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Voor u de nieuwe uitgave van Rond ’t Hofke. Vorige maand hadden we 
een superdik wijkblad, maar ook deze maand moesten we woekeren 
met de ruimte. Dank aan al diegenen die ons kopij hebben toegezon-
den! Door uw toedoen ligt er weer een wijkblad met veel inhoud bij alle 
wijkbewoners op de mat.  
 

Wat leest u in dit septembernummer: 
Om te beginnen deel 2 van de reis van Ood Brans naar Malawi, op-
nieuw een indrukwekkend verhaal. En, om maar even in het buitenland 
te blijven, we hebben ook een artikel over de familie Muric voor u. Zij 
zijn afkomstig uit Montenegro en sinds een aantal jaren woonachtig in 
onze wijk. Montenegro, nog tamelijk onbekend, komt door het verhaal 
van de familie Muric wellicht een stukje dichterbij. 
 

Maar ook dichter bij huis waren er de afgelopen maand allerlei interes-
sante activiteiten en ontwikkelingen te bespeuren. Vertelden wij u vori-
ge maand over het vertrek van de Haïda, deze maand treft u op pagi-
na 38 en 39 een leuk interview aan dat wij hadden met Bas van de 
Wiel over de thuiskomst van de boomstamkano en de belevenissen 
van de totale crew tijdens de Waddentocht, een ware prestatie. 
 

En nu we het toch over prestaties hebben, de meiden van groep 8 van 
De Boog hebben een bijzondere prestatie geleverd. Ze hebben verloren 
maar…..… zijn zeker niet verslagen.  
Meer hierover op pagina 41. 
 

Vervolgens willen wij u nog attent maken op enkele bijzondere jubilea. 
Tennisvereniging De Doornakkers bestaat dit jaar 50 jaar en wil alle 
oud-leden laten meedelen in de feestvreugde. Dus oud-leden…………kijk 
op pagina 25 voor de uitgebreide informatie hierover. Een mooie gele-
genheid om je tennismaatjes van weleer weer eens te ontmoeten. Ook 
het St. Catherinagilde Tongelre heeft dit jaar een bijzonder jubileum te 
vieren. Dit gilde bestaat maar liefst 530 jaar en viert daarom een heel 
weekend feest.  
 

Tot slot nog dit: 
september is een ideale maand om weer 
eens een cursus te gaan volgen. In onze 
wijk- dus dicht bij huis- zijn er diverse 
mogelijkheden. 
 

Dat alles leest u in dit wijkblad. Hebben 
we u nu nieuwsgierig gemaakt? Sla dan 
maar gauw om naar de volgende pagina.   
 

Wij wensen u veel leesplezier!  
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          Sint Catharinagilde Tongelre 

  
Sint Catharina 530 
Dertig jaar geleden, in 1978, vierde het Sint Catha-
rinagilde haar vijfhonderdjarig bestaan met een 
groots gildefeest. Het vond plaats in de omgeving  
waar eens het kasteel ’t Hof stond. Hier vonden in 
1928 ook de feesten plaats bij gelegenheid van het 
450-jarig bestaan van het gilde. 
 

Het kasteel ’t Hof werd jammer genoeg in de jaren 
dertig van de vorige eeuw gesloopt. Maar de con-
touren en de parkachtige tuin er omheen zijn nog 
intact gebleven. De omgeving van het kasteel heeft 
de afgelopen jaren een ware metamorfose onder-
gaan en is opgegaan in de Stichting Groendomein 
Wasven.  

Historie van het Catharinagilde 
Het Catharinagilde Tongelre is van oorsprong een kerke-
lijk broederschap en bestond uit een aantal mensen, dat 
zich in die tijd geroepen voelde, de komst van rondtrek-
kende geestelijken voor te bereiden. (kijk, toen waren er 
al vrijwilligers!) Deze geestelijken moesten namelijk on-
derdak hebben en ruimten voor het houden van de dien-
sten.  
Na verloop van tijd werden deze ‘vrijwilligers’ ook nog 
eens gevraagd de bevolking te beschermen tegen ro-
versbenden en ander gespuis die de omgeving onveilig 
maakten en de verdediging van hun dorp of stad op zich 
te nemen. Zo beschutten zij dan “outer en heerd” (altaar 
en haard). En zo groeide de kerkelijke broederschap van 
Sinte Catrien uit tot een schutsgilde. Er waren meerdere 

gilden uit de omgeving die zulke taken op zich namen. 
En dat deden ze nog tot ongeveer 1800. Als gevolg van 
die vele oorlogen, kwamen boeren, burgers en buitenlui 
geleidelijk aan in het bezit van wapens. Het gebruik van 
deze wapens bracht bij de gilden in rustiger tijden ook 
een wedstrijdelement met zich mee, namelijk wie kon er 
het beste schieten? Hieruit is uiteindelijk het koning-
schieten ontstaan. Het uiteindelijke doel van de gilden, 
dienstbaarheid aan elkaar en in hun eigen omgeving, is 
nog altijd hetzelfde gebleven.  
 

De festiviteiten 
Met dit ‘kleine jubileum’ wil het Sint Catharinagilde her-
inneringen ophalen uit 1978, met de vertoning van de 
film die gemaakt is tijdens het 500-jarige bestaan. Het 
bestaat uit twee delen, het eerste is te zien in het week-
end van 4/5 oktober, en het tweede in het weekend van 
11/12 oktober. Daarnaast is er ook nog een kleine ten-
toonstelling met gilde-attributen te bezichtigen.  

Ook aan de jeugd is gedacht 
Ook willen we graag de jeugd bij dit gebeuren betrek-
ken. Zij kunnen zich in een echt gildepak als tamboer of 
vendelier laten fotograferen en kunnen de foto even later 
mee naar huis nemen. Er zal ook een quiz op papier sa-
mengesteld worden, waarvan bij de tentoonstelling of 
elders de antwoorden te vinden zijn. Uiteraard wordt dit 
beloond met een klein prijsje. De jeugd krijgt ook gele-
genheid de trom eens te roeren en het vendel te zwaai-
en.  
 

U bent deze dagen van harte welkom bij Stichting 
Groendomein Wasven aan de Celebeslaan 30, waar 
dit alles te gebeuren staat.  
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IN OF VANUIT ‘T OUDE RAADHUIS, ‘T HOFKE 15 

Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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

Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 1x per 2 weken. Van 14.00 tot 16.00 uur.  

Dinsdag - Handwerken van 9.15 – 11.15 uur. 
Allerhande vormen van handwerken voor dames; met 
koffie en een gezellig praatje. 

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 10.00 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 14.00 – 
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 zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.  
Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
……. buurten.  
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VLOOIENMARKT 
 
Op zondag 19 oktober organiseren we 
weer onze traditionele jaarlijkse vlooien-
markt in ‘t Oude Raadhuis van 12.00 tot 
16.00 uur. 
 
U kunt dan uw overbodige spulletjes bij ons 
kwijt. Het gaat hier wel om kleine huishou-
delijke cq elektrische artikelen (meubelen, 
koelkasten e.d. kunnen we wegens ruimte-
gebrek niet accepteren). 
 
Heeft u nog spullen? Vanaf 22 september 
kunt u die afgeven bij ‘t Oude Raadhuis. 
Mocht u daartoe niet 
in de gelegenheid zijn, 
dan kunt u vanaf 6 
oktober de conciër-
ge bellen om met hem 
een afspraak te maken 
voor het ophalen van  
uw spullen. Het tele-
foonnummer is  
040-2811737. 
 
Toegang vlooienmarkt € 0,50 
 

NEDERLANDS LEREN 
 
Dat is mogelijk in ‘t Oude Raadhuis. Op dinsdagmorgen 
en donderdagmiddag helpen vrijwilligers de mensen die 
de Nederlandse taal willen leren. 
 
De wachtlijst is weggewerkt, dus er kan weer een aan-
tal mensen bij. Melden kan op beide dagen bij degene 
die de leiding heeft. Een proefles zal uitwijzen op welk 
niveau gestart kan worden. 
 
Mensen die het Nederlands beheersen en bereid zijn om 
anderen daarbij te helpen kunnen zich ook melden. 
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De activiteiten in onze parochie 

Pelgrimstocht naar Rome in 2009 
In het kader van het 450-jarig bestaan van het bisdom 
Den Bosch,  gaan mensen uit dit bisdom in oktober 2009 
op pelgrimstocht naar Rome. Iedereen die in aanmerking 
wil komen voor deelname aan de groep die vanuit Eindho-
ven meegaat, kan zich rechtstreeks melden bij het Bureau 
van het dekenaat Eindhoven, Boschdijk 371,  5621 JB 
Eindhoven, tel. 040-246 86 60, email: dekenehv@iae.nl 
Meer informatie bij pastor Theo v.d. Elzen. 
 
Eerste communie 
De eerste communie is nog steeds een populair feest. In 
Tongelre kunnen kinderen, als ze willen, samen met 
vriendjes of klasgenoten hun eerste communie doen. De 
beste voorbereiding op de communie is nog steeds: mee-
doen in de kerk. Daarvoor is elke maand een speciale 
kindvriendelijke viering in de Antonius- en de Martinus-
kerk. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen met het 
voorbereidingsproject: er zijn 5 kinderbijeenkomsten en 7 
losse themadelen voor de kinderen die eruit willen halen 
wat erin zit! Elk deel heeft een eigen ouderbijlage.  
 
Voor de ouders is er, in plaats van de ouderavonden, ge-
legenheid om mee te doen aan één van de 4 cursussen 
die in de parochie gegeven worden. Vooral “Opnieuw be-
ginnen” is heel geschikt voor de ouders die eerst bij hen-
zelf te rade willen gaan over hun godsbeeld en eigen 
(geloofs)ervaringen. 
 
Wilt uw kind dit jaar de eerste communie doen?  
Neem dan contact op met het parochiecentrum:   
tel. 2811324 of geef dat op via de mail: 
parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Kindvriendelijke viering 
Deze vieringen zijn in principe eens per maand in de: 
• Antoniuskerk aan de Fazantlaan, zondag om 9.30 uur 
• Martinuskerk aan ’t Hofke, zondag om 11.00 uur  
op: 5 en 26 oktober, 29 november, 24 december (alleen 
Antoniuskerk) en 26 december (peuter-kleuter viering, 
alleen Martinuskerk).  
 
 
 

Cursusaanbod Parochie Tongelre 2008-2009 
Het komend werkjaar komt de parochie Tongelre met vier 
nieuwe cursussen: 
 
1. Ontdek de mysticus in jezelf. 
Acht woensdagavonden, september t/m december, van 
19.30 tot 21.30 uur in de Antoniuskerk. De vraag naar ei-
gen ervaring staat  centraal; vervolgens wordt een mystie-
ke tekst uit de westerse mystiek gelezen. De tweede helft 
van de avond staat stilte,meditatie en dans centraal in het 
zoeken naar God. Deze cursus is reeds vol geboekt. 
 
2. Vrouwen ontmoeten…..ESTHER 
Zes donderdagochtenden, oktober t/m maart, van 10.00 
tot 12.00 uur in het parochiecentrum Molijnstraat. Waarom 
staat dit sprookje in de bijbel? God wordt niet één keer 
genoemd in dit verhaal. We ontmoeten deze Esther tijdens 
zes bijeenkomsten. We lezen de werkvertaling uit het He-
breeuws en gaan daarover met elkaar in gesprek. 
 
3. Dag Hammarskjold 1905-1961 – mystiek en politiek 
Zes donderdagochtenden, oktober t/m maart, van 10.00 
tot 12.00 uur in klooster Mariënhage, Augustijnendreef 15. 
Zes donderdagavonden oktober t/m maart, van 20.00 tot 
22.00 uur in de Ontmoetingskerk aan de Meerkollaan. 
Hoe ga je de innerlijke, mystieke weg van binnen naar 
buiten en kom je tot maatschappelijk handelen. 

  
4. Opnieuw beginnen - christelijke spiritualiteit 
Zes dinsdagavonden, november t/m januari, van 20.00 tot 
22.00 uur in de bovenzaal van de Antoniuskerk. 
Meestal staan we niet echt stil bij het geloof dat we ooit 
hebben meegekregen en dat nu door zoveel dingen is 
beïnvloed. Als we toch eens nadenken over ons geloof, 
merken we dat die overgeërfde beelden, verhalen en ge-
dachten hun vanzelfsprekendheid hebben verloren. Dan 
kan het verlangen ontstaan om opnieuw te beginnen en 
op zoek te gaan naar een meer volwassen geloof.”. 
 
Een boekje met meer informatie over deze cursussen ligt 
in de kerken in Tongelre. Ook ligt daar van elke cursus 
een aparte folder. Informatieboekje en  -folder zijn ook via 
het parochiecentrum verkrijgbaar: tel. 040-281 13 24. 
 
Agenda september en oktober 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr, 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Jozef en 
Maria 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering  
of woord- en  
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

25 september Parochievergadering                              
Benedenzaal   20.00 uur 

28 september Dopen 

30 september Vergadering Liturgisch Beraad 

1 oktober Cursus Ontdek de mysticus                 
Benedenzaal    20.00 uur 

2 oktober Leerhuis Dag Hammarskjold 
2 oktober Vrouwen ontmoeten… Esther 
5 oktober Kindvriendelijke viering 
6 oktober Vormselbijeenkomst                           

Benedenzaal   15.30 uur 
9 oktober Doopvoorbereiding                              

Benedenzaal    20.00 uur 
26 oktober Dopen 

26 oktober Kindvriendelijke viering 

29 oktober Cursus Ontdek de mysticus                  
Benedenzaal  19.30 uur 
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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 verge-
ving. 
 

Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 
uur in de dependance van het Oude Raadhuis, ’t 
Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent van 
harte welkom! 
 

Op woensdagavond zijn er huiskringen. Wij komen 
dan in kleinere groepen bij elkaar, +/- 10 perso-
nen. Er worden liederen gezongen, de Bijbel wordt 
bestudeerd, of, wat gesprekken met elkaar over 
het leven van alledag. Hier bidden we ook voor 
elkaar, als men dat wil. 
 

Adressen: Peutingerpad 2 en Debussystraat 35 
Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
 ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 21 sept. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  28 sept. 10.00 uur  Ds. M. van Nie 

Zondag  5 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  12 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  19 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  H.A. 

Zondag  26 okt. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM  
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

Sinds 1 augustus 2008 maakt de 
Oud-Katholieke Parochie Eindho-
ven voor haar liturgische en pasto-
rale diensten gebruik  van de RK 
parochiekerk H. Antonius van Pa-
dua, Fazantlaan 17 te Eindhoven. 

 
Kerkdiensten: aanvang 11.00 uur:  
• 1e zondag van de maand: Eucharistieviering;  
• 2e zondag van de maand: (meestal) Dienst van 

Schrift en Gebed;  
• 3e zondag van de maand: Eucharistieviering.  
 
Uitgezonderd hoogfeesten zijn er op de overige zon-
dagen geen diensten.  
 
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnr.   
06-28176930 (doorgaans elke donderdag), daarnaast 
is assisterend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op  
telefoonnr. 024-6221470 of  06-49630170.  

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

 

FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
 
Overledenen: 
Frans van der Meulen, 86 jr., Malvalaan 
Antoon Lenting, 78 jr., Grote Beerlaan 
Agnes Jansen-van Lent, 78 jr., Jan v.d. Capellelaan 
Bertha Verbeek-Tielemans, 89 jr., Molijnstraat 
Mia Verlijsdonk-van Hout, 64 jr., Tongelresestraat 
Anton van Erp, 83 jr., Molijnstraat 
  
Dopen:    
Davy Appel 
Manuela Franse 
Elian Fernandez Murias  
 
Huwelijk: 
Rafael Duran Garcia en Lisa Burgzorg, 9 augustus 

 
CURSUSSEIZOEN 2008-2009 

 
Het cursusseizoen 2008-2009 is weer van start ge-
gaan. Voor meer informatie over de data van de cur-
sussen, de themabijeenkomsten en de computer– en 
internetcursussen kunt u kijken op de website: 
www.55pluseducatief.nl 
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Tuintip september: Bloembollen en vaste planten 
Door Jeroen Soontiëns 

 
In de huidige tuinbeleving is er weer volop ruimte voor de 
bloembol. Het oubollige imago van het rijtje tulpen langs 
het gazon heeft deze plantengroep achter zich gelaten. Er 
is veel belangstelling om bloembollen in de border te com-
bineren met vaste planten. Met de opvallende bloei kun je 
de tuin in het voorjaar een enorme oppepper geven. 
 
Wanneer je bloembollen wilt combineren met vaste plan-
ten in de border kun je ze niet klakkeloos door elkaar plan-
ten. Het is belangrijk om erop te letten dat de bloembollen 
de planten niet verstikken of omgekeerd. Dit geldt zeker 
voor verwilderingbollen, die elk jaar weer opnieuw bloeien. 
Er zijn een aantal mogelijkheden. Ten eerste zou je de 
combinatie juist kunnen uitzoeken op gelijktijdige bloei, 
waarbij de kleur en structuur van de bloemen harmonië-
ren. In dat geval kun je de bloembollen door de vaste 
planten heen weven en dien je bij het planten voldoende 
ruimte te laten. De bollen en planten ontwikkelen zich ge-
lijktijdig en hebben allebei dus licht nodig. Geschikte com-
binaties zijn Narcis ‘Peeping Tom’ met Brunnera macrop-
hylla; Narcis ‘Tête-à-Tête’ met Pulmonaria; Tulipa met Di-
centra. 

Ten tweede is het mogelijk om de bloembollen en vaste 
planten juist in heel verschillende seizoenen te laten bloei-
en. De bloembollen bloeien dan in het voorjaar, de vaste 
planten in de nazomer of herfst. Zorg ervoor dat ze elkaar 
in hun ontwikkeling niet in de weg zitten. Combinaties zijn 

mogelijk tussen vroegbloeiende bollen en laat ontwikke-
lende vaste planten, zoals Hosta, Astilbe, Rudbeckia en 
Geranium. 
 
Daarnaast is het mogelijk om vlakken met bodembedek-
kers een accent te geven. Hierin worden groepen bloem-
bollen als pol bij elkaar geplant. Voorbeelden zijn Narcis of 
Erythronium ‘Pagoda’ met Waldsteinia ternata; Narcis 
‘Jetfire’ met Vinca minor; Scilla sibirica met Tiarella wher-
ryi. In principe zijn bijna alle bloembollen hiervoor geschikt 
zolang ze maar hoog genoeg kunnen worden om boven 
het blad van de bodembedekkers uit te groeien. Als het 
gewas van de bollen af begint te sterven kunt u het ge-
makkelijk tussen het blad van de vaste planten verstop-
pen, zonder het af te knippen. 
 
Naast het combineren in de border zijn bloembollen ook 
uitermate geschikt om de tuin een eyecatcher te geven. 
Vul een grote pot (minimaal 50 cm doorsnede) maar eens 
met hyacinthen en zet deze bij uw voordeur: wat een bin-
nenkomer met kleur en geur! Of plant een hoge pot bom-
vol grootbloemige rode, witte, roze of zwarte tulpen. Keu-
ze genoeg om een statement te maken. 
 

 
 

Op de zondag na 21 september, dit jaar 
op 28 september, schiet het Sint Cathari-
nagilde Tongelre sinds jaar en dag een 

koning. Eens in de drie jaar is dat de echte gildeko-
ning, en de tussenliggende jaren wordt om het kermis-
koningschap geschoten.  
 
Vorig jaar werd geschoten om het koningschap, en 
onze gildebroeder Koos van den Berge mag die titel 
voor 3 jaar behouden. Hij is dan gerechtigd om de 
koningsmantel en de koningsscepter te dragen.  
 
Dit jaar wordt door de aanwezige gildebroeders ge-
schoten om het kermiskoningschap. Deze koning 
krijgt een symbolische onderscheiding die een ker-
miskoning waardig is. In het verleden was dat een 
vetlederen medaille. Nu wordt dit op een andere ma-
nier tot uiting gebracht.  
 
Na de wedstrijd voor de gildebroeders kan er voor en 
door de aanwezigen geschoten worden om de titel 
“Kermiskoning van Oud Tongelre 2008”. Deze wed-
strijd is open voor niet-gildebroeders die ouder zijn 
dan zestien jaar. Er mag alleen worden geschoten on-
der begeleiding en met een affuit.  
 
De kermiskoning van 2006, Henny van Kuijen zal 
haar titel verdedigen en zij zal het eerste schot lossen. 
Wij nodigen U hierbij uit. Het Catharinahof, gelegen 
aan het Wasvenpad, is vanaf 13.30 uur geopend. 
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Sint Catharinagilde Tongelre 
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Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige 
plekje in Tongelre zich bevindt?  

Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje 
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling 
van het object, samen met uw naam, adres en tele-
foonnummer naar de redactie: 
 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
’t Hofke 15 

5641 AH  Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

 

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.   

 

Oplossing Wie Weet Waar augustus: beeld van 
het hoofd van Kees Bol en deze staat in het gras-
plantsoen aan de Rustenburgstraat. Deze maand 
kwam het juiste antwoord van Tonnie van den Nieu-
wenhof, Berckheydestraat 5.  

Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

De Molijn en andere tehuizen 
 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre 
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid 
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t 
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat 
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of 
haar dan als volgt aanmelden.  
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of 
een briefje naar het redactieadres Hofke 15,  
5641 AH Eindhoven.  
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na 
afloop van deze termijn is een berichtje naar bo-
venstaand e-mail- of postadres voldoende om de 
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.  

  
De redactie 

TONGELRESE TONGELRESE TONGELRESE NATUURWIJZERNATUURWIJZERNATUURWIJZER   

Dit keer aandacht voor de vlierstruik, Sambucus ni-
gra. Deze struik wordt vaak uitgeroeid in onze tui-
nen en parken maar als je de struik laat staan zul je 
verrast zijn, omdat deze ongevraagde gast veel te 
bieden heeft. Niet als een gewone struik maar als 
vruchtboom.  
 
Het is een oersterke struik die zich op de ongunstig-
ste plekken weet te redden. De vlier draagt geurige 
bloesem en heerlijke vruchten. Vroeger plantte men 
de vlier dicht bij het huis, de stal of het bakhuis om 
het gebouw en alles dat erin stond, tegen onheil te 
beschermen. 
 
Eind mei begin juni wordt de warboel van takken en 
bladeren overdekt met ijle witte bloemschermen, die 
een heerlijke friszoete geur verspreiden. Van deze 
geur kun je langer ge-
nieten, want je kunt 
van de bloesems heer-
lijke siroop maken. De  
bloemtrossen kun je 
ook drogen en van de 
bloemblaadjes thee zet-
ten, zo kun je in de 
winter deze heerlijke 
voorjaarsgeur ruiken. 
 
Na de bloei verandert de vlier, want de bloesems 
maken plaats voor de bessen. Eerst groen, daarna in 
september en oktober worden ze bijna zwart. Als je 

vlierbessen op de juiste 
manier verwerkt heb-
ben vlierbessen een 
volle smaak, die heel 
goed tot zijn recht ko-
men in drankjes en ge-
rechten in de koudere 
maanden. 
 

 
Je kunt in Tongelre overal vlierbessen plukken. 
Oogst het niet in de nabijheid van drukke wegen en 
pluk alleen zwarte rijpe bessen. Zoek nog even in 
een boek, als je twijfelt, zodat je echt zeker weet 
hoe de vlier eruit ziet. In de rubriek de Tongelrese 
keuken staat één van de vele recepten  met  vlierbes-
sen of bloesem. Andere vlierrecepten kun je vinden 
op www.wasven.nl  
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek     
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DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 

 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er 
voor de opvang van dieren, met uitzon-
dering van honden en katten, en bieden 
ze weer te koop aan.  Ook voor tweede-
hands kooien, voor advies en info, kunt u 
bij ons terecht. 
 

 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579 
 Mob: 06-18211671 
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Recept van de maand september door Gasterij in 
‘t Ven:  Calzone met paddestoelen en gorgonzola 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
½ pak mix voor pizzabodem (a 450gr.) 
3 eetlepels olijfolie 
2 bakjes paddestoelen melange (a 200gr.) 
1 prei 
teentje knoflook 
150 gr. gorgonzola 
1 el. kappertjes (vers gemalen) 
zwarte peper 
1el. bloem 
olie 
 
Bereiding:  
1. Oven voorverwarmen op 225° c . In kom mix 

voor pizzabodem met 125 ml. water en 1el. olie 
tot deeg mengen en kneden volgens aanwijzingen  
op pak. Werkvlak bestrooien met bloem. Deeg in 
twee gelijke stukken verdelen  en uitrollen tot 
ronde lappen van ca. 25cm. doorsnede. Bakplaat 
invetten. 

2. Paddestoelen schoonvegen met keukenpapier  en 
in plakjes snijden, prei in ringen snijden en was-
sen. Knoflook pellen en fijnsnijden. 

3. In wok of pan olie verhitten en knoflook en prei 
ca. 1min. al omscheppend bakken. Paddestoelen 
toevoegen en ca. 8 min. al omscheppend mee 
bakken, tot vocht verdampt is. Pan van vuur ne-
men en gorgonzola en kappertjes door groente-
mengsel scheppen. Op smaak brengen met peper 
en zout. 

4. Mengsel  op een helft van deeglappen  scheppen; 
randen vrij houden. Deeg dichtklappen en randen 
met vork goed dicht drukken. Calzones op bak-
plaat  leggen, bovenkant bestuiven met bloem. 
Calzones in ca. 25 min. in oven gaar en goud- 
bruin bakken. 

 
 

Ingezonden recept voor de Tongelrese Keuken 
door Kees van Grevenbroek: Vlierbessenlikeur 
 
Bereiding:  
1. Kneus 350 gram gewassen rijpe vlierbessen en 

doe ze met een kwart liter brandewijn, twee 
stokjes kaneel en een kruidnagel in een ruime 
fles.  

2. Laat het geheel twee weken trekken. 
3. Kook dan anderhalf kopje suiker in een kwart 

liter water. 
4. De afgekoelde suikeroplossing wordt aan de 

inhoud van de fles toegevoegd.  
5. Zeef tenslotte de massa uit, doe dan de likeur in 

goed afgesloten flessen en sluit deze vervolgens 
goed af. Laat het verwarmende drankje enkele 
weken rijpen. 

 
 

Tip van de maand: Harde boter of margarine kun je met 
een kaasschaaf bewerken, desnoods verwarmd in heet 
water. De aldus verkregen plakjes zijn binnen één minuut 
smeerbaar. 

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

Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Expositie 
Op de overloop van de Wasvenboerderij is tot en met 
26 september een expositie van natuurfotograaf Jan 
Bos te zien. Er zijn prachtige vlinderfoto’s te bewon-
deren tijdens de openingstijden van de boerderij. De 
entree is gratis. 
 
Week van de smaak 
De week van de smaak is een landelijk initiatief met 
honderden grote en kleine lokale activiteiten waarin 
‘smaak’ centraal staat. Ook in de boerderij zijn die 
week activiteiten gepland voor jong en oud. 
• Gasterij in ’t Ven serveert van dinsdag 23 t/m 

zondag 28 september het  
‘vergetengroentenstreekgerechtenmenu’. Het 
menu is samengesteld uit zoveel mogelijk biologi-
sche ingrediënten, vergeten groenten en streek-
producten. Speciaal daarvoor is de Gasterij dan 
ook op dinsdag tot en met donderdag ’s avonds 
open.  

• Op dinsdag 23 en donderdag 25 september geeft 
voedingskundige Margo Vos van de Smaakschool 
de proefworkshop ‘Verbeter je smaak’. Tussen 
17.30 en 19.00 uur wordt op smaakvolle wijze 
duidelijk hoe je je smaak kunt veranderen en wat 
het belang is van smaak. 

• Speciaal voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar 
is er op woensdagmiddag 24 september een 
workshop over ‘Smikkelen en smullen’.  

 
Natuurthema avond vleermuizen 
Op vrijdag 26 september, de laatste vrijdag van de 
maand, is er weer een natuuravond met als thema 
vleermuizen. Het is voor de jeugd van 6 tot 16 jaar. 
De avond start om 19.00 uur en eindigt om 21.00 uur 
in de groenwerkplaats van de Wasvenboerderij. Het 
belooft weer een zeer leuke en leerzame avond te 
worden met een schemerwandeling onder leiding van 
een vleermuizenspecialist. Dus niet je beste schoenen 
aandoen. De kosten bedragen € 1,50. 
 
Trommelen in het groen 
Naast vogelgeluiden zullen op zaterdag 27 september 
ook trommels in het groendomein te horen zijn. Van-
af 13.00 uur laten leerlingen van acht percussiescho-
len zich van hun beste en veelzijdige kant zien en 
horen op drie podia in het groen. Als speciale gast zal 
omstreeks 18.00 uur de Afrikaanse percussionist Mo-
mo Touré een workshop geven in een gezamenlijke 
sessie met alle leerlingen. Tussen 19.30 en 21.30 uur 
zal één van de beste salsabands van Nederland, Can-
tamigo, het trommelen in het groen swingend afslui-
ten. 
 
Expositie Catharinagilde 
Het Catharinagilde bestaat dit jaar 530 jaar. Reden 
genoeg om een tentoonstelling te organiseren over  

 
haar rijke geschiedenis. De expositie is van zaterdag 
4 oktober t/m zondag 12 oktober te zien op de over-
loop in de Wasvenboerderij. Daarnaast zal er in de 
weekenden een film te zien zijn en worden er activi-
teiten voor de jeugd georganiseerd. Zie elders in dit 
blad voor meer informatie. 
 
Kinderboekpresentatie 
Zoals u hebt kunnen lezen in het interview van dit 
wijkblad, heeft Herman Pieter de Boer een gedichten-
bundel voor kinderen van 10 jaar en ouder geschre-
ven. De illustraties zijn van Tongelrenaar Frank Bier-
kenz. Deze bundel wordt op zondag 5 oktober gepre-
senteerd aan de Tongelrese bevolking in de groen-
werkplaats van de Wasvenboerderij. Verschillende 
gedichten worden deze middag voorgedragen door de 
dichter zelf. U bent van harte welkom om te komen 
luisteren. Het begint om 14.30 uur en het belooft een 
leuke middag te worden. 
 
RECONSTRUCTIE GROENDOMEIN 
Zoals iedereen enkele maanden geleden in de 
krant heeft kunnen lezen zal de komende perio-
de het groendomein Wasven opgeknapt worden. 
De gemeente Eindhoven is samen met stichting 
Groendomein Wasven en Storix Boombeheer 
alle voorbereidingen aan het treffen. Op dinsdag 
7 oktober is er voor alle belangstellenden een 
informatieavond in de boerderij waar de uitwer-
king van de plannen gepresenteerd zal worden. 
De avond begint om 20.00 uur in de multimedia-
ruimte van de boerderij. 
 
Natuur als buur 
Binnen de groengroep is een nieuw initiatief geboren: 
op iedere tweede woensdag van de maand starten we 
met een nieuw programma onder de titel: Natuur als 
buur. Het zal een reeks film- en lezingavonden wor-
den met natuurlijk de natuur en cultuur in de hoofd-
rol. Het begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 
uur in de multimediaruimte. We starten de eerste 
avond op woensdag 8 oktober met een hele mooie 
film, die zeer de moeite waard is. Het is voor ieder-
een toegankelijk en de entree is gratis. 
 
Bomenwandeling  
Naast een presentatie over de uitwerking van de 
plannen voor de reconstructie op 7 oktober is er op 
zondag 19 oktober een bomenwandeling in het 
groendomein. Er zal dan ter plekke uitleg gegeven 
worden over het groot groenonderhoud dat in de ko-
mende periode gaat plaatsvinden. Aanvang 11.00 
uur, verzamelen in de groenwerkplaats bij de Was-
venboerderij.  
 
Voor alle activiteiten zie ook www.wasven.nl 
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Voor het eerst naar de peuterspeelzaal 

Ik ben een  moeder van twee kinderen, een jongen van  5 en 
een meisje dat de twee is  gepasseerd.   Ik heb het allemaal al 
een keer gehad met de eerste, maar toch…Ze was net de twee 
voorbij en er viel een boekje van school op de mat. O jee het 
is zover ze mag naar de peuterspeelzaal dacht ik. 

Op welke dagen en 
welke school het 
zou worden was 
een makkelijke 
keuze dat wordt 
het Peuterplaza ‘t 
Hofke, daar heeft 
onze zoon ook op-
gezeten met veel 
plezier. Ze doen er 
leuke dingen en de 
juffrouwen zijn erg 
leuk en enthousi-
ast.                                  

Maar toch nog 
even uitstellen 
want ja ze is nog 
zo klein (in mijn 
ogen dan). Dat is 
misschien herkenbaar voor meerdere ouders?!... Al hoor ik 
ook veel moeders zeggen “o als ze twee zijn lekker naar 
school heb ik even rust”.  Dat ging voor mij niet op,  het is 
nog zo fijn zo’n kleintje in huis en  ‘s middags doet ze nog 
een lekker dutje dus moeders heeft best nog wel even lekker 
tijd voor zichzelf. 

Nou moet ik zeggen dat ik het met de tweede veel moeilijker 
vind dan met de eerste die naar school ging. Waarom weet ik 
niet. Misschien omdat je ze laat zien dat er veel meer is bui-
ten hun eigen vertrouwde omgeving en dat je ze aan iemand 
anders moet toevertrouwen. En je hebt niemand meer thuis 
om je heen (al zijn het dan maar twee uurtjes). Maar goed,  
na het uitstellen zat de zomervakantie erop, en had ze er wel 
de leeftijd voor en aangezien ze het in de klas van haar grote 
broer wel superleuk vindt met het wegbrengen van hem geef 
ik er maar aan toe. 

Ze mag ook naar school, eerst even kennis maken met de 
juffrouw en haar nieuwe schooltje waar ze naar toe mag.  

Meteen haalt ze alles uit de kast en gaat alles bekijken wat er 
te doen is allemaal. Een heel leuk boekje met allemaal foto’s 
van alles wat daar staat en te doen is, moet haar laten wennen 
dat ze daar over twee nachtjes slapen naar toe mag gaan, 
“naar haar school ”. 

Na het kopen van haar eigen drinkbeker en lunchtrommeltje 
heeft ze er zin in en is er helemaal klaar voor, op naar 
“Peuterplaza ‘t Hofke”. Wel op een andere locatie, maar he-
lemaal in het nieuw met een leuke knusse speelplaats. Ook 
heeft ze samen met mij een foto-collage gemaakt en iedereen 
die haar lief is daar opgeplakt, zodat ze toch iedereen en alles 
van thuis ziet en dat ze op school ook aan elkaar kunnen laten 
zien. 

Ze is nu twee keer geweest en ze doet net of ze er al jaren 
komt, meteen een vertrouwde omgeving voor haar dus, en 
voor mij een geruststelling dat ik haar er met plezier naar toe 
kan brengen. Net zoals haar grote broer die het ook zo leuk 
vond. Daar kan ze alvast de eerste twee jaar lekker wennen 
op “haar schooltje”.        

Peuterplaza ‘t Hofke is gelegen aan de Avondroodstraat 40, 
5641 HB  Eindhoven, tel. 040-2813659. 
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CURSUS ROLSTOELDANSEN IN DOMMELHOEF 
 
Op drie maandagavonden in oktober en november 
wordt in verpleeghuis Dommelhoef een cursus 
(rolstoel)dansen aangeboden.  

Deze danscursus wordt begeleid door de professionele 
dansleraren Marga en Bouwe van Rijswijk en is toeganke-
lijk voor iedereen. De cursus is een pilot voor Dommelhoef 
maar is nu al een doorslaand succes. Door de grote be-
langstelling wordt nu gezocht naar extra, vrijwillige bege-
leiders voor de dansers. Het is niet noodzakelijk om goed 
te kunnen dansen. Plezier met elkaar staat voorop! De 
dansavonden zijn van 18.30 tot 20.30 uur en vinden 
plaats op 6, 13 en 20 oktober en 3, 10 en 17 november.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Inge       
Walthuis of Marti Hölscher van Dommelhoef, telefoonnum-
mer 040 2610147. 

HUISSLEUTEL GEVONDEN! 
 

Ik heb een (huis)sleutel gevonden in de  
Hageheldlaan op donderdag 28 augustus. 

Wie is deze kwijt? 
 

Informatie bij: Valeria 040-2814579 

 

TOOBS TOOBS TOOBS WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP   
 
Weet u het nog: de ballonnenwedstrijd van 3 november vorig jaar, tijdens de feestelijke opening van de Was-
venboerderij? Die dag zijn er door vele kinderen ballonnen opgelaten en degenen waarvan de ballonnen de 
meeste kilometers hadden afgelegd, vielen in de prijzen! Een aantal winnaars heeft een natuurthema-avond 
van Stichting Groendomein Wasven in De Schop cadeau gekregen, terwijl anderen een gratis pannenkoek met 
drankje in Gasterij in ’t Ven wonnen. 
 
Tobias van de Voort was een van de twee hoofdwin-
naars. Dus in juli ging hij met zijn neefje (tevens vriend-
je) Thijm naar bakkerij Tussen de Molens voor een heu-
se workshop! 
 
Het deeg werd door bakker Ralf uitgerold op wat in eer-
ste instantie op een behangtafel leek. Daarna konden de 
jongens aan de slag met het steken van koekjes in ver-
schillende vormpjes en het versieren ervan. Na een kor-
te pauze, waarbij de jongens zich op het erf uitleefden, 
waren de koekjes klaar en konden ze gegeten worden! 
 
En: ze hebben ervan gesmuld hoor! 
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EEN ONVERGETELIJKE ERVARING:  
DOOR: OOD BRANS-KETELAARS 

DEEL 2 
 
In het voorjaar van 2008 ging kraamver-
pleegkundige Ood Brans-Ketelaars met drie 
collega’s naar Malawi. Vier weken verbleven 
zij daar om te helpen 
op de kraam- en kin-
derafdeling van het 
St. Gabriëlshospital in 
Namitete. In vier de-
len vertelt zij ons 
over haar ervaringen 
in dit Zuid-Afrikaanse 
land. 
 
Het St. Gabrielshospital is een tamelijk groot zie-
kenhuis. Het is in 1959 opgericht door 4 Carmeli-
tessen uit Luxemburg. Tegenwoordig  bestaat het 
uit een kinderafdeling, een verloskamer, kraamaf-
deling, een vrouwen - en mannenafdeling. Samen 
goed voor 219 bedden. Verder is er een operatie-
kamer, een polikliniek, een klein laboratorium en 
een mortuarium. Een afdeling voor aidspatiënten is 
in aanbouw. 
 

Het ziekenhuis ziet er erg goed onderhouden uit en 
is het schoonste ziekenhuis van heel Afrika. Er 
wordt drie maal per dag gedweild, zodat alles er 
heel zuiver uitziet. 

Omdat de overheid niets subsidieert kan het zie-
kenhuis alleen bestaan door ontwikkelingsgeld en 
donaties. 
 

Er werken drie artsen en 5 arts-assistenten in het 
ziekenhuis. Soms is er maar één arts voor het hele 
ziekenhuis. Ook zijn er te weinig verpleegkundi-
gen. Zo staat er op de kinderafdeling (100 bedden) 
maar een verpleegkundige. Die verpleegkundige is 
de gehele dag bezig om kinderen op te nemen, in-
fusen te prikken, medicijnen te geven en kinderen 
weer naar huis te laten gaan. Een arts zien ze niet 
vaak. Omdat er nu twee kinderartsen zijn, worden 
de kinderen elke dag gezien. De meeste kinderen 

hebben malaria. Ze voelen zich doodziek, hebben 
hoge koorts, braakneigingen en diarree. De kinde-
ren krijgen een infuus en als zij zich na 24 uur 
weer wat beter voelen gaan zij met medicijnen 
weer naar huis. 
 

De moeder blijft dag en nacht bij haar kind. Zij ligt 
bij haar ziek kind in bed en vaak is er ook nog een 
broertje of zusje bij. Zijn de bedden allemaal vol, 
dan wordt er een ziek kind bij een ander kind in 
bed gelegd en een van de moeders gaat tussen 
twee bedden op de grond liggen. De familie zorgt 
voor eten en drinken. 
 

Twee keer per dag gaan de moeders in een lange 
rij staan voor de verpleegkundige met haar medi-
cijnkarretje. De moeder noemt het nummer op van 
het bed waarin haar kind ligt. De verpleegkundige 
kijkt op haar lijst, noemt de naam van het kind en 
geeft de medicijnen aan de moeder. De moeder 
loopt terug naar haar kind en zorgt dan dat haar 
kind de medicijnen krijgt. Heel praktisch geregeld. 
Omdat Gerda en ik kwamen helpen, werden de 
kinderen elke dag getemperatuurd. Wij wilden 
graag meer helpen, maar voelden ons erg gefrus-
treerd omdat we weinig meer konden doen.  
 

Ook een nadeel was dat veel kinderen schrokken 
als ze mij zagen. Zij waren geen grijze haren ge-
wend. In Malawi zijn 
er weinig oudere 
mensen (gemiddelde 
leeftijd 45 jaar) en 
die hebben nog 
steeds zwart haar 
met af toe wat grijs 
haar er tussen. Staat 
daar ineens een  as-
ungu (blanke) aan 
hun bed die vreemd 
haar heeft en die dan 
ook nog wil tempera-
turen. 
 

We probeerden wat hand- en spandiensten te ver-
richten. Omdat we geen chichewa spraken konden 
we ook niet met de kinderen praten. Een enkele 
ouder sprak Engels en daar maakten we dan ook 
gebruik van. Natuurlijk konden we de kinderen ob-
serveren en de zuster laten weten als wij dachten 
dat er iemand moest komen kijken. 
 

We hadden voor iedereen ballonnen en “bungels” 
bij ons. Het was geweldig om die koppetjes te 

zien. Een kind lag 
met haar arm om 
de ballon en dat 
smoeltje zal ik 
nooit vergeten. 
Jammer genoeg 
blijven ballonnen 
niet lang bestaan 
maar gelukkig de 
“bungels” wel. 
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Ook de verpleegkundigen en de poetshulpen had-
den belangstelling voor deze spullen. De 170 
“bungels” was ik dan ook zo kwijt.  

Er is een verloskamer waar 8 bedden staan. Een 
keer heb ik meegemaakt dat alle bedden vol waren 
en er werd toen een extra matras op de grond ge-
legd. Op de verloskamer werkt een verpleegkundi-
ge die de controles en de bevallingen doet. Zij 
zorgt ook voor de kraamafdeling waar zo’n kleine 
dertig kraamvrouwen met hun baby’s kunnen lig-
gen. Is het druk op de verloskamer dan zien de 
kraamvrouwen de gehele dag niemand. 
 

De verpleegkundige wordt geassisteerd door een 
of twee hulpjes die zorgen dat de moeder na de 
bevalling onder de 
douche gaat. Zij 
zorgen ook dat de 
rommel opgeruimd 
wordt, poetsen het 
kraambed, maken 
de instrumenten 
schoon en zorgen 
dat de voorraden 
op peil blijven.  
 

In Malawi bevalt een vrouw alleen. Geen man, 
geen moeder is bij de bevalling aanwezig. De vrou-
wen liggen in stilte te bevallen. Zij hebben van hun 
moeders gehoord dat ze geen geluid mogen maken 
tijdens de bevalling. Het was me opgevallen dat de 
vrouwen erg sterke weeën hadden. Ze hebben 
vaak van de medicijnman al iets gehad om de 
weeën op te wekken. De verpleegkundige vertelde 
dat de vrouw altijd zal ontkennen dat ze iets inge-
nomen heeft. 
 

De vrouwen hoeven geen medische indicatie te 
hebben om in het ziekenhuis te bevallen. In Malawi 
heeft men het liefst dat iedereen in het ziekenhuis 
bevalt maar in de praktijk werkt dat niet zo. Vaak 
moeten de vrouwen erg ver lopen om bij een zie-
kenhuis te komen en die tijd is er vaak niet. Regel-
matig overlijden er kinderen. Ik heb meegemaakt 
dat er op een dag een kind dood geboren werd en 
een vrouw een uitgezakte navelstreng had. Dit 
kind was dus ook dood. Voordat ik het in de gaten 

had was de kraamvrouw weg. Naar huis? Het viel 
mij op dat de vrouwen erg weinig emotie toonden 
maar je voelde hun verdriet. Ook de verpleegkun-
digen toonden weinig emotie, maar je zag dat ze 
betrokken waren. Hun werk gaat door en zij ma-
ken dit vaker mee. Hier konden we gelukkig meer 
helpen. Doordat we op de kraamafdeling werken 
zijn wij bekend met deze zorg. In het Catharina 
ziekenhuis komen we regelmatig vrouwen tegen 
die geen Nederlands spreken en met handen en 
voeten kom je ver.  
 

Toen ik voor de eerste keer op de verloskamer 
kwam lagen daar vijf vrouwen te bevallen. De een 
perste nog harder dan de ander. Toen ik aan de 
verpleegkundige vroeg hoe ver deze dames waren 
kreeg ik als antwoord: “ Die bevallen voorlopig nog 
niet.”  De vrouwen horen in het dorp dat zo gauw 
ze wat drukgevoel hebben, ze moeten persen. Als 
de vrouwen in het ziekenhuis komen wordt hen 
verteld dat ze dat nog niet mogen. Het gevolg is 
dat de baby al bijna geboren is voordat de ver-
pleegkundige iets in de gaten heeft. 
 

Op een keer waren we naar de kraamafdeling ge-
weest en we waren nog geen vijf minuten terug op 
de verloskamer toen we een baby hoorden huilen. 
Toen we achter een gordijn keken lag daar een ba-
by tussen de benen van de vrouw. De vrouw had 
geen kik gegeven. Je hoort daar zelden een baby 
huilen. Een kind hoeft maar een kik te geven en de 
moeder legt het aan de borst. Alle vrouwen geven 
borstvoeding. Veel vrouwen hebben aids en/of ma-
laria. Na de bevalling krijgen de baby’s ook medi-
cijnen hiertegen. Als alles goed gaat mogen moe-
der en kind 24 uur na de bevalling naar huis. Bij 
problemen zoals koorts, veel bloedverlies zal dat 
langer zijn. Na een keizersnede blijft ze zeker 8 
dagen. 

Volgende maand vertel ik u meer over mijn tijd in 
Malawi. 
 

Ood Brans 
 

Mocht u Malawi willen steunen dan kan dat 
natuurlijk! Rekening nummer ABN AMRO  
524547513 Ten name van: Witte Paters in 
Dongen onder vermelding van: voor Willem 
Kerkhof Malawi. 
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Herman Pieter de Boer en Frank Bierkenz: 
EEN LEKKER, AAIBAAR BOEK 
 
Een Nederlandse gedichtenbundel voor grotere kinderen 
en volwassenen die kind zijn gebleven. Zo omschrijft Her-
man Pieter de Boer (80) het creatieve juweeltje, dat kort 
voor de Boekenweek in maart van dit jaar is verschenen. 
‘Dingen verzinnen’ kwam tot stand in nauwe samenwer-
king met grafisch ontwerper Frank Bierkenz (50) die het 
boek heeft geïllustreerd en verscheen in een oplage van 
4000 stuks bij Kempen Uitgevers. Het resultaat mag er 
zijn: “Het is een lekker, aaibaar boek”. 
 
Herman Pieter de Boer, wie kent hem niet? Deze geboren 
Rotterdammer, kwam in 1981 in Eindhoven terecht. Hij 
was toen al een bekend schrijver van tientallen verhalen, 
gedichten en liedteksten. ‘Visite’, ‘Laat me’ en ‘Ik heb zo 
waanzinnig gedroomd’ worden tophits. Op de vraag: 
"Herman, hoeveel boeken heb je nu eigenlijk geschre-
ven?", zegt hij: "Dat weet ik niet, kijk maar op Wikipe-
dia." (www.wikipedia.org – red.) Herman Pieter en Frank 
gaan samen al heel wat jaren terug. Tot 1987, om precies 
te zijn. In dat jaar stapte Frank, die bij Herman Pieter in de 
buurt woonde, spontaan bij hem binnen met een aantal 
tekeningen. Frank: “Ik kende zijn boeken en vond de ver-
halen super. Uiteindelijk heb ik twee boekomslagen voor 
hem gemaakt en een poster”. 
 
Frank, geboren in de Eindhovense wijk Stratum in 1958, 
ging na zijn opleiding in 1978 aan de Grafische School 
aan de slag als striptekenaar. Toen deze branche in de 
jaren tachtig in elkaar stortte kwam hij in de reclame te-
recht, maar het knagende gevoel om te gaan tekenen 
bleef. Op een gegeven moment, het was intussen 2006, 
kwam Frank met een geweldig idee bij Herman Pieter aan: 
“Je moet iets voor kínderen gaan schrijven!” Het bleek een 
gouden combinatie. Herman Pieter - zelf een groot kind - 
kwam met zijn gedichtjes, vaak nog maar half klaar, bij 
Frank, die er vervolgens mee aan de slag ging. De meest 
fantastische tekeningen, in jaloersmakende kleurstellin-
gen, vervaardigd in Franks geheel eigen tekenstijl, zagen 

vervolgens het levenslicht. Toch verdween er ook ontzet-
tend veel in de prullenbak. Frank: "Het is de kunst om met 
tekenen de sfeer te pakken, en door erover te dromen en 
te fantaseren zie ik er meteen de beelden bij."Dit wordt 
door Herman Pieter - die overduidelijk een fervent bewon-
deraar is van het werk van Frank – volmondig beaamd: 
“Frank kan heel mooi tekenen, zodat het natuurlijk lijkt, 
realistisch, maar met een aparte Schwung.” 
 
Wat brengt twee zulke uiteenlopende ‘creatievelingen’ 
bijeen? Beiden hebben overduidelijk een zwak voor kinde-
ren en herkennen het gevoel dat ze zelf als kind ook had-
den, maar bijna waren vergeten: hoe ongelooflijk onbe-
zorgd het leven was, hoe opgewonden ze konden raken 
over ogenschijnlijk onbelangrijke dingen, wat ze deden, 
hoe ze keken, hoe ze praatten. Tien plus is een heel span-
nende leeftijd, het zijn nog net geen tieners en ze staan 
nog open voor alle nieuwe dingen. Het ademloze luiste-
ren, die verwonderde blik… Zodra ze zestien zijn is het 
over en vinden ze dergelijke boeken nogal kinderachtig. 
 
Over zijn werkwijze wil Frank nog het volgende kwijt. In 
het begin van zijn carrière moest alles nog met de hand 
gebeuren: knippen, plakken, snijden en zetten bij de druk-
kerij. De komst van de computer bracht hierin verandering. 
Bijna alles gebeurt nu digitaal. Er is in zijn loopbaan dus 
een duidelijke splitsing in de periode vóór en na de auto-
matisering. De tekeningen voor ‘Dingen verzinnen’ zijn 
een gezonde mix van beide, want Frank vindt het ook 
heerlijk om nog ouderwets te tekenen, zodat hij ook wat 
minder tijd achter de pc doorbrengt. Want dat is wel een 
groot nadeel, vindt hij, de uren achter de pc vliegen om, 
en je wilt ook nog leven! 
 
Plannen voor een volgend boek zijn er zeker. “Dat wordt 
dan een boek met rare verhalen, die Frank met zijn teke-
ningen waarschijnlijk maakt”, aldus Herman Pieter. Voorlo-
pig wordt er vooralsnog verlangend uitgekeken naar de 
Kinderboekenweek 2008 met het thema poëzie.  Uiteraard 
hopen zij op een nominatie. Hoewel er al vanuit het hele 
land naar het boek wordt gevraagd zal het toch vooral af-

hangen van de promotie-campagne van 
de uitgever, in dit geval Kempen Uitge-
vers. In de aanloop er naartoe zal Her-
man Pieter op diverse plaatsen lezingen 
geven en voordragen uit eigen werk, 
meestal in bibliotheken in de omgeving. 
 
Voor de kinderen en andere belangstel-
lenden van onze wijk zal Herman Pieter 
op 5 oktober a.s. zijn gedichtenbundel 
presenteren in de schop van de Wasven-
boerderij. Hierbij zullen ook verschillende 
gedichten worden voorgedragen. U bent 
van harte welkom om te komen luisteren. 
De presentatie begint om 14.30 uur. 
 
Tonny van den Boomen, 
Yvonne Henderson. 
 
Voor meer informatie kijk op: 
www.frankbierkenz.nl  of 
www.hermanpieterdeboer.nl 
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Heb je speelgoed dat niet meer wordt gebruikt?  
Dit speelgoed kan andere kinderen blij maken! 

 
Hoezo kinderen blij maken? 
Doordat ik een tweedehands speelgoedbeurs ga organiseren. Het speelgoed dat ik verzameld heb 
wordt verkocht en de opbrengst komt geheel ten goede aan CliniClowns. 
Op deze manier maakt het speelgoed waar uw kinderen blij mee waren, opnieuw kinderen blij. 
Maar het belangrijkste: met de opbrengst van deze actie kan CliniClowns nog meer zieke en gehandicapte kinderen 
afleiding en plezier bieden. 
 
Over CliniClowns 
Zieke en gehandicapte kinderen worden vaak belemmerd in hun kind zijn. Ze bevinden zich in situaties waar la-
chen, zingen, gek doen, spelen en al die andere dingen die zo horen bij het kind zijn niet vanzelfsprekend zijn. Hun 
omgeving is praktisch altijd in eerste instantie gericht op het verhelpen of behandelen van een aandoening. 
De CliniClowns laten kinderen weer even baas zijn over hun eigen situatie, laat ze gewoon weer even kind zijn. 
Meer informatie kunt u vinden op www.cliniclowns.nl. 
 
Wat allemaal? 
Alle soorten speelgoed die je jezelf maar voor kunt stellen. Stapelblokken, knuffels, auto’s, garages, knikkerbanen, 
schommels, basketbal pilaren, spelletjes, puzzels, hobbelpaarden, treinen, poppenhuizen, winkeltjes, duplo, houten 
blokken, …. 
 
De speelgoedbeurs 
Op 2 november 2008 van 11:00-14:00 uur wordt in ’t Karregat in Eindhoven een speelgoed-
beurs gehouden. De opbrengsten komen geheel ten bate van Cliniclowns.  
 
Deze speelgoedbeurs onderscheidt zich van andere speelgoedbeurzen, omdat al het speelgoed 
is uitgezocht, compleet gemaakt, maar ook is schoongemaakt.  
 
Hebt u nog speelgoed nodig?  Kom dan snuffelen. De entrée is gratis. 
 
Contact / Informatie 
Om ervoor te zorgen dat het speelgoed bij mij terecht komt, kunt u contact met mij opnemen. 

 040-2813273 of E speelgoe@hebjespeelgoed.nl  
 
Ik kom het speelgoed dan bij u ophalen, maar u kunt het 
natuurlijk ook bij mij af komen geven. 
 
Wilt u meer weten over de actie? Kijk dan op 
www.hebjespeelgoed.nl 

 

50-jarig bestaan Tennisvereniging  
De Doornakkers 

 
Op 5 oktober 1958 werd door enkele  

enthousiaste tennissers  
T.V. De Doornakkers opgericht. 

 
Omdat een 50-jarig bestaan toch wel een 

bijzondere gebeurtenis is, laten wij dit niet 
ongemerkt voorbij gaan. 

 
Ter ere van dit jubileum houden wij een 

receptie op zaterdag 4 oktober  
van 16.30 uur tot 18.30 uur op ons nieuwe 
park aan de Fernhoutstraat 1 (einde van de 

Jozef Israëlslaan) te Eindhoven 
 

Het bestuur en de jubileumcommissie  
nodigen oud-leden uit om tijdens deze  

receptie samen met ons het glas te heffen. 
Het is tevens een mooie gelegenheid om 

kennis te maken met onze nieuwe locatie. 
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Jongens en meisjes, geef je bij  de redactie op als babysitter 
en wij  plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of 
06-153 17 910.  Ik kijk er naar uit om bij u op te passen. 

Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61.  
Telefoon: 281 16 54.  
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar) 

Sebastiaan van Roon (1992), Krommenbeemd 34.  
Telefoon: 2444519.  Op zoek naar een betrouwbare oppas? 
Dan ben ik degene waarnaar u op zoek bent! 

ACHTER HET NET ACHTER HET NET ACHTER HET NET    
 
Vlak voor de grote vakantie vond weer de jaarlijkse 
viswedstrijd plaats, bij de vijver achter het kasteelbos. 
De opkomst was een stuk minder dan vorig jaar maar 
de te winnen prijzen een stuk meer. Helaas vissen er 
dan  een hoop kindjes achter het net.  
 
Loek Baars behaalde de eerste plaats, met 33 vissen 
en kreeg de beker en mocht als eerste een prijs uit-
zoeken. Jeffery werd 2e met  13 vissen. Jannick ving 
er 7 en mocht als 3e iets uitzoeken en de 4e plaats 
was voor Patrick met 5 vissen. Ondanks de mindere 
opkomst was het een prachtig visweertje. 
 
De hengelwedstrijd is mede mogelijk gemaakt door:  
• FDC Eindhoven. 
• Faunaland aan de Tongelresestraat.  
• Het Bloemenpunt aan de Haagdijk. 
• Loek Ketelaars. 
 
Heel veel dank  
daarvoor.  

COMPUTERCURSUS VOOR VOLWASSENEN  
(start: begin oktober 2008) 

                      
  INTRODUCTIE:  

  Uitgebreide kennismaking 
 met de computer met o.a.Word,  

 Excel, E-mail en Internet. 
 

 CURSUS COMPUTERTYPEN:  
 (óók voor kinderen vanaf 10 jaar)     

Typles op de computer volgens het blind  
10-vingersysteem. Kleine groepjes bij mij thuis,  

zowel overdag als ’s avonds.          
 

Info en aanmelding:  
Marianne van Tol, telefoon: 040 – 2419274.  

E-mail: m.vantol@chello.nl 
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Gratis Introductielessen bij Elhatri                                         
 
Speciaal voor beginners organiseert Budosporten El-
hatri  gratis introductielessen in karate, tai-chi, tae-
bo en thai-boksen.  Dames en heren, jongens en 
meisjes, jong en oud vanaf 6 jaar zijn van harte wel-
kom om mee te doen! Pak je sportkleding uit de kast 
en geef je op! Wees er wel tijdig bij, want vol is vol. 
De lessen worden gegeven onder bekwame leiding. Je 
bent dus in goede handen.  
 
Wanneer je nog niet aan het sporten bent is het vaak 
moeilijk te beslissen wat het beste bij je past. Daar 
heeft Budosporten Elhatri het volgende op gevonden: 
gratis uitproberen! Test zelf welke sport het beste bij 
je past. En wil je liever geen groepslessen volgen, 
dan is fitness bij Elhatri misschien wat voor jou! 

Karate 
Karate is een sport met eeuwenoude tradities, waar-
bij de innerlijke groei een grote rol speelt. Het omvat 
meer dan stoten, trappen en af en toe een plankje 
doorslaan. De algemene gedachte dat deze sport 
hard en agressief zou zijn is allang achterhaald. Uit 
studies blijkt dat juist karate de ontwikkeling van so-
ciale vaardigheden en goed gedrag bevordert. Vast-
gestelde effecten zijn onder andere: meer zelfver-
trouwen, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en 
discipline. Gevoelens van kwetsbaarheid, angst en 
agressie naar anderen, zullen verminderen.  
 
Daarbij komt dat er maar weinig sporten zijn waarbij 
het lichaam zo compleet getraind wordt als bij het 
Shotokan karate. Uniek is dat zowel met de linker- 
als de rechterzijde evenveel geoefend wordt. Onder-
zoeken wijzen uit dat dit een positieve werking heeft 
op mensen met leerproblemen, oogafwijkingen etc. 
Training van lichaam en geest is een perfecte combi-
natie en zal zich bewijzen als een van de beste vor-
men van zelfverdediging. 
 
Thai-boksen en kickboksen 
Bij kickboksen worden de stoten van het boksen ge-
combineerd met de trappen uit sporten als karate en 
taekwondo. Elleboog- en kopstoten zijn bij thai-
boksen wel toegestaan maar bij kickboksen niet. 
Thai- en kickboksen hebben de laatste jaren een 
enorme groei doorgemaakt. Steeds meer mensen 

gaan de sport beoefenen omdat het een effectieve, 
dynamische en vooral conditionele sport is. 
 
Tae-bo 
Tae bo is een zeer dynamische en uitdagende sport 
waarbij diverse vechtsporttechnieken op muziek wor-
den uitgevoerd. Deze technieken komen voort uit 
kickboksen, karate en andere oosterse vechtsporten. 
In de lessen staat het trainen van het uithoudingsver-
mogen en het verbruiken van veel calorieën centraal. 
 
Tai-chi (Taiji) 
Taiji(quan) ligt samen met Qigong aan de basis van 
alle Oosterse vechtsporten. De verbetering van je 
gezondheid is het eerste doel, met een vitaal lichaam 
en heldere geest ben je levenslustiger, sneller, alerter 
en krachtiger. Taiji(quan) is een zachte verdedigings-
kunst (‘van buiten katoen, van binnen staal’) en kan 
tot op zeer hoge leeftijd beoefend worden. 
 
Alle trainingen in Éindhoven worden gehouden in de 
trainingszaal aan het Pastoor van Arsplein 14e 

(Woensel). Voor de jeugd wordt er ook karate gege-
ven in de gymzaal aan de Verhulststraat (Gestel). 
 
Voor informatie en aanmelden proeflessen bel: 040-
2440485 of 06-533 67 472 of kijk op www.elhatri.nl 

Verklein de kans als vrouw slachtoffer  
te worden! 

 
Helaas lees je het regelmatig in de krant: “Jong meis-
je aangerand” of “Vrouw van fiets getrokken en ver-
kracht”. Je moet er niet aan denken dat het jezelf 
overkomt. Of iemand in je familie. Of je vriendin.  
 
Wat kun je zelf doen om de kans dat je slachtoffer 
wordt te verkleinen? Deze vraag staat centraal in de 
nieuwe zelfverdedigingcursus speciaal voor 
vrouwen bij Budosporten Elhatri. De cursus is be-
doeld voor meiden vanaf 16 jaar en vrouwen van alle 
leeftijden. Deze cursus bestaat uit 10 lessen en wordt 
gegeven door een vrouw.  
 
Er zal aandacht besteed worden aan verschillende 
aspecten van weerbaarheid: mentale, verbale en fy-
sieke technieken die het aantal mogelijkheden tot 
effectief reageren in een bedreigende situatie vergro-
ten. Er wordt niet uitgegaan van kracht en conditie. 
Er wordt geconcentreerd op techniek, timing en han-
dige tips. Om deel te nemen is dus geen grote fysieke 
fitheid vereist.  
 
Het maximum aantal deelnemers is 14, zodat ieder-
een voldoende begeleiding krijgt. Jezelf kunnen red-
den is van onschatbare waarde. De tijd die je kwijt 
bent aan de 10 lessen zijn een kleine investering in je 
veiligheid, met een groot rendement! Dus geef jezelf 
op (samen met je dochter, je zus, je moeder, je 
vriendinnen, je buurvrouw en collega’s).  
 
Voor meer informatie kijk op www.elhatri.nl of bel 
naar 040-2440485. 
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Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennisma-
ken met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit 
een ander land. Deze maand interviewden wij het 
echtpaar Muric, afkomstig uit Montenegro en sinds 
1993 woonachtig in Nederland.  
 

Achtergrondinformatie over Montenegro  
 

Montenegro is een land op de Balkan. Het ligt aan 
de Adriatische Zee tegenover Italië en grenst, van-
af de zee met de klok mee, aan Bosnië en Herze-
govina, Kroatië, Servië en Albanië.  
 
In 1945 werd het land een deelrepubliek van het 
federale Joegoslavië. Toen in de jaren ’90 Slovenië, 
Kroatië, Macedonië en Herzegovina zich afscheid-
den bleef Montenegro samen met Servië over. Zij 
vormden hierdoor samen het land Servië en Mon-
tenegro. In juni 2006 scheidden Montenegro en 
Servië alsnog omdat de Montenegrijnen na een re-
ferendum voor onafhankelijkheid hadden gekozen. 

Opvallend is dat Montenegro na de onafhankelijk-
heid de Euro als officieel betaalmiddel heeft inge-
voerd. Dit terwijl het land nog geen lid is van de 
Europese Unie en ook nog niet aan de hiervoor ge-
stelde voorwaarden voldoet. De Europese Unie 
gaat hierin geen actie ondernemen waardoor de 
Euro waarschijnlijk gehandhaafd blijft als officiële 
munt. 
 
Hoe zijn jullie in Nederland terecht gekomen? 
 

“Op 27 december 1993 kwamen we met het hele 
gezin, mijn vrouw en ik en onze drie zonen, in de 
leeftijd tussen de zes en elf jaar, vanuit Montene-
gro naar Nederland. 
In Montenegro was het in die tijd erg onrustig, het 
land was in oorlog, de zogenaamde Balkanoorlog. 

Met de komst van die oorlog verdwenen al onze 
toekomstverwachtingen. Banen waren niet meer te 
vinden en we wilden zo graag een toekomst opbou-
wen voor onszelf maar vooral voor onze kinderen. 
Het was een zeer onveilige situatie geworden en 
om politieke redenen zijn we gevlucht naar uitein-
delijk Nederland.” 
 
Waarom naar Nederland? 
 
“Wij wilden naar een land waar wij een nieuw veilig 
bestaan konden opbouwen en met toekomstmoge-
lijkheden voor onze kinderen. Waarom Nederland? 
Het had ook België of Duitsland kunnen zijn maar 
omdat een zwager van ons in Emmen woonde, zijn 
we daar in eerste instantie terecht gekomen. Vanaf 
1997 wonen wij in Eindhoven, hier in Tongelre en 
we hebben het hier prima naar onze zin. 
De kinderen kunnen hier iedere opleiding volgen 
die ze willen. Onze oudste zoon is inmiddels afge-
studeerd en heeft een goede baan als apothekers-
assistent. Ook is hij getrouwd en heeft een schattig 
dochtertje van vijf maanden.” 
 
En met gepaste trots laten ze een foto zien van de 
kleindochter. 

30 

Oppervlakte: 14.026 km² 
Inwoners: 678.177 
Hoofdstad: Podgorical 
Officiële taal: Montenegrijns 
Valuta:  euro  
Regeringsvorm: Republiek  
Religie:  Orthodox (80%) en  
   Islam (20%) 
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Was het moeilijk om de Nederlandse nationa-
liteit te krijgen? 
 

“Omdat wij uit een oorlogsgebied kwamen was dat 
niet moeilijk. Na 5 jaar kregen wij ook een Neder-
lands paspoort. 
De Nederlandse taal was wel een probleem. Als je 
in een vreemd land een nieuw bestaan wilt opbou-
wen dan moet je de taal spreken, dat is een eerste 
vereiste. Maar als je moedertaal Montenegrijns is 
en je gaat op zoek naar een Montenegrijns-
Nederlands woordenboek dan kom je thuis met 
een heel dun woordenboekje waarin de meest sim-
pele vragen voor een toerist staan. En daar houdt 
het dan mee op. Nederlands leren was voor ons 
daardoor heel vermoeiend. Voor de kinderen ver-
liep het wat gemakkelijker. Zij spreken perfect Ne-
derlands en Montenegrijns.”  
 
In welk opzicht is Nederland anders dan Mon-
tenegro? 
 

“De hygiëne hier is goed geregeld. In Nederland 
zijn geen open riolen en wekelijks wordt hier het 
afval opgehaald. De mensen zijn heel aardig maar 
het valt ons wel op dat ze soms een heel slecht 
beeld hebben van Montenegro.” 

 
Hoe bedoelt u? 
 

“Montenegro is een prachtig land met een mooie 
natuur. Het heeft mooie steden met schitterende 
gebouwen en beschikt over een goede infrastruc-
tuur. Het is zeker geen achtergebleven gebied 
meer. Dat blijkt ook wel, want steeds meer toeris-
ten weten Montenegro te vinden. Het toerisme is 
naast de visserij en de boerderijtjes- kleine bedrijf-
jes die hun producten verkopen op de markten- de 
belangrijkste bron van inkomsten.” 
 
Bereiden jullie Montenegrijnse gerechten of 
eten jullie ook stamppot? 
 
“Wij eten geen stamppot maar verder eten we de-
zelfde gerechten als jullie Nederlanders. Het ver-
schil is dat wij andere kruiden gebruiken waardoor 
de gerechten een eigen Montenegrijnse smaak 
krijgen. Omdat we moslim zijn eten we geen var-

kensvlees maar verder eten wij net als de Neder-
landers brood, aardappelen en rijst.” 
 
Is er, voor we afsluiten, nog iets wat we niet 
mogen vergeten? 
 

“Jullie weten ongetwijfeld dat 02-02-02 een bijzon-
dere dag was, namelijk de trouwdag van Willem 
Alexander en Maxima. Wij zijn toen naar de RAI 
geweest. We waren via het Oude Raadhuis door 
Frits van Geffen uitgenodigd  om de feestavond- 
voorafgaande aan het huwelijk-  mee te maken. 
Wij hebben er –samen met alle aanwezigen- ont-
zettend van genoten.” 

 
Tot slot! 
 
Onder het genot van wel heel bijzondere koffie en 
heerlijke baklava hebben we wat nader kennis mo-
gen maken met het sympathieke echtpaar Muric. 
Wij bedanken hen hartelijk voor de gastvrijheid en 
voor hun bijzondere verhaal en wensen hen- sa-
men met de kinderen- een goede toekomst in Ne-
derland toe. 
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Heupprothese (Nieuwe Heup) 

 
Een heupprothese is een kunstmatige vervanging van het heupgewricht. Het is nodig of nuttig  om het 
natuurlijke heupgewricht te vervangen, als het lopen met het eigen heupgewricht te pijnlijk wordt. Dit kan 
tengevolge van een  uitgebreide artrose (slijtage)  of artritis (ontsteking) met veranderingen van de vorm 
van de heupkop en/of kom en pijn. Een andere reden kan zijn een breuk van de dijbeenhals, waarbij het  
makkelijker is de heup te vervangen dan de gebroken heup te repareren. Bovendien geeft dit veel sneller 
betere resultaten. Een nieuwe heup heeft tegenwoordig een levensverwachting van vijftien tot twintig jaar. 

Daarna kan hij nog een keer worden vervangen. 
 
Röntgenfoto van een typische heupprothese in de rechter heup 
(op de foto links): de metalen heupkop is verankerd in het boven-
beenbot, terwijl in het bekken de heupkom vervangen is door een 
exemplaar van kunstof  (op de foto transparant) 
 
Normaal gesproken wordt u  voor deze operatie 5 dagen opgeno-
men in het ziekenhuis. Na de heupoperatie is het van belang, dat 
u weet wat u moet doen om een zo normaal mogelijk looppatroon 
te herwinnen en u leert met de heup om te gaan, zodat er geen 
complicaties kunnen ontstaan (vb heup uit de kom). 

 
De fysiotherapeut werkt na de operatie samen met u een oefenprogramma af (eerst in het ziekenhuis, later  
thuis) Dit programma is gebaseerd  op het herwinnen van: mobiliteit (lenigheid) van de heup, kracht van 
de spieren, stabiliteit, evenwicht  en adviezen. U leert lopen met krukken, traplopen met krukken, u oefent 
allerlei dagelijkse handelingen (b.v. sokken en schoenen aantrekken), u leert huishoudelijke activiteiten te 
ondernemen (o.a. stofzuigen, bedden opmaken), en om, indien mogelijk, te hobby’en (zoals tuinieren, 
sporten). Doel is om weer te lopen zonder hulpmiddelen. Hierbij speelt de training van de heup- en bil-
spieren een belangrijke rol . Bij goed oefenen is aan het lopen niet meer te zien dat u geopereerd bent.  U 
draagt hier zelf voor een groot deel zorg voor door dagelijks oefeningen te doen. 
 
Het herstel na een heupoperatie kan variëren van 3 tot 12 maanden. De eerste 6 weken is het verstandig 
om nog met krukken cq één kruk te lopen, nog niet zelfstandig op straat te fietsen (hometrainer mag wel) 
of auto te rijden. Dit i.v.m. het plotseling moeten reageren van de spieren, terwijl de coördinatie en kracht  
nog vaak verminderd zijn. 

Centrum voor Fysio- en Manuele 
Therapie Tongelre 
Ceramlaan 10, 5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317, e-mail: 
fysiotongelre@orange.nl 
 
Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb 
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Spilcentrum Tafelbergplein 
Tafelbergplein 8 
5642 CJ Eindhoven 
040-2677150 
  
 
Buurtbewoners, 
 
Het nieuwe schooljaar is in ons spilcentrum van start 
gegaan in augustus met de volgende voorzieningen/ 
activiteiten. Inschrijving kinderen is nog iedere 
schooldag mogelijk. 
 
Algemeen  
Saltobasisschool De Driesprong 
Peuterspeelzaal De Grabbelton 
Reguliere dagopvang, Korein van 7.30 tot 18.30 uur 
Tussenschoolse Opvang, Korein 1,50 euro per dag 
Buiten Schoolse Opvang, Korein 
Mediatheek, Openbare Bibliotheek Eindhoven 
Stercollege/ROC taalcursus volwassenen 
 
Kinderen 
• Vrolijk buiten of binnen spelen, Welzijn Eindhoven 
• Woensdagmiddag 14.00-16.00 uur, gratis 
• Kort Naschoolse Activiteiten, Welzijn Eindhoven 
• Regelmatig na school 15.00-16.30 uur, kleine 
 bijdrage 
• Zwemles in groep 4, 5 en 6 (tot diploma A  gehaald 
 is) Dinsdagochtend en vrijdagmiddag 

 
• Sportformule 
Judolessen, honkballessen, BMXclinics enz. tijdens 
school(gym)tijden 
 
Ouders/buurtbewoners 
• Koffie-inloop: dinsdag  8.30-10.30 uur 
 Buurt kamer: woensdag 8.30-10.30 uur 
• Naailes: maandag 8.45-11.00 uur en  donderdag 

13.00-15.00 uur 
• Schilderles: woensdag 8.30-10.30 uur 
• Multi-culti kookles: maandag 13.00-15.00 uur 
• Gym op muziek voor vrouwen: dinsdag, donderdag 

19.00-20.00 uur  
• Computercursus: maandag 9.30-11.30 uur en 

19.00-21.00 uur 
• Op stap, Welzijn Eindhoven 

 
Zorgkamer 
• Opvoedingsondersteuning, Welzijn Eindhoven 
• Onderwijssteunpunt, Centrum Jeugd en gezin 
• Ervaringsdeskundige begeleiding, GGZE 
• School Maatschappelijk Werk, Welzijn Eindhoven 
 
Inlichtingen 
Ankie Koch, coördinator spilcentrum Tafelbergplein. 
 
U kunt ons spilcentrum iedere dag 
bezoeken tussen 8.30 en 17.00 
uur.  
 
Koffie en thee staan voor u klaar! 
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Wil Evers organiseert bedevaart 
naar Kevelaer Duitsland. 

 
Op zaterdag 11 oktober 2008 wordt 

een bedevaart naar Kevelaer  
georganiseerd per bus. 

Iedereen die mee wil gaan is van  
harte welkom. 

 
Het programma: 

Vertrektijd 9.00 uur 
Opstapplaats Eindhoven Tongelrese- 

straat benz. station (overweg) 
Aankomst Kevelaer 11.00 uur (koffie 
en lunch zijn voor eigen rekening).  

 
Aansluitend gaan we de kruisweg  
lopen. Daarna bent u vrij om het  

centrum te verkennen, of de kerken  
en de kapel te bezichtigen.  

 
Om 15.00 uur verzamelen we bij de 
kapel in het centrum en vertrekken  
we weer huiswaarts, waar we rond  

17.00 uur hopen te arriveren. 
 

Kosten 17.00 euro p.p. 
Aanmelden voor 1 oktober bij  

Wil Evers, telefoon 040- 281 31 78. 
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Home-Start en Doorstart bieden gezinnen met kinderen 
ondersteuning. Bij Home-Start zijn de kinderen in de 
leeftijd van 0-6 jaar en bij Doorstart in de leeftijd van 6-
14 jaar. Deze ondersteuning vindt plaats op momenten 
dat het even niet zo lekker loopt in het gezin. Dit ge-
beurt door het inzetten van een vrijwilliger die onder-
steuning biedt. De ondersteuning, door de vrijwilliger, 
kan bestaan uit een luisterend oor, samen bezig zijn met 
de kinderen en helpen bij praktische zaken. Omdat de 
vraag van gezinnen, om ondersteuning, groter is dan wij 
op dit moment kunnen bieden zijn wij op zoek naar 
nieuwe enthousiaste vrijwilligers. In oktober/november 
start er een cursus voor nieuwe vrijwilligers. 
Wij zoeken mensen die ervaring hebben met het opvoe-
den van kinderen, die het leuk vinden om ouders te on-
dersteunen, met kinderen bezig te zijn en goed kunnen 
luisteren. Voelt u zich hierdoor aangesproken en wilt u 
als vrijwilliger komen werken, neemt u dan contact met 
ons op. 
 
Voor meer informatie kunt u bellen met: 
Ria van Bakkum 
Home-Start Eindhoven 
Tel. 040-237 63 14 
homestart.ehv@zuid.humanitas.nl    
 
Lucie Nijskens 
Doorstart Eindhoven 
Tel.040-206 53 50 
doorstart.ehv@zuid.humanitas.nl 
 
Hertog Hendrik van Brabantplein 16 b 
5611 PE Eindhoven 

LAGEJA SKATES OPENT ONLINE SHOP  
 

Lageja Skates heeft onlangs de ‘virtuele’ deuren van haar 
webshop geopend. Bij www.lageja.com kun je terecht 
voor een uitgebreid assortiment fun/fitness skates, stunt- 
en Freestyle skates, skateboards en accessoires van alle 
bekende merken.  Om de opening van de online winkel te 
vieren betalen klanten tot en met 30 september geen ver-
zendkosten.  
 
Lageja Skates is al bijna 30 jaar een begrip in de skate-
wereld en is één van de grondleggers van de skatesport 
in Nederland geweest. In 1979 begon Lageja met een 
winkel die zich richtte op de verkoop van BMX fietsen. Al 
snel werd er ook begonnen met de verkoop van skate-
boards en inline skates, een andere rage overgewaaid uit 
Amerika.  
 
“Wij zijn altijd snel ingesprongen op nieuwe rages. Klan-
ten verwachten dit ook van Lageja”, aldus Lambert van 
Stekelenborg, eigenaar van Lageja.  “Op dit moment is 
het ‘streetsurfen’ sterk in opkomst. Streetsurfing is een 
combinatie van skateboarden, surfen en snowboarden. 
Zowel in onze winkel als in onze online shop is er op dit 
moment al veel vraag naar”, vervolgt van Stekelenborg. 
 
Naast de webwinkel beschikt Lageja vanzelfsprekend ook 
nog over de bekende winkel aan de Wolvendijk 143 in 
Eindhoven. “Wij hebben klanten uit heel Nederland en 
België. Deze klanten kunnen nu ook online bij ons terecht 
en vanuit de luie stoel alle producten uit onze winkel be-
kijken en bestellen. Betalen kan via de bekende betaal-
methoden, zoals iDeal, Credit card, machtiging en over-
boeking. Wij streven ernaar om de bestellingen ook zo 
snel mogelijk bij onze klanten te krijgen, daarom hebben 
wij ook gekozen voor TNT als onze vervoerder”, aldus van 
Stekelenborg. 

37 

CURSUS “VOETREFLEXMASSAGE” 
 
ZuidZorg start binnenkort, bij voldoende 
aanmeldingen, een cursus ‘Voetreflex-
massage’ in Eindhoven.  
 

In totaal bestaat een cursus uit 13 bijeenkomsten 
in vindt plaats in het gebouw van ZuidZorg, Le sa-
ge ten broeklaan 9. Cursusdata: dinsdag 30 sep-
tember, 7 en 28 oktober, 4, 11, 18 en 25 novem-
ber, 2, 9 en 16 december, 13, 20 en 27 januari 
2008/2009 van 19.30 tot 22.00 uur. 
 

De cursus voetreflexmassage is bedoeld voor mensen, 
die actief met eigen en andermans gezondheid bezig 
willen zijn. In een ontspannen sfeer leert u diverse mas-
sage technieken, die ondersteunend of genezend werken 
bij lichte klachten op lichamelijk en geestelijk gebied. 
Denk hierbij aan slaapproblemen, hoofdpijn, rugklach-
ten, stress en oververmoeidheid. Een preventieve wer-
king kan van deze massage uitgaan bijvoorbeeld bij 
steeds terugkerende hooikoorts aanvallen of om griep te 
voorkomen. De massage kan ook ondergaan worden als 
pure ontspanning, geen overbodige luxe in deze tijd. 
In het theoretische gedeelte leert u de werking van or-
ganen, spieren en gewrichten, de locatie van de reflex-
punten van de voeten. Ook wordt er aandacht besteed 
aan mogelijke geestelijke achtergronden van bepaalde 
klachten. 
 

Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij:  
Cursusbureau ZuidZorg.  
Telefoonnummer: 040-2308545  
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Op maandag 18 augustus 
was het zover. Bas van de 
Wiel, Jeroen Berben en de 
overige teamleden van de 
Haïda kwamen aan in Wan-
gerooge. Een visserskoor 
stond hen op te wachten en 
zong hen toe. De wadden-

tocht van 244 km was volbracht. Een tocht met ups en 
downs. Een tocht met zeker de eerste dagen veel wind 
en dreigen-
de wolken, 
maar ook 
een tocht 
met mooie 
vergezich-
ten. De ka-
noërs zagen 
zeehonden, 
lepelaars en 
vele andere 
watervogels. Vijf jaar lang hadden Bas en Jeroen naar 
dit doel gestreefd. Vijf jaren van doorzetten en vol-
houden. Het begon met een 18.000 kg wegende 
boomstam en het eindigt met een sierlijke kano van 
275 kg. hier in Wangerooge.  

Van het begin af aan 
hebben wij u op de 
hoogte gehouden van 
de vorderingen van dit 
project. Het sluitstuk 
van deze onderneming 
willen wij u niet ont-
houden. Toen we Bas 
vroegen of hij ons het 
een en ander over zijn 
ervaringen tijdens de 
expeditie wilde vertel-
len, was hij daartoe 
meteen bereid.    

 
Had je een bepaalde voorstelling van deze tocht 
toen je aan dit project begon? 
“Nee, ik had daar geen echte voorstelling van, ik ben 
er gewoon in gesprongen. We hebben een boomstam 
gekocht, de kano gemaakt, ons vaartechnisch voorbe-
reid en alles laten gebeuren, alles samen met Jeroen 
Berben, het is ons gezamenlijk project.” 
 
De tocht zit er nu op, blij weer thuis te zijn? 
“Ja, het was een hele klus, maar we hebben het vol-
bracht en daar ben ik trots op. Wil je zo’n plan tot een 
goed einde brengen dan moet je natuurlijk heel wat 

uurtjes peddelen, maar dat is, zeker als het weer mee-
zit, niet het moeilijkste.  
Er komt meer bij kijken dan enkel het kano varen. Het 
is belangrijk dat alle koppen dezelfde kant op staan. 
De eenheid in het team is van wezenlijk belang voor 
het welslagen van  zo’n onderneming en gelukkig is 
wat dat betreft ons einddoel nooit in gevaar geweest.”  
 
Was het vermoeiend? 
“We peddelden 4 tot 7 uren per dag. Maar dat was 
niet het meest vermoeiend. In de “vrije uren” besteed-
den we naast het eten koken, wassen en de boot op 
orde brengen heel wat tijd aan de evaluatie en het 
plannen van de volgende dag. Vooral die twee laatste 
zaken vroegen veel energie. 
We hadden enkele rustdagen ingepland en die waren 
hard nodig om daarna met vereende krachten de vol-
gende afstanden af te leggen.” 
 
Hebben jullie spannende momenten beleefd? 
“We zijn nooit echt in gevaar geweest, wat dat betreft 
was het nooit echt spannend. Bovendien was de volg-
boot de “ Cornelis Bos” meestal in de buurt om in ge-
val van nood te hulp te schieten. Maar dat is gelukkig 
niet nodig geweest.  

Die boot was voor ons een lotje uit de loterij, we heb-
ben daar veel plezier van gehad. Met een ding hadden 
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we geen rekening gehouden, door zijn diepgang kon 
hij op veel plaatsen niet komen. Wat wel spannend 
was, was het weer. We hebben 1½ week pittig weer 
gehad met windkracht 3 tot 5. Er was toen veel golf-
slag en de Noordzee-branding speelde ons parten. De 
zee kan dan heel verraderlijk zijn.” 
 
Als je de foto’s bekijkt dan zie je daarop zo’n 
klein notendopje eenzaam dobberen op die grote 
zee, jullie durfden wel! “Ja, op zee is ons bootje 
héél, héél klein. Je kunt zo’n tocht dan ook niet zo-
maar gaan maken, je moet dat goed voorbereiden, dat 
hebben wij in alle opzichten ook gedaan. We hebben 
heel veel getraind, hebben veel oefentochten gemaakt 
die heel leerzaam waren en daarmee veel ervaring op 
gedaan, kortom na dat alles durfden wij het aan. Wij 
zijn dan ook niet voor verrassingen komen te staan.”    

 
Jullie zijn na afloop met de “Cornelis Bos” terug 
naar Den Helder gevaren. Hoe was de ontvangst 
daar? 
“De officiële afsluiting van onze onderneming was 22 

augustus tijdens Sail Den 
Helder. Toen wij daar 
aankwamen waren veel 
familieleden, vrienden en 
bekenden daar om ons te 
verwelkomen. Dat was 
bijzonder leuk en heel 
gezellig.” 
 
Je bent 5 jaar geleden 
met de bouw van de ka-
no begonnen. Zou je, als 
je alles tevoren geweten 
had, dat nu weer doen? 
“Nee, ik zou daar dan niet 

meer aan beginnen, en waarom? Het heeft te lang ge-
duurd. Toen wij er in 2003 mee startten, dachten wij 
er twee of drie jaar mee bezig te zijn, nu dat is aardig 
uitgelopen. Het heeft ons gewoon teveel tijd gekost.”  

 
Wat ga je nu doen, staat er een nieuwe kanotocht 
op de agenda? 
“Ik ga nu mijn huis verbouwen en wat de Haïda be-
treft staat er nog niets op de agenda, die krijgt voorlo-
pig rust. Ik zou in de toekomst nog wel eens met de 
kano naar Noorwegen willen, naar de fjorden. Het 
lijkt me heerlijk om door zo´n fjord te varen, dat is 
eigenlijk een groot meer dat in verbinding staat met 
de zee waar je weinig last hebt van wind en eb en 
vloed. Maar voorlopig gaat dat nog niet gebeuren.” 
 
En Bas, met welke woorden zou je willen afslui-
ten? 
“Ik ben tevreden en trots.” 
 
Dat is kort maar krachtig. Het eerste kunnen wij 
moeilijk beoordelen maar dat laatste kunnen wij be-
grijpen. Als je zo´n project tot een goed einde brengt, 
mag je terecht trots zijn. En mocht Bas nog eens met 
de Haïda naar de fjorden gaan dan zullen wij weer 
proberen u daarvan te laten meegenieten. 
 

 
Dit is dus voorlopig ons laatste artikel over de Haïda. 
Wij hopen dat u er van genoten heeft. 
 
Meer over deze bijzondere tocht vindt u op de websi-
te: www.boomstamkano.nl 
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OPEN DAG EN VLOOIEN-
MARKT BIJ SCOUTING 

DOORNAKKERS  
5 OKTOBER VAN  

11.00 TOT 16.00 UUR 
 
Elk jaar op de 1e zondag in oktober organiseert 
Scouting Doornakkers haar traditionele Open Dag 
aan de Urkhovenseweg 27. Dit jaar voor de twin-
tigste keer. Zondag 5 oktober is het weer zover! 
De Open Dag houden wij voor alle kinderen van 5 
t/m 15 jaar. Je kunt meedoen aan allerlei scou-
tingactiviteiten in elke leeftijdscategorie. 
 

Net zoals andere jaren hebben we weer verschil-
lende verrassingen voor iedere jeugdige deelne-
mer! En in de tijd dat uw kind(eren) meedoet(n) 
aan allerlei activiteiten kunt u als ouder zelf rustig 
rondneuzen op onze GRANDIOZE GROTE VLOOI-
ENMARKT en/of genieten van een hapje en een 
drankje. We hopen jullie allemaal weer op zon-
dag 5 oktober te zien. 
 

De vlooienmarkt begint om 11.00 uur. Tussen 
11.00 en 12.00 uur geldt voor de vlooienmarkt 
een toegangsprijs van slechts € 1. Vanaf 12.00 
uur gaat de Open Dag van start en kan iedereen 
gratis naar binnen. 
 

Scouting DOORNAKKERS is al 48 jaar een scou-
tinggroep in Tongelre en één van de grootste in 
Eindhoven. Voorheen gevestigd in de wijk Doorn-
akkers, heeft de groep sinds eind 1987, nu al 
weer ruim 20 jaar, haar basis aan de Urkhovense-
weg. Een blokhut waar wekelijks op zaterdag de 
ca. 175 leden en 45 leidinggevenden bij elkaar 
komen: een drukke maar leuke bedoening!! 
 

U kunt met uw kind(eren) ook altijd op zaterdag 
langskomen op de blokhut. Tussen 10.00 en 
17.00 uur is er altijd wel iemand aanwezig om u 
te informeren. Of u kunt ook kijken op onze web-
site www.doornakkers.com en mailen kan ook 
naar: info@doornakkers.com.  

 
 
 
In actie op het 
water 
 
 
 
 

 
 
 
 
In volle actie 
tijdens een spel 
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ENGELSE ENGELSE ENGELSE LESLESLES   
 
Ook het komende seizoen gaan we 
weer door met onze Engelse lessen. 
Het zijn 25 lessen van anderhalf uur 
op maandagmorgen. De lessen star-
ten op 22 september 2008 en duren 
tot in april 2009. 
 
Ze worden gegeven door een bevoegde docent, die dit al 
16 jaar met veel plezier doet. In de lessen proberen we 
veel Engels te spreken, zo goed en zo kwaad als het 
gaat. We gebruiken ook een boek. We zien de lessen 
vooral als een uitdaging met ontspannen en sociale mo-
menten en we doen niet aan diploma’s. De ervaring is 
dat de meeste cursisten 50 + zijn.  
 
Welke groepen zijn er? 
• Een iets gevorderde groep, die een nieuwe start maakt 

met een nieuw boek. U kunt dus goed aansluiten. 
• Bij voldoende belangstelling wordt er een beginners-

groep opgestart.  
 
U kunt altijd de eerste les vrijblijvend meedoen en daarna 
beslissen of het iets voor u is. Graag van tevoren contact 
opnemen (ook voor inlichtingen) met: 
Thea Koot 
Telefoon 040 2908092  
Email: zon.koot@hccnet.nl 

SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 

Beste Buurtbewoners, 
 
Het is weer zover! St. Nicolaas zal met zijn Pieten 
ook dit jaar er opuit trekken om onze wijk met een 
bezoek te vereren. En wel op onderstaande data: 
 
• Zaterdag 30 november 2008 "de Karpen-

donk" en "Koudenhoven" en de wijk 
“Beauregard” aan de Tongelresestraat 

• Zaterdag 6 december 2008 het oude  
gedeelte van Tongelre rond de  
St. Martinus kerk 

 
In de laatste 3 weken van oktober zullen onze col-
lectanten bij u langs komen voor een donatie. De 
collectanten zijn in het bezit van een door de ge-
meente afgegeven vergunning, die zij dan ook op 
verzoek graag tonen. 
 
Bij voorbaat dank voor uw financiële steun; de kin-
deren zijn er blij mee.  
                              
H.v.Dijk,  
voorzitter Sint Nicolaasvereniging 
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Meisjes Groep 8 De Boog redden het niet!! 
“Verloren maar niet verslagen” 
 
Zoals ik U in de laatste “Rond ‘t hofke” voor de zomerva-
kantie had beloofd, ben ik U nog het relaas schuldig van 
het verloop van het schoolvoetbaltoernooi van “de meiden 
van de Boog”. Wellicht had U al gemerkt dat er geen plat-
te kar door Tongelre is gereden en er ook geen huldiging 
is geweest in het Oude Raadhuis. We hebben het niet ge-
red. 

 
Op zaterdag 7 Juni zijn we met alle 9 meiden uit het meis-
jesteam van basisschool De Boog naar Dordrecht getogen 
om hier te spelen voor het kampioenschap van Zuid-
Nederland.  
 

Er waren nog 5 andere scholen, verdeeld over 2 Poules. 
Onze poule bestond uit: Prins Clausschool uit Tiel en De 
Spindel uit Bavel. Omdat we al om 8.45 in Dordrecht wer-
den verwacht, moesten we dus vroeg uit de veren! Om het 
verzamelen te vereenvoudigen had een groot deel van het 
team zich al de dag ervoor bij de coach gemeld zodat we 
allemaal op tijd aanwezig zouden zijn voor het vertrek. 
Helaas was de voorbereiding zo gezellig dat we pas om 
03.00 gingen slapen terwijl om 06.30 de wekker al weer 
zou gaan. Niet helemaal de ideale voorbereiding! 
 
 

 
 
 
 
 
Met slaperige ogen ging het richting Dordrecht. Ondanks 
dat we ons al vroeg moesten melden, bleek onze eerste 
wedstrijd pas om 11.15 gepland te staan. Daarom moesten 
we de tijd maar een beetje vol maken met wat gedribbel en 
ander inschietoefeningen. Gelukkig hadden we in de vorm 
van Erwin Raaymakers en Leon van Poppel hier goede 
oefenmeesters in en verliep de tijd redelijk vlot. De eerst 
wedstrijd tegen de Pr. Clausschool verliep erg stroef en 
met een 1-1 gelijkspel mochten we dan ook nog tevreden 
zijn. De wedstrijd gaf wel aan dat de dames redelijk ver-
moeid waren. Dit kwam beter naar voren in de 2e wed-
strijd waar we roemloos met 2-0 ten ondergingen ondanks 
dat er toch geprobeerd werd te voetballen. Het had ook te 
maken met het feit dat we in de aanloop nog nooit hadden 
verloren en dit was dus de eerste wedstrijd, sinds de start 
van onze zegetocht op Koninginnedag, die we verloren. 
Blijkbaar had dit een psychologisch effect op de dames. 
 

Beide resultaten gaven ons de gelegenheid om nog te spe-
len voor de 3e en 4e plaats. Dit zou gaan tegen de Klimroos 
uit Roosendaal. De verloren wedstrijd had een zodanig 
effect dat niets meer liep en met een 3-1 nederlaag werden 
we dus uiteindelijk 4e. Hoewel het eigenlijk niet liep moet 
ook wel worden gezegd dat de uiteindelijk nummers 1 en 
2 ook wel een beetje te sterk waren. Hiermee kwam de 
zegetocht van “ de meiden van De Boog” teneinde. 

 
Terugkijkend denk ik dat jullie trots mogen zijn op wat 
jullie hebben neergezet. Wat als een spontaan vriendinnen 
geintje is ontstaan heeft uiteindelijk geresulteerd in 4 
prachtige bekers en 3 geweldige voetbaldagen en fantasti-
sche teamspirit. Helaas (of eigenlijk gelukkig) gaan jullie 
nu allemaal naar het middelbaar onderwijs en kunnen we 
volgend jaar niet meer meedoen. Maar je weet het nooit! 
 
Meiden, heel veel succes op jullie nieuwe scholen en be-
dankt voor alle gezellige voetbaldagen. Ik heb er heel veel 
plezier aan beleefd. 
 
Rob de Soete  
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

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

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

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is:  
kriegel 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
 M. Smits  
 Vuurvlinderstraat 58 

  
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 FDC Eindhoven 

(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 
 Dr. Berlagelaan 1 
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S C H O O N B R O E D E R A N G E R E N 

I N G E N A A I D B C R I A M I R P R L 

G M O O L A A N G I S P O L K R S A E I 

A O R C B C I T R G P E T O E T E N C K 

R R U G T E A T S N E I D S G IJ R K E E 

E S E D D R A P E E D H I E E K K O P U 

N E T R G N O S S E N G E B R A A D T R 

W P O A I E R O A U I R Z M I T K M I S 

I O B M G E L L I B L O E M E N T H E E 

N T A T P I I D F B B E L I F L E J A R 

K X S N D S A S F T R A F A E T T U V V 

E E A A T S F I A E S I D S L N A E O I 

L A I E T V O O R H U W E L IJ K S I N E 

G R A N D I O O S H E I D F K V A L D S 

AANPERSEN 
AKTETAS 
BLINDE 
BLOEMENTHEE 
CAPSULE 
DERANGEREN 
DIEZELFDE 
DROOGKAMER 
EIERNEST 
EXAMINATRICE 

FIJNTJES 
GEHEMELTE 
GERIEFELIJK 
GOUDGELD 
GRACE 
GRANDIOOSHEID 
IDEALISTE 
INGENAAID 
KLOPSIGNAAL 
KRIJGSDIENST 

LIKEURSERVIES 
MORSEPOT 
NOORDEINDE 
OCTROOIBRIEF 
OSSENGEBRAAD 
PETOETEN 
PRIMAIR 
RAFFIA 
RECEPTIEAVOND 
SABOTEUR 

SALMIAK 
SCHOONBROEDER 
SEDERT 
SIGARENWINKEL 
SOLIDAIR 
STAGIAIR 
STORTKAR 
VOORHUWELIJKS 
WEEGBAAR 
 

De overgebleven letters vormen een kampioenschap voor levende standbeelden. 

Door een technische storing is de puzzelpagina in het wijkblad van augustus jl. 
niet geheel juist afgedrukt. Onze excuses hiervoor.  Ondanks dit probleem heb-
ben we toch een aantal juiste inzendingen binnengekregen.   
 
De redactie. 




