIZELIGHEID(BPPD)
Veel mensen hebben wel eens last van duizeligheid.
BPPD ontstaat door oorsteentjes in halfcirkelvormige kanalen van het evenwichtsorgaan. De half cirkelvormige kanalen worden geprikkeld en geven een
duizelig gevoel. Normaal gesproken worden zij alleen geprikkeld door bewegingen van het hoofd. De oorsteentjes worden verplaatst door infecties,
doorbloedingsstoornissen van het binnenoor, langdurige bedrust, hoofdtraauma’s en degeneratie (slijtage van het binnenoor).
Dat laatste is bijna altijd bij mensen ouder dan 50 jaar.
Kenmerken van BPPD zijn: duizeligheid enkele seconden na het maken van
een hoofdbeweging (omhoog kijken, omrollen) die na 1 minuut weer verdwijnt. Heel vaak is de duizeligheid aanwezig in lig, bij het gaan liggen en vanuit lig omhoog komen. Soms is men ook misselijk. Met de
kiepproef, waarbij het hoofd en het lichaam plotseling achterover wordt gekiept, wordt de duizeligheid
opgewekt. Ook zie je meestal typische oogbewegingen.
Als je te maken krijgt met BPPD, kun je het beste ‘s nachts 2 kussens gebruiken. Ga niet op de aangedane kant slapen. Bij het opstaan blijf je eerst op de rand van het bed zitten. Kijk niet achterom of buig
niet voorover om iets op te rapen.
BPPD kan behandeld worden door oefeningen.
De fysiotherapeut of huisarts probeert door middel van een soort omvergooibeweging (Epley manouvre)
de kristallen in het evenwichtsorgaan te verplaatsen. Dit werkt in 80% van de gevallen.
Als deze methode niet helpt of de klachten komen terug dan kun je de
volgende oefeningen doen:
zit op de rand van het bed. Blijf 30 sec rustig zitten.
verander van zit naar zijlig. Voer deze beweging binnen 2 seconden uit.
Houdt het hoofd een halve slag gedraaid. Doe alsof je iemand aankijkt
die ongeveer een meter van je bed staat. Houd deze houding 30 sec .aan
(met gedraaid hoofd)
ga na 30 sec weer rechtop zitten
voer dezelfde oefening uit als 2 maar nu naar de andere kant
ga na 30 seconden weer rechtop zitten
De oefeningen worden 2 weken uitgevoerd, 3 maal per dag. De cyclus wordt 5x herhaald (dus elke positie 5x per oefenbeurt). Meestal zijn de klachten na 10 dagen verminderd. Vaak komen de klachten binnen 1 tot 5 jaar een keer terug.
De klachten verdwijnen op den duur vanzelf weer en soms verdwijnen ze even plotseling als dat ze gekomen zijn.
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Babysithoek
Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek!

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

Een tongerick is een Tongelrese limerick
Bij de IJzerman kwam unne vent,
Die war ut kou water niet zo gewend.
En steeds as ie ging duike,
Was ie gekleed in un wolle truike.
Dan leek ut net een schaap met zwemtalent.
Nelis

WORKSHOP ‘WEERBAARHEID’
BESTEMD VOOR OUDERS
Informatie over de training Weerbaarheid voor
Kinderen
Zuidzorg organiseert in samenwerking met de
Stichting ‘Vogelvrij’ een Workshop Weerbaarheid
voor Ouders (1 avond) waar uitgebreid informatie
gegeven wordt over de training Weerbaarheid
voor Kinderen.
Al enkele jaren organiseert Zuidzorg cursussen
voor kinderen rondom weerbaarheid. Voor deze
cursussen is een grote belangstelling.
Als ouder doe je er alles aan om je kind veilig op
te voeden. Hoe ouder een kind wordt, hoe groter
de kans is dat het in situaties terecht komt waarin
het niet direct kan terugvallen op vader of moeder. Daar waar de bescherming van de ouders ophoudt, moet het kind zelf zijn mannetje kunnen
staan. De cursus weerbaarheid richt zich naast
fysieke verdediging ook op de mentale kracht van
een kind. De kinderen leren mondig te zijn, nee te
zeggen, grenzen te stellen en zichzelf de moeite
waard vinden om voor op te komen. In het fysieke
gedeelte worden vaardigheiden aangeleerd als
stoot- en traptechnieken, val breken en bevrijdingstechnieken. Uiteindelijk helpt de cursus
‘Weerbaarheid’ opgroeiende kinderen om mentaal
en fysiek opgewassen te zijn tegen invloeden van
buitenaf.
Als U als ouder geïnteresseerd bent in de cursus
weerbaarheid voor uw kind, meer informatie over
de cursus wilt horen, zelf een aantal technieken
wilt ervaren en wilt horen wat u zelf als ouder
kunt bijdragen aan de weerbaarheid van uw kind,
kunt
u
deelnemen
aan
de
Workshop
‘Weerbaarheid voor Ouders’.
De workshop ‘Weerbaarheid voor Ouders’ staat
gepland op donderdag 28 augustus 2008 in
gebouw Zuidzorg, Le Sage ten Broeklaan, Eindhoven. De avond duurt van 20.00 – 22.00 uur.
De workshop wordt verzorgd door medewerkers
van Stichting Vogelvrij, zij verzorgen ook de cursus ‘Weerbaarheid voor kinderen’.
De workshop is bedoeld voor ouders waarvan de
kinderen gaan deelnemen aan de cursus Weerbaarheid. Ouders van kinderen die de cursus al
volgen zijn ook van harte welkom.
De workshop is gratis voor leden van PuntExtra.
Niet-leden betalen € 7,50.
Voor meer informatie en aanmelding voor de
workshop kunt u contact opnemen met Zuidzorg,
tel. 040 – 230 8545.
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Informatie
Wil men informatie hebben over de bibliotheek dan
kan men altijd eens gaan neuzen op onze site,
www.bibliotheekeindhoven.nl

Lekker uitgerust? Weer toe aan de dagelijkse routine? Wij in ieder geval wel. Voor het eerst sedert
jaren heeft de bibliotheek geen zomerrooster gebruikt. We bleven alle dagen geopend, ok met minimale bezetting maar we bleven geopend.
We gaan er de komende maanden weer fanatiek
tegenaan. In ieder geval komt er weer de Kinderboekenweek en Nederland Leest. Tevens gaan we
daadwerkelijk iets doen met de stadspas. Dat zal
met veel bombarie bekend gemaakt worden als het
zover is.
Expositie
Tot begin september hebben we
hier nog de mooie schilderijen
van Willemien van der Heyden
hangen. Ze heeft jaren aan de
Urkhovenseweg gewoond en
was blij dat ze mocht exposeren
in haar ‘oude’ bibliotheek. U
kunt haar werk altijd bekijken
tijdens openingstijden. Het
fleurt onze wanden op.
Zondagopenstelling Centrale.
Vanaf 7 september gaat de Witte Dame (centrale)
’s zondags weer open. Tussen 1 en 5 kan men rustig lezen, snuffelen, bezoekje brengen aan het
leescafé “de Verlichting” of aan de outlet (waar afgeschreven boeken, dvd’s, tijdschriften etc. te
koop aangeboden worden).
Tevens zullen er weer voorstellingen zijn vooral
voor de jeugd.
Ben je nieuwsgierig en heb je op een zondag vanaf
7 september niets te doen? Ga dan eens een kijkje
nemen! Wil je weten of er een speciaal programma
is? Gan dan naar de site van de bibliotheek.
Weetje!
Nog veel mensen weten niet
dat je overal in Eindhoven
boeken kunt lenen en dat je
ze ook overal kunt inleveren.
Onze vervoersdienst zorgt er
3x in de week voor dat ze
weer op de goede plek terechtkomen.
Er bestaat ook een studentenpas! Voor € 15,-- kun je lid worden op vertoon
van een geldige studentenpas van de TU of Fontys.
Vragen/opmerkingen
Wij, medewerkers van Herzenbroeken staan altijd
open voor vragen of opmerkingen. Wij hebben het
hier naar onze zin, maar willen ook graag dat onze
bezoekers het naar hun zin hebben.

CURSUS
‘EERSTE HULP BIJ KINDERONGEVALLEN’
ZuidZorg start binnenkort een cursus ‘Eerste Hulp
bij Kinderongevallen”’in Eindhoven.
De cursus vindt plaats op woensdagavonden van
20.00-22.30 uur in het gebouw van ZuidZorg,
Le Sage ten Broeklaan 9 op 3, 10 en 24 september
en 8 oktober 2008.
De cursus ‘Eerste hulp bij kinderongevallen’ is een
korte kennismakingscursus met eerste hulp; de
cursus leidt niet op voor een EHBO-diploma. De
cursus is bedoeld voor ouders en andere verzorgers van jonge kinderen en bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin geleerd wordt hoe gehandeld
moet worden bij kleine ongevallen in en om het
huis, die kinderen kunnen overkomen. Tijdens de
cursus is er volop gelegenheid om te oefenen.
Een cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2½
uur en gaat van start met minimaal 15 deelnemers, het maximum aantal deelnemers is 18.
Cursusprijs standaard € 80,00 deelnemers van
PuntExtra betalen € 60,00.
Voor meer informatie en aanvragen van een inschrijfformulier kunt u terecht bij:
cursusbureau ZuidZorg,
tel: 040-230 85 45 of op www.zuidzorg.nl

Ni hao
Hebt u altijd al Chinees willen leren of gaat
u binnenkort naar China?
Ga dan op Chinese les, gegeven door een docente met meer dan 15 jaar ervaring.
In het Oude Raadhuis kunt u binnenkort de Chinese taal en tekens leren.
U kunt zich nu nog opgeven.
AEr zijn aarte lessen voor kinderen vanaf 12 jaar.
Voor meer informatie bel: 06-276 27 607
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SPORT EN SPEL
BIJ BASISSCHOOL
’T KARREGAT

Op 6 juni jl. hebben de groepen 3 en 4 een spelletjesochtend gehouden en de groepen 5 tot en met
8 hebben een sportdag gehad.
De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben in het
park bij school allerlei spelletjes gedaan. In groepjes van ongeveer 6 kinderen hebben ze 12 verschillende spelletjes gedaan. Na de spelletjes zijn
de scorelijsten van de groepen opgeteld en kwamen er 3 winnende groepen uit de bus. Zij mochten als eerste een prijsje uitzoeken en kregen een
heus diploma. Naderhand mochten de andere kinderen ook nog wat uitzoeken. Iedereen had goed
zijn best gedaan en een prijs verdiend.
Het was een heerlijke ochtend, met veel mooi weer
en ontzettend veel plezier. En voldoende ouders en
leerkrachten om er iets leuks van te maken.

was.
Er was ook een hindernisbaan.
Wij konden niet erover dus gingen we eronderdoor.
Hoogspringen was er ook bij.
Iedereen kon tot 185 cm.
Duurloop was best zwaar.
We hadden ook pauze.
Met de juf hebben we watergevecht gedaan.
Juffrouw was kletsnat.
Brenda en Pien vonden het heel gezellig.
We zouden elke dag willen. Zo leuk was het.
Dit was de reactie van Pien en Brenda.

Sportdag van groep 5b
We gaan met 5 t/m 8 sporten.
En we werden in groepjes verdeeld.
Toen gingen verschillende sporten doen.
Zoals hoogspringen, verspringen, sprinten, kogelstoten, rennen, handbal, vrijspelen en nog veel
meer dingen toen zijn we gingen eten en toen
weer verder spelen en toen gingen we naar huis.
Eind
Manuela en Iniki
Sportdag groep 6
Met hesjes aan want die kregen we ’s morgens
vroeg om tien voor negen.
We gingen op de fiets naar de sportdag de honsheuvel.
We gingen deze atletiek spellen doen: verspringen,
over een balk springen, kogelstoten, balwerpen,
sprinten, duurlopen.
Linda’s groepje met de vader van Gino gingen als
eerst sprinten.
En Helga’s groepje waar Winnie bij zat ging als
eerste sprinten.
En toen alles klaar fietsen we met zun allen weer

De groepen 5 t/m 8 zijn naar atletiekbaan de
Hondsheuvels geweest. Elke klas heeft een
stukje geschreven:
Sportdag van groep 5a
We gingen verspringen en kogelstoten en nog veel
meer.
Bij het verspringen had de hele groep hoge score.
En kogelstoten was moeilijk omdat de bal 2 kilo
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naar school.
En daarna naar huis.

5. balwerpen: dan moesten we een bal ver gooien
6 verspringen: dan moesten we ver springen in
zand

Groetjes,
verder was alles heel leuk!
Linda en Winnie.
Mike de Laat
Hallo,
6 juni 2008 zijn wij (groep6) naar sportdag geweest in de hondsheuvels.
We werden in groepjes verdeeld, mijn groepje ging
eerst de duurloop doen... dat was vermoeiend
maar leuk. dat was echt zweten, ik had wel 3 flessen water over me heen gegooit.
Toen hadden we met ballen gewerpt (bal werpen
dus) ik deel niet mee want ik mocht nog niet sporten maar ik mocht ballen rapen...
Daarna hoogspringen en Délano had de 1.20 gehaald.
voor de rest was alles echt heel leuk.
Djieuwke gr. 6

Sportdag goep 7
6 juni
Sportdag was erg leuk we werden in groepjes gedeeld en de groepen 6-7 en 8 moesten met de
fiets. De groepen 5 gingen met de auto.
Met de fies was erg leuk rond 09.30 waren we bij
het sportveld. het was bij het sportpark honsheuvels.
Toen we gingen beginnen, kreeg iedereen een ander ding om te doen bij elk onderdeel waren twee
groepen. Men. Jan zei als we moesten wisselen. Dit
was er allemaal te doen: hoogspringen, verspringen, koogelstoten, sprinten, de drie rondjes rennen en balwerpen. We hadden ook pauze en iedereen moest zelf iets meenemen rond half twee
mochten we weer naar en zo te zien had iedereen
het leuk gehad en ik trouwens ook.
groetjes Josha
Atletiekdag 2008 groep 8

Hallo
Wij (onze klas) gingen naar sportdag op 6-6-2008
het was superleuk.
We werden in groepen verdeeld en ik zat bij de
begeleider Suzanne.
En toen gingen we duurloop doen dan moet je hele
grote ronde’s hard lopen.
En daarna kregen we het welheet, het leek wel
meer dan dertig graden.
Want het was ook heet toen we aankwamen wan
we moesten fietsen naar de Hondsheuvels en dat
was wel leuk om op de fiets te gaan maar we hebben nog meer gedaan dan alleen duurlopen zoals:
balwerpen, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, sprinten, en délano had 1.20 m gehaald bij
verspringen.
Silvia
We moesten allerlei dingen doen zoals:
1. kogelstoten: dan moesten we een kogel heel ver
gooien
2. sprinten: dan moesten we heel hard rennen op
een baan
3. hoogspringen: dan moesten we over een bepaalde cm springen
4. duurloop: dan moesten we 3 ronden lopen

Op 5 juni werd de jaarlijkse sportdag van basisschool ’t Karregat gehouden.
De groepen 5 t/m 8 hadden zich verzameld op de
atletiekbaan de Hondsheuvels.
De jongens van groep 8 reden om kwart over 8
naar de atletiekbaan om alles klaar te zetten.
De meiden van groep 8 konden lekker uitslapen en
reden om kwart over 9 pas naar de atletiekbaan.
Die was natuurlijk al helemaal opgezet door de
jongens, de atletiekdag kon beginnen!
Er waren een aantal onderdelen waaronder: sprinten, hoogspringen, verspringen en balwerpen.
Daar ging je met je groep naar toe.
Iedereen was sportief bezig en er werd dan ook
heel wat afgezweed.
Niet alleen door het harde sporten maar ook door
het warme weer.
En aan het einde van de dag vertrokken we uitgeput weer naar school.
Op de fiets of met de auto.
Op school aangekomen moesten we onze veiligheidsvestjes inleveren en mochten we naar huis.
Het was een leuke en sportieve dag voor de hele
bovenbouw.
Het is voor heel groep 8 de laatste sportdag geweest op ’t Karregat.
Veel groetsels
van Marlie en Britte uit groep 8 van ‘t Karregat
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De vakantie is alweer voorbij en we zijn al in het nieuwe schooljaar begonnen. We denken
nog met veel plezier terug aan het vorig schooljaar en alleleuke dingen die we hebben gedaan.
Natuurlijk hebben we heel veel en heel lang op onze stoelen in de klas moeten zitten en naar de juf of meester geluisterd. Maar er was, naast alle ’moet-werkjes’, ook nog tijd om te knutselen en voor activiteiten binnen en buiten
de school, zoals de musical, playback show, juffendag, schoolreisje, bezoek aan theater en museum, schoolschaatsen en de sportdag.
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We hebben ook veel bezoek gehad: een deftige dame en heer, Sinterklaas en zijn pieten, een vliegenier,piraten, goochelaars,muzikanten, Boogie en nog veel meer.
Het Roboog Challenge Team is naar Atlanta in de Venenigde Staten geweest, mede door de enorme inzet vanb de 2 ouders,
die het team vanaf het startpunt hebben gecoacht, het docententeam en alle (hulp)ouders van het Roboogteam.
Het schooljaar werd voor groep 8 op de traditionele manier afgesloten. Ze gleden de school uit, het zwembad in.
We gaan met evenveel enthousiasme verder waar we vorig
schooljaar ophielden en maken er weer zo’n leerzaam, creatief,
sportief en uitdagend jaar van.
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AFFREUS
AGRAGRISCH
APACHE
DADELIJK
DUINTOP
ELATIEF
FUCHSIA
HAARSNIT
HEENGAAN
JEANS
LENGSEL
LIEFDE
MEVROUW

NEERDALEN
ONAFGEDAAN
SCHEEPSHUT
SCHROEFGAT
SCHUDDEN
SLOTWENS
STEUNLAT
TABLETJE
TAXATIE
TEKSTKAART
TREINWAGON
WEKTOON
WERFJE

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met

Oplossing van vorige maand is:
‘wavin’

uw naam, adres en telefoonnummer
en stuur deze naar de redactie.
(Wijkblad Rond 't Hofke, 't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 september 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

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Heer Herps
Ferrarispad 11
De prijs is beschikbaar gesteld door:



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