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Op de redactie van ons wijkblad komen 
maandelijks tientallen berichtjes, inter-
views en verslagen binnen, een ware af-
spiegeling van de activiteiten in onze 
wijk. Ook dit superdikke novembernum-
mer van Rond ´t Hofke staat er weer vol 
mee, dit alles met veel plezier, inzet en 
enthousiasme door ons verzameld en ver-
werkt. Een opmerkelijke brief die binnen-
kwam was een uitnodiging van de ge-
meente om binnen onze groep een on-
zichtbare vrijwilliger aan te wijzen, die al 
jarenlang op onopvallende wijze zijn 
werk verricht. Dat we daar eigenlijk geen keuze uit kunnen maken, 
mag duidelijk zijn. Weet u wel hoeveel bezorgers ons wijkblad telt? 
En hoeveel jaren zij hun werk dikwijls al verrichten, door weer en 
wind, iedere maand weer? En dan tellen we de leden van de werk-
groep niet eens mee. Kortom, wij als wijkblad zouden al tientallen 
vrijwilligers kunnen aanwijzen! Desondanks hebben we gemeend 
toch een poging te moeten wagen en wie weet, wordt er binnenkort 
ook namens ons blad een ‘onzichtbare vrijwilliger’ in het zonnetje 
gezet. 
 
Wij als redactie maken toch echt wel leuke dingen mee. Vaak wor-
den we mondeling benaderd om foto´s te maken of om stukjes te 
schrijven over onderwerpen die spelen in de wijk. Enthousiast wordt 
dit opgepakt en zo raken wij erg betrokken bij alles wat er gebeurt. 
En dat is erg veel! Denk eens aan de opening van de vernieuwde 
website van ´t Oude Raadhuis, aan de onthulling van de buste van 
Peer van den Molengraft, het verschijnen van een derde (!) boek 
over Tongelre, de optredens van de Oma´s aan de Top en Harmonie 
de Eendracht, het burgerinitiatief over de Van Poppel-boerderij, de 
activiteiten van het Groendomein Wasven of neem nu het avontuur 
van Rikus Schoot, die zijn mede-scootmobielers wil waarschuwen 
omdat hij een hele nacht onvrijwillig in de modder heeft vastgezeten. 
En we zijn vast nog wel iets vergeten…  
 
Kortom, het leeft in Tongelre, en dit kan allemaal gebeuren dankzij 
het werk van de vele vrijwilligers in onze wijk. Chapeau! 
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De Wisselpen is een maandelijks terugkerende rubriek  
welke geschreven wordt door iemand die betrokken is 

 bij Oud-Tongelre. 
De schrijver(ster) maakt aan het eind van zijn (haar)  
verhaal bekend aan wie hij (zij) de pen doorgeeft.  
Hij of zij is vrij om een verhaal, ervaring, gedicht of  

iets dergelijks te schrijven. 

Op een mooie dag ergens eind september ging 
mijn deurbel, mijn medebuurtbewoner Geert stond 
aan de deur met het verzoek of ik een stukje wilde 
schrijven voor ons wijkblad Rond ‘t Hofke. Na eni-
ge twijfel, omdat ik wel een kwebbelkous ben maar 
niet zo’n goede schrijver, heb ik deze Wisselpen 
aangenomen.  

Ik zal me eerst voorstellen:  
Mijn naam is Karin Boonman. Ik woon in Tongel-
re sinds 1991. Eerst in een studentenhuis op de 
Bothastraat aan de andere kant van de 2 spoor-
wegovergangen. Nu in een rijtjeshuis in een gewel-
dige straat met heel leuke contacten.  
 
Van origine ben ik een Zeeuws meisje. Na 21 jaar 
besloot ik te verhuizen naar Eindhoven. Ik had 
voor deze verhuizing geen bijzondere reden. Een 
vriendin woonde in Eindhoven en ik vond het wel 
gezellig. Op zoek naar een kamer, wat o zo lastig 
was omdat het toch een aardige duit kostte en ik 
alleen een studiebeurs had, kwam ik in Tongelre 
terecht. Het was en is hier gezellig, de mensen 
hebben oog en oor voor elkaar. Gezonde sociale 
controle is toch prettig. En een spontaan praatje 
op straat of in de winkel, het kan allemaal. Het 
klopte wat betreft de Brabantse gezelligheid. Ik 
woon hier nog steeds met veel plezier. Soms mis 
ik de Zeeuwse zeelucht en de zee om eens even 
lekker uit te waaien, maar ja dan is het een kleine 
150 kilometer rijden en dan ben ik er weer. Ik heb 
er nog altijd een adres waar ik een korte vakantie 
of een weekend kan doorbrengen. Van veel men-
sen krijg ik de vraag of ik niet terug zou willen. Het 
antwoord is gewoon nee. Ik vind Zeeland een 
mooie provincie voor even. Ik heb het hier prima 
naar mijn zin. 
 

Van alleen gezelligheid kun je niet leven, dus heb 
ik hier de opleiding voor leerkracht basisonderwijs 
gevolgd aan de PABO. Al heel snel moest ik stage 
lopen bij een kleutergroep. De opleiding verzorgde 
het stageadres. Tot mijn grote verbazing was dit in 
Aalst, ik had geen idee waar dat lag. Dit ligt net 
buiten Eindhoven. Veel van mijn stages heb ik in 
Aalst-Waalre gelopen. Het onderwijs heeft mijn 
hart gestolen.  
 
In het begin was ik leerkracht van een heel dyna-
mische groep 5. Na een paar jaar in groep 5 ging 
het kriebelen; ik wilde meer kunnen betekenen 
voor de kinderen. Toen ben ik de remedial-
teaching opleiding gaan volgen. Dit is gericht op 
het individueel werken met kinderen.  
 
Deze opleiding heeft me handvatten gegeven om 
goed naar kinderen te kijken en ze beter te kunnen 
begeleiden in hun ontwikkeling. Het onderwijs ver-
andert regelmatig zoals jullie weten. Toch was ik 
nog niet tevreden met deze extra studie. Na een 
jaar heb ik de opleiding tot intern begeleider ge-
volgd. Dit was het voor mij helemaal. Het is een 
van mijn grootste passies geworden en gebleven. 
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IN IN IN MEMORIAMMEMORIAMMEMORIAM         
 
Ons medebestuurslid Han Broekx is onver-
wacht overleden. Een bericht dat bij ons als 
bestuur van ‘t Oude Raadhuis en iedereen 
die Han kende als een bom is ingeslagen. 
 
In de 14 jaar die Han als vrijwilliger in ‘t Oude 
Raadhuis doorgebracht heeft hebben wij hem 
leren kennen als iemand die het Raadhuis in 
zijn hart meedroeg en daar ook dagelijks te vin-
den was om zijn steentje bij te dragen om de 
zaak goed te laten marcheren. Hij was iemand 
die zichzelf nooit op de voorgrond stelde doch 
op de achtergrond zijn partijtje  meeblies waar-
door iedereen wel degelijk met zijn mening rekening hield. Ook naar anderen was het iemand die zichzelf 
altijd wegcijferde doch voor die ander altijd op alle manieren klaarstond. 
Naast lid van het bestuur was hij ook lid van de werkgroep activiteiten waar hij vaak met goede ideeën 
kwam en de puntjes op de i zette. 
Het hoogtepunt van de activiteiten was voor hem altijd de presentatie van Kunst en Kitsch. Hij wist dan de 
toeschouwers door zijn manier van vertellen op een ongelooflijke wijze te boeien. Veelal stonden de men-
sen, die vaak van heinde en verre kwamen, al meer dan een uur voor aanvang voor de deur om hun spullen 
te laten taxeren en daarnaast kwamen er ook altijd veel toehoorders op deze activiteit af. Zelfs toen Han het 
fysiek al heel erg zwaar had, wilde hij deze activiteit persé blijven doen en zag je hem vol passie, alle el-
lende vergetend, een succesvolle middag verzorgen. Ook het koffie-uurtje op donderdagochtend en de zon-
daginloop hadden een warm plekje in zijn hart. Tijdens de bevrijdingsmarkt was Han zo rond 6 uur in de 
ochtend al aanwezig zodat voor de rest van de medewerkers de koffie al klaar stond als zij even later bin-
nenkwamen. Op deze markt wist hij vaak waardevolle voorwerpen en curiosa te vergaren. 
En hij genoot dan het meest als na een dergelijke geslaagde activiteit gezamenlijk nog een glaasje gedron-
ken werd. Wat dat betreft was het een echte Bourgondiër. Helaas ging zijn gezondheid de laatste tijd zien-
derogen achteruit. Echter wanneer gevraagd werd hoe het ging was zijn steevaste antwoord: “Oh het gaat 
wel”. Je hoorde hem nooit klagen of zeuren ondanks dat hij het erg moeilijk had. 
We bedanken Han voor wat hij voor de Tongelrese gemeenschap en in het bijzonder voor ‘t Oude Raad-
huis heeft gedaan. 
We zullen hem missen…. heel erg missen. 
Han ruste in vrede. 
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Als intern begeleider begeleid ik kinderen, ouders 
en leerkrachten om vervolgens alles zo goed mo-
gelijk af te stemmen op de ontwikkeling van kinde-
ren. Het is heel veelzijdig; samen met alle mensen 
waar ik mee samen werk, leer ik nog iedere dag. 
In één woord geweldig, voor mij is het belangrijk-
ste in mijn werk: een bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling van kinderen. 
 
Een paar weken geleden heb ik zelfs met de 
staatssecretaris van onderwijs Sharon Dijksma aan 
tafel gezeten om samen met 20 collega’s van ge-
dachten te wisselen over het rekenonderwijs. In 
onderwijsland gebeurt altijd wel iets. Dit maakt 
mijn vak zo bijzonder.  
 
Hierboven schrijf ik over een passie. Ik heb er nog 
meer zoals motorrijden, golfen en op vakantie 
gaan naar Frankrijk en Italië.  

Al jaren ga ik op vakantie naar Frankrijk. Het weer 
is er supergoed; gemiddeld 30 graden. Dit jaar 
stond mij een uitdaging te wachten, namelijk klim-
men en wandelen. Vrienden, die ik daar ieder jaar 
ontmoet, hadden het leuke plan bedacht om sa-
men met mij te gaan klimmen. Ik had dit nog nooit 
gedaan, maar ja af en toe moet je je grenzen ver-
leggen. Met hoogtevrees (nu niet meer) en over-
geleverd aan hun ervaring ging ik mee. Toen ik de 
wand zag dacht ik, hier kun je niet naar boven. 
Waar moet ik me aan vasthouden? En wat is het 
steil. Wauw wat was dat spannend maar ook heel 
erg mooi, het uitzicht en het gevoel van: ik kan 
het. Boven aangekomen wachtte me de volgende 
verrassing………... naar beneden. Abseilen!!   
 
Tot slot geef ik de wisselpen aan mijn mede-
buurtbewoonster: Chantal Kaya. 
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BUURTBIEBBABBELBUURTBIEBBABBELBUURTBIEBBABBEL   
 
Florarium Temporum 
Iets geweldigs dat in Eindhoven te zien is. Eindhoven 
schrijft wereldgeschiedenis! Expositie: Bibliotheek Eindho-
ven, de Witte Dame, Emmasingel 22, Eindhoven15 t/m 23 
november 2008. Toegang tot alle deelexposities, lezingen 
en workshops is gratis. 
 
Een Eindhovense wereldkroniek uit 1472 ontmoet twaalf 
hedendaagse kunstenaars. Ieder met hetzelfde doel: de 
wereld inzichtelijk maken. Via deelexposities, workshops en 
lezingen over moderne, hedendaagse onderwerpen, zoals 
GPS. Wat maakt je identiteit en digitaal fotograferen, maakt 
jong en oud een reis door verleden, heden en toekomst. 
Kijk op www.florariumtemporum.nl voor het volledige 
programma. 
 
Expositie 
Vanaf half november is er een expositie te zien van Marian-
ne Schellekens. Ben je nieuwsgierig wat voor leuks, kleur-
rijks en warms zij gemaakt heeft dan moet je maar eens 
komen kijken tijdens openingstijden. Mocht je zelf een keer 
hier willen exposeren, schroom niet en stap op ons af! 
 
Lenen Loont! 
Lenen Loont bij Bibliotheek Eindhoven! Bibliotheek Eindho-
ven en de Genneper Parken geven de basisschoolkinderen 
de kans op 5x gratis toegang in de Genneper Parken, 1x 
gratis meedoen aan een speurtocht EN een traktatie van 
SwimmerS! 
 
Wat moet je doen? 
Leen 3 aaneengesloten maanden materialen uit een van de 
vestigingen van Bibliotheek Eindhoven. Elke keer krijg je 
dan een stempel op jouw persoonlijke actiekaart. Als die vol 
is, lever je die in bij Bibliotheek Eindhoven. Je krijgt dan 
een Genneper Parken-pakket, met daarin: 
1x toegangskaart voor de Tongelreep 
1x toegangskaart voor het IJssportcentrum 
1x toegangskaart voor HOME (Prehistorisch dorp) 
1x toegangskaart voor Essink (Judoclinic) 
1x toegangskaart voor Paviljoen (Midgetgolfbaan) 
1x consumptie voor SwimmerS (Grand café Tongelreep) 
1x speurtocht bij het MEC (Milieu Educatie Centrum) 
 
De actie gaat van start in oktober/november 2008 en loopt 
tot december 2008/januari 2009. De spaarkaart ontvang je 
via jouw school. De kaartjes uit het Genneper Parken-
pakket zijn geldig tot en met 30 juni 2009. 
 
Extra prijs 
De school met de meeste kinderen die meedoen, wint een 
morgen of middag Miniwaterspelen (voor de leeftijd 4 t/m 8 
jaar) of Waterspelencircuit (voor de leeftijd 9 t/m 12 jaar), 
voor een aantal klassen. De school met op een na meeste 
kinderen die meedoen wint een schaatsactiviteit voor de 
hele school! 
 
En nog een extra prijs! 
Onder 6 deelnemende klassen wordt een dagje Genneper 
Parken verloot: 
- 1 klas gratis zwemmen in combinatie met SwimmerS; 
- 1 klas gratis schaatsactiviteit; 
- 1 klas gratis Tongelreep in combinatie met gratis frietjes, 
snack, drankje + ijsje; 
- Judoclinic voor klas onderbouw (4 t/m 8 jaar); 
- Judoclinic voor klas bovenbouw (9 t/m 12 jaar); 
- 1 klas dagdeel midgetgolfen. 
 
En voor je ouders  
Als je meedoet aan deze actie krijgen je ouders/verzorgers 
in dezelfde periode een gratis proefabonnement voor 3 
maanden. 

Sinterklaas weer in Nederland. 
Sinterklaas weer in Nederland betekent natuurlijk ook weer 
genieten van de verhalen, liedjes en bv. Een dvd van Sin-
terklaas. Deze zijn natuurlijk weer bij ons te vinden, dus 
kom! 
 
Kerstboeken 
Na 5 december (Sinterklaas toch weer naar Spanje) gaan 
we ons natuurlijk weer richten op de warme, gezellige 
kerstperiode. Wij bezitten natuurlijk ook kerstboeken om te 
lezen of voor te lezen maar ook hebben we leuke boeken 
met de heerlijkste gerechten en leuke kerstkaarten om te 
maken. Kom langs of als je nog meer wilt weten wat er alle-
maal gebeurt op de bibliotheek surf dan gewoon naar 
www.bibliotheekeindhoven.nl 
 
 
 

DIAMANTEN HUWELIJK  
WIM EN TINY LODEWIJKS - SOMERS 

 

Op 27 november is het 60 jaar geleden dat Wim en Tiny 
elkaar het jawoord gaven (natuurlijk in Tongelre). "Denk 
eraan gin stukske in de krant" kregen we te horen tijdens 
de voorbereidingen van het feestje. Maar een stukje in 
"Rond 't Hofke" vinden we toch wel passend voor een 
bruidspaar, opgegroeid in Tongelre, dat na wat rondzwer-
vingen tijdens de eerste twintig jaar van hun huwelijk 
(Roosendaal en Geldrop) toch al weer meer dan 40 jaar 
terug is in hun oorspronkelijke plaats. 
 

De laatste 10 jaar wonen ze op het Ambonplein, waar ze 
het erg naar hun zin hebben met veel Tongelrese mensen 
om hen heen. Het niet meer zo jonge bruidspaar (86 en 84 
jaar) heeft het nog druk met van alles. In de zomer jeu de 
boules bij de dependance, op woensdagochtend gymmen 
met  koffie achteraf. 's Middags biljarten, op zondagmid-
dag kaarten in het Raadhuis en dan nog wat kaartclubkes 
in de flat. Daarbij gaan ze nog met regelmaat enkele dagen 
op vakantie, waarbij Zeeland wel favoriet is. Ook proberen 
ze nog dagelijks een wandelingetje te maken door de Ton-
gelrese natuur.  
 

Het huishouden (ondermeer altijd zelf brood bakken) doet 
Tiny nog zelf met eens in de 2 weken wat gezellige hulp 
van Juul, boodschappen doen ze met z'n tweetjes, soms 
zelfs nog met de auto die ook al heel wat jaartjes meegaat. 
Maar ondanks al deze bezigheden zorgen ze er toch voor 
om tijd te maken voor de kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen. Wij hopen dat ze op 27 november een 
hele fijne dag zullen hebben. 
 

Namens de familie, Ans Langenhuijsen-Lodewijks  
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Tijdens het heksenbezems maken en pompoenen 
uithollen, bij de natuurthema-avond van 31 oktober, 
duikelde er een brief op met de mededeling dat er 
nachtdieren waren weggetoverd rond de Collse wa-
termolen. De kinderen werden om hulp gevraagd  
door de heks van Coll. 

Spookie, het hulpje van de heks was al op zoek in 
het Wasven. 

We hebben geholpen; we volgden een route van 
kaarsjes en vonden verschillende dieren die `s 
nachts niet slapen, maar op zoek gaan naar voedsel, 
zoals: de vos of de kerkuil. Maar ook een bunzing.  
We hebben Spookie gezien in een donker stuk van 
het bos, hij was in het wit en best geestig. Soms is 

het eng in een donker bos 
en het valt dan niet mee om 
zo stil te zijn, dat je het ge-
ritsel kunt horen van de die-
ren die in de nacht leven. 
 

Terug bij de boerderij heb-
ben we de gevonden nacht-
dieren nog even bekeken en 
het juiste voedsel erbij ge-
zocht.  

Om 21.00 kon iedereen weer, dit keer op de bezem, 
naar huis vliegen.                                     

DE DE DE NACHTDIERENNACHTDIERENNACHTDIEREN   ZIJNZIJNZIJN   WEERWEERWEER   TERUGTERUGTERUG!!!   

Foto’s: Jan Wijn 
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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 

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

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 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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GEEN KUNST OF KITSCH 
MEER 

 
Door het overlijden van de heer Han 
Broekx, ons zeer gewaardeerd be-
stuurslid en taxateur bij Kunst of  

Kitsch, vervalt  
deze activiteit. 

 
Bestuur van ’t Oude Raadhuis. 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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

ORANJE FONDS PRIJST 
WIJKCENTRUM ’T OUDE RAADHUIS 

 
Bestuur en vrijwilligers deden samen mee met een 
door het Oranje Fonds uitgeschreven actie onder 
de noemer 
 

MAAK VAN UW WIJKCENTRUM   
EEN TOPLOKATIE 

 
Het Oranje Fonds motiveerde bestuur en gebrui-
kers na te denken over verbetering van hun ac-
commodatie. 
 
Dat heeft ertoe geleid, dat als topidee uit de bus 
kwam: een betere beveiliging van de gebouwen 
van het wijkcentrum. 
 
Dat idee is ingediend en beloond met een subsidie 
van € 17.500,-. Het bestuur en de deelnemers aan 
de “brainstorm-sessie” zijn bijzonder gelukkig met 
deze bijdrage van het Oranje Fonds. 
 
Het doel van het Oranje Fonds is de versterking 
van de samenhang in de buurt en investeert daar 
dan ook in. Er is nu over het hele land een bedrag 
van 4 miljoen euro verdeeld onder de buurthuizen 
die aan de actie hebben deelgenomen. 
 
Het Oranjefonds is het grootste, nationale fonds 
op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 
22 miljoen euro aan organisaties die een betrok-
ken samenleving bevorderen. 
 
Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of 
vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. 
 
Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Na-
tionale Postcode Loterij en de Lotto. 
 
Prins Willem Alexander en Prinses Maxima zijn be-
schermpaar van het Oranje Fonds. 
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De activiteiten in onze parochie 

Op dinsdag 25 november wordt de Gildemis van het Cat-
harinagilde (een eucharistieviering) gehouden in de Marti-
nuskerk om 10 uur. En hier zingt het Martinuskoor. 
 
In het weekend van 29 en 30 november start de advent, 
de voorbereiding op Kerstmis. 
 
Op dinsdag 16 december wordt in de Jozef en Mariakerk 
om 19.00 uur een boeteviering gehouden, een viering 
rondom vergeving en verzoening. 

Kerstavond 2008 Jozef & Mariakerk 
De Kerstavondviering om 19.00 uur in de Jozef & Maria-
kerk staat dit jaar in een bijzonder teken. De kerk zal, zo-
als iedereen weet, een grondige verbouwing ondergaan, 
in het kader van de verbouwing en nieuwbouw van het 
zorgcentrum aan de Molijnstraat. 
 
Deze Kerstviering zal daarom de laatste viering zijn in de 
Jozef & Mariakerk “oude stijl”. 
 
Daarvoor zal een project- of gelegenheidskoor in het leven 
geroepen worden om deze viering extra glans te geven. 
Momenteel hebben twaalf zangers en zangeressen hun 
medewerking al toegezegd en het ziet er naar uit dat de 
groep nog groter zal gaan worden. Het koor zal de komen-
de tijd gaan repeteren op donderdagavond van 20.00 uur 
tot 21.30 uur in de J&M kerk.  
 
Iedereen die kan en wil meezingen is welkom. Daarom 
een hartelijke uitnodiging om mee te doen aan alle men-
sen die graag in koorverband deze “laatste” viering willen 
opluisteren. De pastores, de parochie en de dirigent van 
het projectkoor stellen uw medewerking zeer op prijs. 
De zangers/zangeressen kunnen zich aanmelden op het 
parochiecentrum Molijnstraat, danwel rechtstreeks bij de 
dirigent. De dirigent is bereikbaar via ( 281 06 46 of per e-
mail: m.vandenberge@onsneteindhoven.nl, danwel per 
post: Ties van den Berge, Mackaylaan 38, 5631 NL Eind-
hoven. 
 
Missie – zendingskalender 2009 
De bekende kalender is weer te 
koop, deze keer met afbeeldingen 
van de Columbiaanse kunstenaar 
Jafeth Gómez. De platen weerspie-
gelen zijn “dromen van vrede en 
verzoening”. 
Jafeth is opgegroeid in het zuiden 
van Columbia, het land in Zuid Ame-
rika waar al heel lang oorlog en ge-
weld heerst. Maar een groot aantal 
kunstenaars weigert de balans door 
te laten slaan naar angst en samen 
hebben ze de beweging Teoartistica 
opgericht. 
“Mensen herkennen hun verlangen naar vrede en verzoe-
ning in mijn schilderijen. Ze geloven niet meer in geweld. 
Zij zijn, net als ik, ziek van het geweld. We willen in vrede 
leven. Ook in een wereld van geweld zoals in Columbia, 
kun je de keuze maken voor vrede. Het is wel een vrede 
waaraan je moet blijven werken. Ik doe dat als kunste-
naar.” 
De kalender is voor € 6,50 te koop bij: 
het parochiecentrum aan de Molijnstraat  
het parochiebureau aan de Lakerstraat 
Betty van Spreeuwel, Kluizenaarstraat 29 
 
 
Vieringen voor klein en groot 
 
Adventstijd melodie: Zie de 
maan schijnt door de bomen 
’t Is Adventstijd, ’t is Adventstijd 
en je bent hier allemaal. 
Om te zingen en te luis’tren 
naar een mooi adventsverhaal. 
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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 

Dinsdag 
16-12 

19.00 
uur 

Jozef en 
Maria 

Boeteviering   

Woensdag 
24-12 

18.00 
uur 

Antonius Viering en 
kerstspel 

  

  19.00 
uur 

Martinus Eucharistie 
met volks-
zang / kind-
vriendelijk 

  

  19.00 
uur 

Jozef en 
Maria 

Eucharistie   

  20.45 
uur 

Antonius Eucharistie Cantemus  
Domino 

  23.00 
uur 

Martinus Eucharistie Martinuskoor 

Donderdag 
25-12 

9.30 
uur 

Antonius Eucharistie Schola Canto-
rum 

  11.00 
uur 

Martinus Eucharistie Martinus 

Vrijdag  
26-12 

11.00 
uur 

Martinus Kleuter / 
peuterviering 

  

  11.00 
uur 

Jozef en 
Maria 

Eucharistie   

Zaterdag 
27-12 

Geen diensten!!!! 

Zondag  
28-12 

Gewone diensten op zondag, allebei woord- en 
communiedienst 

Woensdag 
31-12 

19.00 
uur 

Martinus Eucharistie   

Donderdag 
1-1 

Geen diensten!!!! 
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Over kaarsen, over ’t licht,  dat ’t donker pad verlicht. 
Over kaarsen, over ’t licht, dat ’t donker pad verlicht. 

 
In de koude decemberdagen is het duister om ons heen. 
Maar het licht dat wij ontstaken, brengt ons door het don-
ker heen. 
Naar ’t Kind van Bethlehem, alle lichten zijn voor Hem. 
Naar ’t Kind van Bethlehem, alle lichten zijn voor Hem. 
 
Al die lichtjes van ons samen, geven hoop in duisternis. 
Hoop op leven, hoop op vrede, dat het nu gauw Kerstmis 
is. 
En al gaat ’t soms niet goed, ’t Kind geeft ons weer nieuwe 
moed. 
En al gaat ’t soms niet goed, ’t Kind geeft ons weer nieuwe 
moed. 
 
Geloven thuis – een website vol ideeën! 
Deze website, www.geloventhuis.nl staat nu boordevol 
ideeën en suggesties over de herfst, Sint Maarten, Sint 
Nicolaas, Allerheiligen en Allerzielen: kijktafels, (prenten)
boeken, en gebeden. Ook de voorleeshoek en tips over 
kinderbijbels zijn er te vinden. Iets voor jullie?  
 
Kerstmis met kinderen 
Op Kerstavond is er om 18.00 uur een viering met Kerst-
spel in de Antoniuskerk. Welke kinderen spelen mee in het 
Kerstspel? Wel even laten weten; dan kunnen we afspre-
ken wanneer we gaan oefenen.  
Welke ouders doen mee met het oefenen van het Kerst-
spel met de kinderen of de verzorging van de nodige attri-
buten? 
 
In de Martinuskerk is op Kerstavond om 19.00 uur een 
kindvriendelijke eucharistieviering, met “volkszang” zoals 
dat heet; er is dan geen koor dat zingt en dus zingen we 
zelf!  Maar er is ook geen organist; alle organisten zijn dan 
ergens anders aan het spelen. Wie kan en wil een kerst-
lied spelen op het orgel of een ander instrument? 
Een mooie kans voor een solopartij! Durf je het aan? Geef 
je op!  
 
Opnieuw beginnen 
Spiritualiteit heeft altijd te maken met onze eigen ervarin-
gen met de grotere werkelijkheid. Christelijke spiritualiteit 
brengt ons dus in contact met die werkelijkheid die we 
Christus noemen.  
 
“Opnieuw beginnen” is een gelegenheid om ervaringen op 
te doen met de verhalen over Jezus Christus, en om die 
ervaringen met elkaar te delen.  
Het is een kans om woorden te geven aan je eigen religi-
euze gevoelens en een kans om je spiritualiteit te (her)
ontdekken en vorm te geven.   
En, zoals een deelneemster het vorig jaar verwoordde:  
 
“Als je de Happinez leuk vindt, vind je Opnieuw Beginnen 
ook leuk! 
 
Bij de cursus hoort een werkboekje voor thuis; kosten 15 
euro. De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 
20.00 - 22.00 uur in de zijzaal van de Antoniuskerk aan de 
Fazantlaan. Data zijn: 4-18 november, 2-16 december, 13-
27 januari 
 
Met vriendelijke groet, Kaya van Heiningen ( 281 13 24 of 
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl) 

Tarieven kerkelijke dienstverlening (alle bedragen zijn 
volgens de richtlijnen van het Bisdom Den Bosch) 

De kosten van stipendia zijn € 9, ongeacht of u wel of 
geen lid bent van de Kerkbijdrage. 
 
Agenda november  

Agenda december 

  Lid van kerk-
bijdrage 

Geen lid van 
kerkbijdrage 

Huwelijksviering (met of 
zonder koor) 

Gratis € 345 

Jubileumviering (met of 
zonder koor) 

Gratis € 260 

Uitvaartdienst (met of 
zonder koor, met of zon-
der avondwake) 

Gratis € 425 

Crematiedienst 
(verzorgd door pastor 
inclusief reiskosten) 

Gratis € 200 

Avondwake (zonder 
uitvaartdienst) 

Gratis € 100 

Doop, Eerste Commu-
nie en Vormsel 

Gratis Kerkbijdrage 
€ 72 

20 november Eerste communiebijeenkomst  
Antoniuskerk benedenzaal 15.30 uur 

23 november Dopen 

25 november Gildemis 

26 november Cursus Ontdek de mysticus Antonius-
kerk benedenzaal 19.30 uur 

30 november Kindvriendelijke vieringen 

1 december Vormselbijeenkomst  Antoniuskerk be-
nedenzaal 15.30 uur 

2 december Cursus  Opnieuw beginnen  Antonius-
kerk bovenzaal 20.00 uur 

3 december Cursus Ontdek de mysticus Antonius-
kerk benedenzaal 19.30 uur 

4 december Leerhuis Dag Hammarskjold 

4 december Vrouwen ontmoeten… Esther paro-
chiecentrum 

11 december Doopvoorbereiding  Antoniuskerk be-
nedenzaal 20.00 uur 

16 december Viering van boete en verzoening 

  Cursus Opnieuw beginnen Antonius-
kerkruimte en bovenzaal 20.00 uur 

17 december Cursus Ontdek de mysticus Antonius-
kerk benedenzaal 19.30 

24 december Gezinsviering met kerstspel Antonius-
kerk, kindvriendelijke viering Martinus-
kerk 

24 december Kindvriendelijke viering Martinuskerk 

26 december Peuter- en kleuterviering Martinuskerk 

28 december Dopen 

11 
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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 23 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  
 Herdenking Overledenen 

Zondag  30 nov. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  7 dec. 10.00 uur  Mevr.v.d.Bosch  ZWO  

Zondag  14 dec. 9.00 uur  Ds. E. van Sluijs  
 Adventontbijt  

Zondag  21 dec. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  H.A. 

Zondag  28 dec. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Woens-
dag  24 dec. 21.30 uur   Ds. E. van Sluijs  

 Kerstnachtdienst  
Donder-

dag  25 dec. 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: 
Cobie van Rooij-in ’t Ven, 71 jr.,  ’t Hofke 
Han Broekx, 60 jr., Vuurvlinderstraat 
 
Dopen:    
Thijs Liebregts 
Dominika Waszokowiak 
 
Huwelijk: 
Maarten Molenschot en Saskia Schilders 10 oktober 
 

           COMPUTERCLUB   
           C. C.  DE DOORSTART 

 
Wij geven computerles voor  
starters. De lessen worden  

gegeven in het computerlokaal,  
Brede School Tafelbergplein 8. 

 

Maandagmorgen van 9.30 -11.30 uur en 
maandagavond van 19.00 –tot 21.00 uur. 

 

De kosten zijn voor 9 lessen € 50,-, inclusief 
werkboek en USB stick en koffie of thee.  

 

Inlichtingen en opgeven bij: 
Marga Joosten tel.040-2815442 

 

Tot ziens,  
           vrijwilligers c.c. De Doorstart 
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KOM CARNAVAL VIEREN BIJ 
KV DE TONGELREEPERS 

In “de Merckthoeve” 
Oude Urkhovenseweg 2-4 Eindhoven 

 

 14 december         Kerstbal 13:30 uur
 10 januari 2009     Boerenbal  20:30 uur 
 01 februari 2009   Menneke/Vrouwke 
          van’t  jaar  13:30 uur 
 
en alle dagen carnaval van 21 tot 24 februari 

 
Entree is natuurlijk gratis, 

tot ziens in de Merckthoeve 
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Tuintip voor november: Beschermen tegen vorst 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Ondanks de milde winters van de laatste jaren kan het 
toch nog wel eens vriezen tijdens de wintermaanden. 
Sommige planten hebben een beetje hulp nodig om deze 
koude te doorstaan. Er zijn steeds meer zuidelijke plan-
tensoorten te koop. Juist deze planten hebben extra aan-
dacht nodig of een specifieke standplaats. 
 
In de eerste plaats kan er onderscheid worden gemaakt 
tussen potplanten en planten in de volle grond. De pot-
planten zijn gevoeliger voor vorst omdat de plant op de 
grond staat in plaats van erin. Bij nachtvorst bevriezen de 
wortels ook. Dit is geen probleem voor goed winterharde 
soorten. Vorstgevoelige soorten hebben wèl bescherming 
nodig. U kunt een plant tijdens vorst naar een onver-
warmde ruimte binnen verhuizen, beschut tegen het huis 
plaatsen of voorzien van een beschermlaag. Deze be-
schermlaag kan bestaan uit isolatiefolie (met luchtkussen-
tjes) of een rietmat die om de plant én pot wordt heen 
gerold. Tijdens een vorstperiode kan de bescherming blij-
ven zitten maar wanneer het niet meer vriest dient u de 
beschermlaag meteen weg te halen.  
 
Planten in de tuin hebben vaak al een natuurlijke be-
scherming. Zo kunt u het afgestorven blad van vaste 
planten beter tot het voorjaar laten zitten. Dit dient als 
vorstbescherming voor de ondergrondse delen van de 
plant en de nieuwe scheuten. Ook struiken hebben een 
natuurlijke ‘jas’. Ben daarom voorzichtig met het snoeien 
van vorstgevoelige heesters zoals Abelia, lavendel, Cea-
nothus en andere zuidelijke soorten. Deze planten overle-
ven de winter het beste met zoveel mogelijk blad. U kunt 
ze terugsnoeien vanaf begin april. 
 
Van de soorten palmen die je steeds meer in tuinen ziet 
aangeplant kan alleen de Trachycarpus of Chinese waai-
erpalm goed tegen de Nederlandse winter. Andere pal-
men kunnen meestal wel enige vorst verdragen maar 
kunnen slecht tegen nattigheid. Een oplossing hiervoor is 
een afdakje boven de 
plant of een paraplu 
die in het hart van de 
plant wordt gebon-
den. Orangerieplanten 
zet u natuurlijk al in 
de herfst binnen of 
brengt u naar de stal-
ling. Twijfelt u of u 
maatregelen moet 
treffen voor een be-
paalde plant? Vraag 
het gerust! 

KOM KONIJNEN KIJKEN 
 
Op 21, 22 en 23 no-
vember organiseert 
OKE (Onze Konijnen 
Eindhoven) weder-
om haar jaarlijkse 
Open Tentoonstel-
ling. Op deze ten-
toonstelling die een 
van de grootste van 
de regio is, zijn 
meer dan 250 konij-
nen te bewonderen. 
 
U treft hier vele verschillende rassen aan varië-
rend van de kleine dwergrassen tot Vlaamse reu-
zen. Het is een kleurrijk geheel en de moeite van 
het bezoeken waard. 
 
Op vrijdag zullen de dieren door vier keurmees-
ters worden gekeurd. De tentoonstelling is voor 
het publiek geopend op vrijdag van 20.00 tot 
22.00 uur. Op zaterdag van 11.00 tot 22.00 uur 
en op zondag van 11.00 tot 16.30 uur. 
De tentoonstelling zal worden gehouden in het 
Henriëtte Roelantshuis gelegen aan de Kelder-
mansstraat te Eindhoven. U bent van harte wel-
kom en de toegang is gratis. 
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Wie van onze 
lezers weet waar 
dit bezienswaar-
dige 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 
telefoonnummer 
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 oktober: Het is het 
raampje in de zijgevel van de gerestaureerde Van 
Poppelboerderij naast ´t Oude Raadhuis. 
 
Helaas zijn er deze keer geen juiste inzendingen bin-
nengekomen. 

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   

De herfst is in volle gang en de meeste bomen zijn 
alweer kaal en wachten op het voorjaar om hun 
knoppen weer te laten ontluiken in een lentezonnetje. 
 
Maar we krijgen eerst nog de winter. Wordt het koud 
met veel vorst, of gaan we kwakkelen met het weer? 
We wachten maar weer af. 
  
Veel dieren beginnen 
een winterslaap zoals de 
egel, goed verstopt on-
der takkenbossen of in 
composthopen, evenals 
de kikkers, padden en 
salamanders. 
 
De eekhoorntjes waren dit jaar al vroeg aan het ham-
steren. Bij mij waren de walnoten al verdwenen 
voordat ze rijp waren, het eekhoorntje bracht de wal-

noten in veiligheid en het 
is maar te hopen dat hij 
nog weet waar hij ze heeft 
verstopt. Een eekhoorntje 
houdt geen winterslaap, 
maar als het heel koud is, 
blijft hij ook liever bin-
nen. 
 

De dagpauwoog, een bekende dagvlinder, overwin-
tert ook, op een droge plek in een schuur, onder een 
afdak, of op zolders. Zij hangen dan met dicht gesla-
gen vleugels achter een schot of aan een balk. 
 
Vleermuizen houden een 
winterslaap op een plek 
waar de temperatuur en 
luchtvochtigheid constant 
is. 
 
Sommige vogels van hier vliegen naar het zuiden. 
Vogels uit Noord Europa vliegen ook naar het zui-
den en dat is dus bij ons. En er zijn ook de zoge-
naamde doortrekkers, dat zijn vogels die helemaal  
van Noord Europa naar Zuid Europa vliegen en door 
Nederland komen. 
 
En als je zelf geen winterslaap houdt, dan kun je, nu 
de bomen weer kaal zijn, allerlei wintergasten aan 
vogels gaan bekijken met een verrekijker tijdens een 
wandeling in onze Tongelrese natuur.  
 
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 november door Gasterij in 
‘t Ven:  Reepeper  
 
Ingrediënten voor 5 personen: 
• 750 gram reevlees (blokjes) 
• 150 gram ontbijtspek (blokjes) 
• 1 liter rode wijn 
• 5 dl wildfond 
• olie 
• 1 grote ui (blokjes) 
• 1 teen knoflook (geperst) 
• 125 gram grote champignons 

(partjes) 
• 125 gram zoetzure uitjes 
• 3 eetlepel appelstroop 
• 1 laurierblad 
• 2 kruidnagels 
• ½  peperkoek in blokjes 

Bereiding:  
1. Reevlees, spekblokjes en rode wijn in een pan 

doen en op het vuur zetten. Aanvullen met wild-
fond tot het vlees onder vloeistof staat en het ge-
heel aan de kook brengen; 

2. Olie in pan. Op hoog vuur ui en knoflook laten 
kleuren en vervolgens champignons toevoegen; 

3. Als champignons gekleurd zijn, het geheel bij het 
reevlees doen. Appelstroop, zoetzure uitjes, lau-
rier en kruidnagel toevoegen; 

4. 1,5 tot 2 uur laten sudderen op een laag pitje, tot 
het vlees gaar is. 

5. Tot slot doet u de peperkoek erbij tot de blokjes 
opgelost zijn evt. nog wat afbinden en op smaak 
brengen met peper en zout. 

 
Tip: serveer er zuurkool, stoofpeertjes en aardappel-
puree bij. 

Tip van de maand: Azijn voorkomt het doorlopen van kleuren. De eerste keer een beetje azijn in de wasmachine en de 
kleuren lopen niet meer door. 

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. 

MET MET MET DANKDANKDANK   AANAANAAN   DEDEDE   BEWONERSBEWONERSBEWONERS   INININ   
POSTCODEWIJKPOSTCODEWIJKPOSTCODEWIJK 5641 5641 5641   

 
Van 5 tot en met 11 oktober jl. was weer de jaar-
lijkse collecteweek voor de Brandwondenstichting. 
Met de € 1.600, die u gezamenlijk heeft opge-
bracht weet deze stichting zich gesteund in hun 
werk naar onderzoeken in preventie, behandeling 
en nazorg voor brandwondenpatiënten.  
 
Hartelijk dank voor uw geweldige bijdrage en 
graag weer tot volgend jaar! 
 
Ook dank aan alle collectanten, en mocht u ons 
ook willen helpen- als collectant- dan kunt u zich 
opgeven bij: Lineke Zandee, Apollovlinderlaan 17, 

5641 BJ Eindhoven. Telefoon 
040- 2817440.  
 
Kijk ook eens op de website 
www.brandwonden.nl 
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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 

Kwartaalbijeen-
komst vrijwilligers 

26 november 20:30 uur 

Natuur thema-
avond: Roofvogels 
in Tongelre 

28 november 19:00 uur 

Tentoonstelling: 
Winterwonderland  

7 december 11:00 uur 

Activiteiten Groendomein Wasven  
 
Overzicht activiteiten, data en tijden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kwartaalbijeenkomst vrijwilligers 
Op woensdag 26 november is er om 20.30 uur een 
kwartaalbijeenkomst in de Wasvenboerderij voor 
alle (aankomende) vrijwilligers. Deze avond wordt 
gebruikt om iedereen op de hoogte te brengen van 
de laatste ontwikkelingen met betrekking tot acti-
viteiten, tot de boerderij en de directe omgeving. 
Ook is het altijd gezellig om weer eens met elkaar 
bij te praten en informatie uit te wisselen. 
Ken je iemand die wellicht ook interesse heeft om 
als vrijwilliger bij Groendomein ’t Wasven betrok-
ken te worden? Neem hem/haar gerust mee! 
 
Natuur thema-avond: Roofvogels in Tongelre 
Dit najaar organiseren we een reeks thema-
avonden voor de jeugd. In november is dit op de 
laatste vrijdag van de maand: 28 november. 
Het thema staat in het teken van roofvogels: Roof-
vogels in Tongelre. 
 
Tentoonstelling: Winterwonderland 
Op de Overloop van de Wasvenboerderij organise-
ren wij regelmatig tentoonstellingen. Vanaf zondag 
7 december start de nieuwe tentoonstelling: 
"Winterwonderland". 
Winterwonderland laat foto's zien van winterland-
schappen zoals we die niet zo vaak meer meema-
ken, maar ook foto’s van Nederlandse winters met 
sfeerbeelden van kerstcadeautjes en vuurwerk. De 
fotograaf, Hendrik Bongenaar, zal die dag vanaf 
11.00 uur zelf aanwezig zijn voor informatie en 
toelichting. 
De tentoonstelling opent op zondag 7 december 
en blijft staan tot en met zondag 25 januari. Be-
zichtiging is mogelijk tijdens openingstijden van 
de Wasvenboerderij: dinsdag tot en met donder-
dag van 10.00 tot 16.00 uur, vrijdag tot en met 
zondag van 10.00 tot 22.00 uur. 
Tot ziens in de Wasvenboerderij, Celebeslaan 30 
in Eindhoven. 
 

Oproep: Tongelrese Kunstenaars gevraagd! 
De Wasvenboerderij is van en voor heel Tongelre. 
De boerderij is een ideale plek om aandacht te ge-
ven aan de natuur maar zeker ook aan de cultuur 
van Tongelre. Wij stellen de Overloop in de boer-
derij beschikbaar voor iedereen die (kunst)werken 
wil tonen. Daarom roepen wij kunstenaars van 
Tongelre op om zich bij ons te melden. Dit kan via 
boerderijmeester@wasven.nl of telefonisch op 
040 7870706. 
 
Tongelrese vlag 
Sinterklaas en kerst komen er weer aan. Hint voor 
de Sint en een origineel cadeau: de Tongelrese 
vlag! Ze zijn nog steeds te bestellen bij: Kees van 
Grevenbroek 06-11 17 86 37. Een vlag voor huis-, 
tuin- en keukengebruik kost € 17,50. De gehele 
opbrengst gaat naar stichting Groendomein Was-
ven voor een mooier en groener Tongelre. 
 
Magere opkomst natuurwerkdag 
“Vele handen maken licht werk” luidt het gezegde.   
1 November, op de natuurwerkdag in de Beuken-
laan waren er, vonden wij, jammer genoeg nog te 
weinig handen. Met ongeveer 15 personen zijn we 
toch aan de klus begonnen. 
Tussen de middag was gezorgd voor heerlijke soep 
en broodjes door Gasterij in `t Ven. 
In de beukenlaan hebben we gesnoeid en de jonge 
beuken vrijgemaakt van de concurrerende strui-
ken. Op zaterdag 11 april tijdens de prick-nick ac-
tie zullen we nogmaals, met een hopelijk grotere 
ploeg, aan de beukenlaan werken.  
Er samen iets moois van te maken, is toch het 
leukste wat er is en het is nog gezellig ook. Het is 
tenslotte onze eigen leefomgeving en die moeten 
we koesteren. De vrijwilligers die er 1 november 
waren, heel hartelijk bedankt! 
 
Natuurwerkgroep Tongelre / Wasven    
 
Seizoenswandeling 
26 oktober vond de eerste seizoenswandeling 
plaats, de zogenoemde  Tongelrese Om, (met dank 
aan Noud Wijn). Het weer speelde de prachtige 
wandeling geen parten. Ongeveer 35 wandelaars 
hebben genoten van de Tongelrese natuur. 
Met een route van 10 en 16 kilometer kon men 
prachtige bomen in herfsttooi en heel veel padde-
stoelen zien, echt een herfstwandeling dus. 
Hartje winter en wel op 1 februari 2009 zal de vol-
gende seizoenswandeling zijn. Tongelre aan de 
wandel, gezellig en gezond, schrijf alvast in uw 
agenda! 
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BUURTBEMIDDELING EINDHOVEN ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 

 
Buurtbemiddeling……… ooit van gehoord? Vrijwilli-
gers die daarvoor een training hebben gehad be-
middelen bij buren die hun onderlinge problemen 
niet meer gezamenlijk kunnen oplossen omdat ze 
niet meer met elkaar praten.  
 
Niets is zo vervelend en energievretend als ruzie 
met je buren. Je slaapt er slecht van en je stopt 
er heel veel (negatieve) energie in. Het liefst zou 
je het probleem oplossen maar praten met de 
buren lijkt onmogelijk. En dan is het tijd voor 
Buurtbemiddeling Eindhoven……..  
 
Je belt 06 5331 7331 en na enige tijd staat er 
een medewerker van dit project op je stoep die 
na een telefonische afspraak een intakegesprek 
met je komt houden. In dat gesprek, dat geheel 
vertrouwelijk is, kun je al je grieven en proble-
men op tafel leggen. Daarna zal de bemiddelaar 
contact met de buren zoeken om een zelfde inta-
kegesprek te gaan voeren. Uiteindelijk heeft iede-
re medaille twee kanten, dus ook de buren krijgen 
de gelegenheid hun verhaal te doen. Als beide 
partijen daarin toestemmen wordt na enige tijd 
onder leiding van de bemiddelaars van Buurtbe-
middeling Eindhoven op neutraal terrein een ge-
sprek gevoerd waar beide partijen de kans krijgen 
hun zegje te doen. De bemiddelaars bewaken het 
respectvol naar elkaar luisteren en tevens dat er 
niet geschreeuwd wordt maar normaal gepraat. 
 
Al pratend vinden beide partijen dan vaak samen 
een oplossing voor hun probleem. Het belangrijk-
ste is dat er weer gepraat wordt en dat men daar-
na de gewone omgangsvormen met elkaar weer in 
acht neemt. Je zegt weer ‘goedemorgen’ als je de 
buurvrouw op straat tegen komt. 
 
Buurtbemiddeling Eindhoven is voor dit dankbare 
werk dringend op zoek naar vrijwilligers in o.a. 
Tongelre voor dit dankbare werk. Wat verwachten 
wij van je? Dat je de training (2 zaterdagen en 1 
avond) volgt en dat je bereid bent tenminste 1 
zaak per maand voor je rekening te nemen. Je 
moet goed naar anderen kunnen luisteren en in 
staat zijn zo objectief mogelijk tegenover menin-
gen van anderen te staan of bereid zijn om deze 
kwaliteiten te leren. Er zitten ook voordelen aan 
dit vrijwilligerswerk. Het draagt in flinke mate bij 
tot je eigen ontwikkeling, je leert communicatief 
en assertief te zijn. Kortom, het is geven en ne-
men. 
 
Uiteraard zijn aan de opleiding geen kosten ver-
bonden en kun je kosten die je zelf maakt voor de 
bemiddelingen vergoed krijgen. Belangstelling…..?  
 
Bel 06 5331 7331 en maak een vrijblijvende 
afspraak. 

BUSTE VAN PEER VAN DEN  
MOLENGRAFT ONTHULD 

 
Onder het waakzame oog van maar liefst dertien 
Eindhovense burgemeesters(portretten), waarvan 
negen van zijn hand, onthulde Peer van den Mo-
lengraft, samen met zijn kleinzoon, echtgeno-
te Diny en burgemeester Rob van Gijzel op 31 
oktober jl. een bronzen buste van de kunstschil-
der.  

 
De onthulling die plaatsvond in de Burgerhal 
van het stadhuis te Eindhoven ter gelegenheid 
van de 86-ste verjaardag van Peer, werd bijge-
woond door tientallen genodigden en belangstel-
lenden, die de Tongelrese schilder een warm hart 
toedragen.  
 
Als het aan de Tongelrese werkgroep 'Kleurrijk 
Tongelre' ligt, komt de buste uiteindelijk in Ton-
gelre te staan, vlak bij de plek waar Peer zijn 
woning en atelier had. Tot die tijd blijft het beeld 
de portrettengalerij van het stadhuis versterken. 
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Malawi een onvergetelijke ervaring deel 4 en 
tevens slot. Door: Ood Brans Ketelaars 
 
In het voorjaar van 2008 ging kraamverpleegkun-
dige Ood Brans-Ketelaars met drie collega’s naar 
Malawi. Vier weken verbleven zij daar om te hel-
pen op de kraam- en kinderafdeling van het St. Ga-
briëlhospital in Namitete. In vier delen vertelt zij 
ons over haar ervaringen in dit Zuid-Afrikaanse 
land. 

 
Malawi is een land 
ongeveer 3 maal zo 
groot als Nederland 
en heeft 13 miljoen 
inwoners en het is 
een van de armste 
landen in de wereld. 
De officiële taal is 
Engels en de nationa-
le taal is Chichewa.  
Een derde deel van 
Malawi bestaat uit 
een groot meer ook 
wel “Calender Lake” 
genoemd. Het Malawi 
meer wordt zo ge-
noemd omdat het: 
365 mijl van boven 

naar beneden lang is, 52 mijl breed (op het breedste 
punt) is en er komen 12 grote rivieren in uit.  Verder is 
het het derde grootste in Afrika en het negende grootste 
meer in de wereld. In Malawi is ongeveer de helft van de 
bevolking christen en 12 % islamitisch. De mensen zijn 
erg tolerant voor wat betreft een ander geloof. Oorlog 
kennen ze niet in Malawi. 

Willem heeft ons met de bevolking kennis laten maken. 
We zijn met hem o.a. naar Chezi gegaan. Willem heeft 
hier 10 jaar gewoond en het weeshuis daar mee helpen 
opbouwen.  Tegenwoordig wordt het weeshuis door een 
aantal zusters bestuurd. We maakten kennis met 2 
Spaanse en 3 Indiase nonnen die daar het weeshuis run-
nen. In het weeshuis verblijven ongeveer 80 kinderen en 

6 baby’s. Op het terrein staan verschillende huisjes. In 
elk huisje leven ongeveer 12 kinderen van alle leeftijds-
groepen, twee “moeders” en twee  hulpen. De huisjes 
zien er gezellig uit met veel kleuren en tekeningen op de 
muur. Toen we aankwamen waren de kinderen allemaal 
in een ruimte liedjes aan het zingen. Voor ons zongen 
ze: We are happy to see you. We deelden ballonnen uit 
en dat was natuurlijk dolle pret. 

Om 12.00 uur verzamelden alle kinderen zich voor de 
eetzaal. Ze gingen netjes per leeftijd in rijen staan. De 
kleinsten (ongeveer twee tot vier jaar) kregen buiten al 
een soort slabber om en gingen daarna als eersten naar 
binnen. Zij gingen bij acht vrouwen in groepjes op de 
grond zitten. Een klein jongetje ging staan en zei een 
gebed op in het Engels, dat de andere kinderen zin voor 
zin herhaalden. Daarna begonnen ze allemaal rustig te 
eten. Elk kind had een kommetje voor zich met pap of 
rijst met wat groenten en een klein stukje kip. Ondertus-
sen waren de oudere kinderen ook naar binnen geko-
men. Zij zaten aan lange tafels op banken. Ook hier 
werd eerst gebeden en ook hier werd rustig gegeten. 
Alles verliep heel gestructureerd maar er was een ont-
spannen sfeer. Je zag dat de kinderen zich prettig voel-
den. 
 
Het weeshuis is selfsupporting. Een Columbiaanse zuster 
heeft een aantal jaren terug een plan opgezet. Er werd 
toen, met ontwikkelingsgeld, een tuin voor groenten 
aangelegd en een veestapel aangeschaft. Tevens werden 
er toen stallen voor het vee gebouwd. We zagen koeien, 
geiten, ganzen, kippen en veel konijnen.  Toen ik dit zag 
dacht ik: Ja, zo is het goed. De kinderen worden goed 
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verzorgd, ze zien er gelukkig uit, en het weeshuis kan 
zichzelf bedruipen. Geweldig toch. 

 
Regelmatig gaat Willem ergens in een dorp de Heilige 
Mis lezen. Wij wilden graag mee en ook de vier Neder-
landse leerlingen gingen mee. Dat was volle bak in de 
auto maar dat maakte ons niet uit. We waren blij dat we 
mee mochten. We vertrokken naar Chokumbira. Deze 
naam betekent: Iets waar je naar uitziet.  Nou dat klop-
te wel. We waren benieuwd hoe een H.Mis in Afrika ver-
loopt. Ik moet zeggen: we werden niet teleurgesteld. 

Het was een geweldige belevenis. Toen we in het dorpje 
aankwamen was het koor al aan het oefenen en 6 jonge 
meisjes stonden voor de tafel, die als altaar diende, te 
dansen. Dit was al geweldig om te zien. Een half uur 
later stroomde de ruimte vol en ook buiten zat nog een 
aantal mensen. Natuurlijk konden we niet verstaan wat 
er gezegd werd, maar we verveelden ons geen moment. 
Tussendoor praatte Willem regelmatig met de mensen 
en er werd veel gelachen. Tijdens de offerande kreeg 
Willem loon in natura zoals eieren, maïs en ook een le-
vende kip. We keken onze ogen uit. Al die spullen moes-
ten ook nog in de auto mee terug. 
 
Door het passen en meten werd de kip onrustig en Bian-
ca, die de pech had naast de kip te zitten, werd onder 
gepoept. Ook ik was de sigaar. Ik kreeg een plastic zak 
met eieren op mijn schoot en omdat de wegen in Malawi 
meestal onverhard zijn kun je je voorstellen wat er ge-
beurde. Jawel hoor, op een gegeven moment voelde ik 
mijn schoot helemaal nat worden. Het leuke van dit alles 
is: je doet niet moeilijk, dit hoort erbij. 

Natuurlijk wilden we ook graag naar Dickisoni, het dorp 
waar ik u in het eerste artikel over verteld heb en naar 
de school die daar vlakbij gebouwd is met geld van de 
missiegroep uit Geldrop. Om 5.00 uur moesten we ons 
bed al uit, zodat we eerst naar het dorp konden gaan en 
daarna naar de school. Toen we in Dickisoni aankwamen 
stonden er buiten al stoelen voor ons klaar en we wer-
den opgewacht door het dorpshoofd en de voorzitter van 
het dorpscomité. 

Al vlug kwamen de dorpelingen erbij zitten. De mannen 
links van ons en de vrouwen en kinderen rechts. Ook 
kwam er een aantal mensen van de naburige dorpen. Ik 
denk dat er toch zeker 100 mannen en vrouwen en zo’n 
50 kinderen waren. We werden toegesproken en Willem 
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vertaalde. Willem zei ook nog een woordje en zoals ge-
woonlijk had hij de lachers op zijn hand. Op een gege-
ven moment vroeg Ine, via Willem, of de dorpelingen 
weleens feestvierden. De vrouwen begonnen te lachen 
en begonnen spontaan (in een kring) te zingen en te 
dansen. De kinderen op de ruggen van de moeders bun-
gelden naar hartelust mee. Natuurlijk moesten wij mee-
doen en dat deden we natuurlijk ook. We dansten door 
tot Willem aangaf dat we naar de school moesten. 

De school lag ongeveer een kilometer van het dorp ver-
wijderd. In optocht liepen wij met alle vrouwen en kin-
deren al zingend en dansend daar naar toe. Het was 
schitterend.  Op een gegeven moment dacht ik: Waauw 
dat ik dit mag meemaken. Je hoort ervan, je ziet het op 
de televisie maar ik maak dit nu echt mee. Bij de school 
aangekomen kwamen alle kinderen, ongeveer 130, naar 
buiten om ons te verwelkomen. Willem is bekend hier 
maar asungu (blanken) willen ze altijd wel zien. Toen de 
kinderen terug in de klas waren liepen we alle klasloka-
len langs. Het was leuk om te zien hoe er les gegeven 
werd. Het lokaal had alleen een schoolbord en verder 
was de ruimte leeg. De leerlingen zaten op de grond. 
 
Alle groepen kregen rekenles. De oudsten moesten in 
een schriftje de sommen opschrijven en ik zag dat ze 
met steentjes aan het tellen waren. Bij de jongsten werd 
de som op het bord geschreven en de leerkracht vroeg 
dan aan de kinderen wat het antwoord was. Had een 
kind het antwoord fout dan kreeg een ander kind de 
kans. Bij een goed antwoord klapten de kinderen even 
ritmisch in de handen. Bij de school staan ook de huizen 
van de leerkrachten. Een huis was nog in aanbouw en 

dat mochten we bekijken.  Verder waren er nog een 
paar klaslokalen die bijna af waren. Het geheel zag er 
goed verzorgd uit. Onder de indruk gingen we weer te-
rug naar Namitete. Vervolgens zijn we met Willem naar 
het Centre For Social Concern geweest. Een Nederlandse 
Witte Pater, Jos Kuppens, heeft daar de leiding. Voor 
zover ik kon zien was hij de enige blanke die daar werk-
te. 
 
In dit centrum wordt onderzoek gedaan naar problemen 
die dikwijls structureel van aard zijn en die er in niet 
geringe mate toe bijdragen dat de armen arm blijven en 
de rijken rijker worden. Dit centrum heeft als doel om 
pleitbezorger te worden voor de armen en er toe bij te 
dragen dat  het beleid  van de overheid op verschillende 
niveaus zo aangepast wordt dat deze armen er voordeel 
van hebben. Zo bezoeken enkele medewerksters elke 
week de markten en zij kijken hoe duur voeding en kle-
ren zijn. Verder worden de prijzen bekeken die betaald 
moeten worden voor de huisjes. Deze cijfers worden op 
papier gezet. Hiermee kan het centrum aan de regering 
duidelijk maken dat de bevolking niet kan leven van de 
inkomsten die zij verkrijgen uit werk en zeker niet als zij 
moeten leven van de opbrengst van de maïs en de tabak 
die ze telen. 

Hier worden ook posters gemaakt die in heel Malawi 
hangen om b.v. jonge meisjes te waarschuwen voor de 
gevaren van de grote stad. Op  een zo’n poster staat 
een afbeelding van een sjiek geklede vrouw die een 
meisje aanspreekt in het dorp. Daarna zie je een afbeel-
ding van dat meisje in de grote stad en als laatste het-
zelfde meisje dat een man van zich af probeert te hou-
den. 
 

Dankzij Willem hebben wij veel van Malawi en de bevol-
king gezien. Dit is wat ik altijd al heb willen meemaken. 
Niet alleen het land bezoeken maar ook kennismaken 
met de inwoners.  Dit hebben we op verschillende ma-
nieren gedaan. We hebben geholpen in het ziekenhuis, 
we zijn in de dorpen geweest en hebben daar de zieken 
bezocht. Ook zijn we mee geweest naar de dorpen om te 
helpen inenten.  Het dorp Dickisoni was een belevenis op 
zich en het bezoeken van het weeshuis, het Centre For 
Social Concern en de Mis hebben het plaatje voor mij 
compleet gemaakt.  Ik heb genoten vanaf de eerste stap 
die ik in Malawi gezet heb en de tijd hier zal ik niet vlug 
vergeten. 
 

Mocht u Malawi willen steunen dan kan dat na-
tuurlijk. Rekeningnummer ABN AMRO 524547513. 
Ten name van : Witte Paters in Dongen onder ver-
melding van : voor Willem Kerkhof Malawi. 

24 
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OMA’S AAN DE TOP 

  
Gratis Kerstconcert. 

Oma’s aan de Top zingen speciaal voor 
de mensen uit Tongelre. 

 
Wij verzorgen een kerstoptreden op  
16 december 15.00 uur in ‘t Oude 

Raadhuis in Tongelre.  
 

Een bijzonder mooi kerstrepertoire met 
liedjes zoals b.v. Jeruzalem, Jeruzalem 

of gold, Ave Maria. 
 

Dit is een kleine greep uit de mooi 
evergreens die wij voor u zingen. 
Diverse Oma’s zullen u verrassen  

met een solo.  
 

Iedereen is welkom.  
  

Oma’s aan de Top 

KERSTCONCERT HARMONIE  
DE EENDRACHT 

 
Op woensdagavond 17 december geeft 
Harmonie De Eendracht een concert in de 
Sint-Martinuskerk aan ’t Hofke in Tongel-
re. Het concert is ge-
heel in kerstsfeer. We 
spelen een afwisse-
lend repertoire van 
kerstklassiekers en 
nieuw materiaal. Ook 
hebben we een op-
treden van een gast 
uit de Hooglanden! 
 
Nieuwsgierig gewor-
den? Kom op  
17 december om 
19:30 uur naar de 
Sint-Martinuskerk! 

KERSTGROEPJES 
  

Vorig jaar heeft Rond 't Hofke uitgebreid 
aandacht besteed aan onze verzameling 

kerstgroepjes. 
Er zijn toen aardig wat mensen komen kij-
ken en we denken dat er ook dit jaar wel 

belangstelling voor zal zijn. 
Vanaf zaterdag 13 december tot woensdag  

7 januari staan ze ter bezichtiging bij  
ons thuis. 

Geïnteresseerd? Bel even op om een  
afspraak  te maken wanneer u kunt  

komen kijken. 
 

Telefoonnummer: 2811214. 
  

Groet, Joke en Frits van Geffen 

UITGAANSTIPS UITGAANSTIPS UITGAANSTIPS    
KERSTKERSTKERST 2008 2008 2008   

 
Met nog een maand te gaan tot de kerst  

hierbij alvast een aantal tips. 
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Door: Francis en Riet 
 
Deze keer zijn we in gesprek gegaan met Betty 
van Spreeuwel-Lemmens.  
 
Betty, vele jaren onopvallend actief voor kerk en 
maatschappij, is eigenlijk geen type om in de be-
langstelling te staan. Toch stond ze ons graag te 
woord, omdat ze wist, dat door dit interview de 
mensen, voor wie zij zich met hart en ziel inzet, 
onder de aandacht van onze lezers komen. 

 

Wie is Betty van Spreeuwel? 
Betty is geboren in Tilburg. Zij werd lerares en gaf 
enkele jaren les aan de basisschool. Omdat dit 
werk haar niet de voldoening gaf die zij had ver-
wacht, besloot ze zich te gaan heroriënteren tij-
dens een diaconaal jaar. Zij ging naar Utrecht, 
werkte daar een jaar in het ziekenhuis en kwam 
uiteindelijk in Nijmegen terecht omdat haar man 
daar studeerde. Hun drie dochters zijn in deze 
stad geboren. 
Als haar man in 1980 een baan krijgt aan het Van 
der Putt-lyceum verhuizen zij naar Eindhoven, 
Tongelre. 
 
Hoe waren die eerste jaren in Tongelre? 
“We hadden het in Nijmegen prima naar onze zin, 
dus het was een hele overgang. Tongelre is een 
gemeenschap met veel leuke mensen die een flin-
ke dosis onderlinge gehechtheid hebben. Dat is 
heel bijzonder maar als je als “nieuweling” hier 
komt wonen, is dat wel even wennen. We hebben 

eerst een tijd in de Avondroodstraat gewoond 
maar zijn al snel naar de Kluizenaarsstraat ver-
huisd.” 
 
Je bent je al snel gaan inzetten voor de kerk. 
“Ja, in Nijmegen waren er voor jonge gezinnen in 
de kerk gezinsvieringen, die miste ik hier. Ik heb 
toen Pastor Spierings daarover benaderd en ge-
vraagd of we hier ook zulke vieringen zouden kun-
nen houden. Hij vond dat een uitstekend idee. Met 
behulp van mensen uit de St. Jozef- en de Rozen-
kransparochie en natuurlijk ook mensen uit onze 
wijk zijn we toen aan de slag gegaan en hebben 
gezinsvieringen opgezet. En van het een komt het 
ander, zo heb ik later ook deel uit gemaakt van de 
Eerste Communie werkgroep en me ingezet voor 
de Eerste H. Communie vieringen. 
 
Na een aantal jaren hierin actief te zijn geweest 
kwam ik in contact met het MOV (Missie, ontwik-
kelingssamenwerking en vrede), een landelijke 
organisatie die zich, zoals de omschrijving zegt, 
vooral richt op de ontwikkelingssamenwerking en 
de vredesproblematiek, iets wat me door mijn dia-
conale achtergrond erg aanspreekt.” 
 

In deze organisatie kon je je maatschappe-
lijke bevlogenheid kwijt? 
“Dat kun je zo wel stellen, jarenlang ben ik in deze 
organisatie actief geweest totdat ik via de zusters 
van de Hoogstraat (Zusters van Liefde uit Schijn-
del) in de vluchtelingenproblematiek terechtkwam, 
bij “Vluchtelingen in de Knel”. 
Als het klooster aan de Hoogstraat 301a in 1983 
grotendeels leegstaat, gaan vier zusters het ge-
bouw bewonen op zoek naar een nieuwe bestem-
ming. Zij zijn er van overtuigd, dat er genoeg be-
zielde mensen te vinden zijn, die zich willen inzet-
ten voor anderen. En hun ideaal is verwezenlijkt. 
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In maart 2004 wordt de Vereniging “Hoogstraat-
gemeenschap” opgericht. Deze gemeenschap wil 
een tijdelijk thuis bieden aan vluchtelingen in 
knelsituaties, zij wil een ontmoetingsplaats zijn 
voor jong en oud en wil een eenvoudige accom-
modatie bieden aan minder draagkrachtige groe-
pen met een maatschappelijke functie. 
 
“Vluchtelingen in de Knel” huurt zelfstandig ruim-
ten in het pand dat nu de naam draagt: Het Kloos-
terhof van Gestel. 
 
Dit was dus weer een nieuwe uitdaging? 
”Ja, een heel interes-
sante uitdaging. Toen 
“Vluchtelingen in de 
Knel” aan parochies 
en wijkgemeenten 
vroeg of zij een adop-
tiegezin, een vluchte-
lingengezin of –
individu wilden adop-
teren en begeleiden, 
heb ik mijn hulp aan-
geboden.” 
 
Wat houdt dit werk in? 
“Als vluchtelingen in ons land komen, gaan ze 
eerst naar een aanmeldcentrum en vragen een 
verblijfsvergunning aan, daarna gaan ze naar een 
asielzoekerscentrum. Wordt de 1ste aanvraag afge-
wezen, dan moeten zij het asielcentrum verlaten 
en komen op straat te staan, ook als zij in beroep 
gaan. Wij proberen die mensen, in afwachting van 
behandeling van dat beroep, bij te staan. Wij gaan 
op zoek naar huisvesting, naar scholen, gezond-
heidszorg, goederen enz.enz. 
Zo begeleid ik een gezin dat sinds 2000 in ons 
land is. Zij hadden een ernstig ziek kind. Zij kre-
gen geen verblijfsvergunning en waren dus uitzet-
baar. Via het generaal pardon hebben zij uiteinde-
lijk toch een verblijfstatus gekregen. 
Op dat moment vragen die mensen ’n heel andere 
begeleiding. Aanvankelijk waren het mensen die 
er niet mogen zijn, mensen zonder papieren, vaak 
behandeld als criminelen terwijl ze gewoon hun 
procedure afwachten. Nu ze een verblijfsstatus 

hebben komt er een hele bureaucratische wereld 
op hen af van allerlei formulieren en aanvragen 
die ingevuld moeten worden en waarbij zij hulp 

nodig hebben.” 
Je bent zo wel heel erg bij de problemen van 
deze mensen betrokken. 
“Ja, je kunt via de krant en de tv veel over deze 
materie te weten komen maar op het moment dat 
je deze mensen persoonlijk gaat begeleiden krij-
gen zij een gezicht en dat kan, zeker als de hele 
procedure mislukt, heel confronterend zijn. 
Deze begeleiding is een facet van mijn werk. 
Om aandacht te vragen en goodwill te kweken 
voor deze vluchtelingen organiseren wij, stichting 
‘Vluchtelingen in de Knel’, samen met het HOV
(Netwerk voor Humaan Omgaan met Vluchtelin-
gen) vijf keer per jaar wakes op de markt van 
Eindhoven. Het actiekoor “Het Lopend Vuurtje” 
ondersteunt die wakes. 
Wij vinden dat overheid en burgers humaan moe-
ten omgaan met vluchtelingen, ook als zij buiten 
de juridische procedures vallen. 
 
Wat hoop je met je inzet voor deze mensen 
te bereiken? 
“Op de eerste plaats wil ik er aan meewerken dat 
deze mensen, of ze een status hebben of niet, een 
menswaardig bestaan krijgen want ieder mens 
heeft daar recht op. Daarnaast wil ik hen in een 
positief daglicht stellen. Ik heb in de jaren dat ik 
dit werk doe zoveel fantastische mensen ontmoet. 
Mensen met een andere cultuur, ontzettend gast-
vrij, mensen die altijd tijd en ruimte hebben voor 
een ander. Maar ook mensen die met hun vele ta-
lenten een positieve bijdrage kunnen leveren aan 
onze maatschappij maar daartoe niet of nóg niet 
in staat worden gesteld.” 
 
Na deze bevlogen woorden nemen we afscheid van 
Betty. Wij danken haar voor dit gesprek en voor 
de gastvrije ontvangst en wensen haar alle succes 
toe met dit mooie werk. 
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Door: Francis en Riet 
 

Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennisma-
ken met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit 
een ander land. Deze maand interviewden wij Don-
na Swinkels-Norton getrouwd met Rob Swinkels. 
Donna is afkomstig uit Ierland en sinds 1994 
woonachtig in Nederland. 

Wie is Donna Swinkels-Norton? 
Donna is van Ierse afkomst en geboren in Dublin. 
Ze komt uit een gezin met 5 kinderen- 3 broers en 
1 zus. In 1989- Donna is dan 19 jaar- ontmoet zij 
in een discotheek de Nederlander Rob Swinkels die 
met een Ierse schoolvriend op vakantie is in Ier-
land. Hun ontmoeting in de discotheek is bepalend 
geworden voor hun verdere leven want zoals Don-
na vertelt:“Het was liefde op het eerste gezicht.” 
  

De daaropvolgende jaren gingen er heel wat brie-
ven over en weer en werden er lange telefoonge-
sprekken gevoerd. Alleen tijdens de vakanties kon-
den zij elkaar ontmoeten in Nederland of Ierland. 
Er was in die tijd nog geen email en van bellen via 
Skipe had nog nooit iemand gehoord. Om met el-
kaar in contact te blijven stapelden de dure tele-
foonrekeningen zich op. Aan al die ellende kwam 

een einde toen Donna in 1994 besloot Ierland te 
verlaten en bij Rob in Nederland ging wonen. 
 
Donna, hoe waren je eerste jaren in Neder-
land? 
“Het eerste wat ik deed was Nederlands leren. Ik 
meldde me aan voor een spoedcursus Nederlands. 
Een maand lang ging ik iedere dag van 8.00 uur 
tot 17.00 uur naar de Nederlandse les. Dat was 
ontzettend vermoeiend.”  
Het resultaat is overigens prima, want Donna 
spreekt goed Nederlands! 
 
En hoe ging het verder met jou en Rob? 
“In 1995 werd het tijd om een baan te zoeken. De-
ze baan vond ik bij Philips waar ik mijn kennis en 
kunde-ik heb een financiële achtergrond en in Ier-
land werkte ik bij een investeringsbank-kon benut-
ten. Toen de Philips-top in 1997 naar Amsterdam 
verhuisde kwam ik bij Origin terecht. Maar toen 
ook daar werd gereorganiseerd, werd ik alsnog in 
de Randstad gestationeerd met als gevolg dat ik 
nog een tijd in Haarlem heb gewoond. Het was wel 
leuk maar daarvoor was ik niet naar Nederland ge-
komen, ik wilde bij Rob zijn. Die situatie heeft dan 
ook 2 jaar geduurd en toen had ik een baan bij 
Kappa Packaging en was ik weer terug in Eindho-
ven. Op dit moment werk ik fulltime bij Lekkerland 

30 

 
Achtergrondinformatie over Ierland  Oppervlakte:  70.273 km² 

 Hoofdstad:  Dublin 
 Inwoners:  4.156.119 
 Officiële landstaal: Iers en Engels 
 Valuta:   Euro 
 Regeringsvorm: Republiek 
 Religie:   Katholiek 86,8% 
 
Het nationaal symbool van 
Ierland is een Keltische 
harp, wat ook op de Ierse 
euromunten afgebeeld 
staat. Ook wordt vaak de 
klaver gebruikt als natio-
naal symbool, ondermeer 
door het nationale rugby-
team. 
 

 landkaart van Ierland           vlag van Ierland (groen/wit/oranje) 
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Ierse uitspraak 
Engels: May the road rise with you, and the 
wind be always at your back. 
Iers: Go n-eírí an bothar leat, go raibh an 
choir ghaoithe i gconai leat.   

op Ekkersrijt (hoofdvestiging in Frechen, Duits-
land). Sinds 2000 wonen wij heerlijk met ons 
zoontje Robbie van 2½ jaar aan de Bandalaan. Ik 
woon graag in Tongelre, we wonen in een heel fij-
ne buurt, goede buren, zijn zo in het centrum van 
Eindhoven en hebben veel groen om ons heen. Wij 
hebben geluk dat wij hier mogen wonen. Ook Rob- 
afkomstig uit Nuenen- “voelt zich helemaal op zijn 
plaats in de Bandalaan.” 
 
Hoe vind je het in Nederland? 
“Aan sommige gebruiken kon ik niet goed wennen. 
Het is hier gebruikelijk dat mensen als zij elkaar 
ontmoeten 3 keer kussen. Ik vond dat heel 
vreemd, maar inmiddels ben ik daar aan gewend 
(zelfs mijn gezin en vrienden uit Ierland kennen de 
gewoonte). En wat ik ook nooit zal begrijpen is dat 
ik moet trakteren als ik jarig ben! In Ierland word 
je getrakteerd als je jarig bent. Verder mis ik het 
respect van jongeren voor ouderen. In Ierland is 
het de gewoonste zaak van de wereld dat je oude-
ren voor laat gaan. Mijn ouders hebben mijn opa 
vierentwintig jaar in hun huis opgenomen en toen 
het nodig was, verzorgd. Dat zie je hier veel min-
der. In Ierland is dat heel gewoon. Het logische 
gevolg is dat je daar maar heel weinig verzorgings-
tehuizen hebt. 
De Ieren vieren geen Sinterklaas dus dat kende ik 
niet, maar ik vind het geweldig. Voor ons zoontje 
is dat wel boffen. Wij vieren hier met Robbie eerst 
het Sinterklaasfeest én in de Kerstnacht komt, vol-
gens Iers gebruik, ook de Kerstman nog cadeau-
tjes brengen. 
 
Wat ik heb leren eten in Nederland zijn kroket-
ten………..heerlijk! Ik krijg er geen genoeg van. En 
wat me ook opvalt, is dat de Nederlanders heel 
open zijn, ze komen op voor zichzelf. In de jaren 
dat ik hier nu woon heb ik wat dat betreft wel wat 
bijgeleerd. 
 
Ook is kraamzorg iets wat men in Ierland niet 
kent. Je bevalt altijd in het ziekenhuis en na 2 da-
gen kom je naar huis en moet je het zelf maar ver-
der regelen met familie of vrienden. Dat is in Ne-
derland beter geregeld.” 

Dublin is niet zo heel ver weg, ga je er nog 
vaak heen? 
“Ja hoor, wij zijn er in september nog geweest. Ik 
mis mijn geboorteland, de bergen, de zee en…………
mijn familie. Ik ben erg aan hen gehecht. Het weg-
gaan uit Ierland was voor mij heel moeilijk, ik heb 
nog vaak heimwee, vooral tijdens de feestdagen 
en bij bijzondere gelegenheden. 
 
Wat mis je in het bijzonder? 
“Ik mis vooral mijn moeders ontbijt: lekker Iers 
brood met roomboter, worst, eieren en spek, dat is 
echt heerlijk.” 
 
Rob heeft dezelfde ervaring, het ontbijt bij zijn 
schoonmoeder is bijzonder lekker en hij begrijpt de 
gevoelens van Donna. “De Ieren zijn vriendelijke, 
gastvrije mensen”, vertelt Rob, “als je ze tegen-
komt groeten ze altijd. Ze houden van lekker eten 
en drinken en de pubs zijn de huiskamers van de 
wijk. Als je er binnenstapt hoor je geen achter-
grondmuziek, nee, het is net een kippenhok van 
enkel babbelende mensen die elkaar van alles te 
vertellen hebben. Het is er altijd heel gezellig.” 
 
Donna: “En natuurlijk mis 
ik die specifieke Ierse 
sfeer in huis. Wij hebben 
ons huis een beetje Iers 
ingericht. Bijvoorbeeld de 
barkrukken waarop wij 
vanavond gezeten hebben, 
komen uit mijn locale pub. 
Wij hebben die op de kop 
getikt toen de pub gemo-
derniseerd werd. Als die 
krukken zouden kunnen 
praten dan zouden ze heel 
wat te vertellen hebben.” 
 
Tot slot! 
We nemen afscheid van Donna en Rob en bedan-
ken hen voor de gastvrijheid en voor hun bijzonde-
re verhaal. Wij wensen dit sympathieke stel- sa-
men met hun zoontje Robbie- een heel fijne toe-
komst in Tongelre toe met wellicht nog veel geluk-
kige jaren aan de Bandalaan.  
 
Met een Ierse uit-
spraak van Donna 
-die wij u uiteraard 
niet willen onthou-
den- gaan wij op 
zoek naar de vol-
gende hoofdrolspe-
lers in onze rubriek 
Multi-Culti. 
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Een tongerick is een Tongelrese limerick  
 
Tonny is nog lange niet moe, 
van Tongelrese mensen en hun gedoe. 
Na Tongelre oh Tongelre en Tongelre te 
kijk, 
twee boeken over onze wijk, 
het ie weer een neij boek: Tongelre nog an 
toe! 
 
Nelis  
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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! 

Slijterij & Wijnhandel WILRI 
Tongelresestraat 375, 5642 NC Eindhoven 

Tel.: (040) - 2908389 - Fax: (040) - 2817525 

  Geldig in week 47 t/m 48:      Geldig in week 49 t/m 52: 
 

 Johnnie Walker Red Whisky 1L  => Nu voor: € 18,99 Teacher’s Whisky 1L   => Nu voor: € 17,99 
 Floryn Jonge Jenever 1L   => Nu voor: €   9,99  Olifant Jonge Jenever 1L   => Nu voor: € 10,99 
 Glenfiddich Malt Whisky 12 yrs 0,7L => Nu voor: € 24,49 Grand Marnier Rouge 0,7L   => Nu voor: € 19,99 
 Irish Velvet Irish Coffee Mix 0,5L  => Nu voor: €   7,99 Chivas Regal Scotch Whisky 0,7L  => Nu voor: € 24,99 
 Goblet Jonge Jenever 1L  => Nu voor: € 10,99   Sonnema Berenburg 1L   => Nu voor: € 10,49 
 Jameson Irish Whiskey 1L => Nu voor: € 20,99  Dujardin Vieux Blauw 1L   => Nu voor: € 10,99 

• Malibu 0,7L  => Nu voor: € 11,99  Berentzen Apfelkorn 0,7L            => Nu voor: €   7,99 
• Tia Maria 0,7L  => Nu voor: € 14,99  Baileys Irish Cream/Caramel/Mint 0,7L=> Nu voor: € 12,99 
• Gorter Jachtbitter 0,7L  => Nu voor: €   8,49  Remy Martin VSOP Cognac 0,7L => Nu voor: € 28,99 
• Remy Martin Coeur de Cognac 0,7L => Nu voor: € 34,99  Courvoisier VS Cognac 0,7L  => Nu voor: € 21,99 
• Wijn: Callia Alta 0,75L(2e fles 1/2 prijs)=> Nu voor:€ 5,45  Legner Lichte Borrel & Vieux 1L => Nu voor: €   7,99 
• Butterfly Ridge Rood/Wit,doos:€ 27,50 => Nu voor: € 5,50  Veuve Amiot Brut & Demi-Sec 0,75L=> Nu voor: € 9,99 
• Raimat Viñedos Red/White, 6 halen, 5 betalen => Nu voor:€ 6,95      Bacardi White Rum 1L => Nu voor: € 16,99 
•    Freixenet Cava Brut & Demi-Sec   => Nu voor: €  8,49 
•    J. Walker Black Label Whisky 0,7L => Nu voor: € 22,99 
•    Smirnoff Vodka 1L  => Nu voor: € 14,99 
•    DiSaronno Amaretto 0,7L  => Nu voor: € 11,99 
•    Cointreau 0,7L  => Nu voor: € 16,99 
•    Famous Grouse Whisky 1L   => Nu voor: € 18,49 

•  Hartevelt Jonge Jenever 1L   => Nu voor: €   9,99 
•  Jägermeister 0,7L     => Nu voor: € 10,99 
•  Codorniu Raventos Brut Cava 0,75L=> Nu voor: € 10,99 

Whisky van de maand december:  
    
• Talisker 10 yrs S.M. Whisky 0,7L => Nu voor: € 32,99      
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Uitslag ballonnenwedstrijd 2008 

 
In tegenstelling tot voorgaande jaren 

werden tijdens de bevrijdingsmarkt op 21 
september j.l. veel minder ballonnen op-
gelaten, met als gevolg dat er ook veel 
minder kaartjes teruggestuurd zijn. Waren 
dat in voorgaande jaren rond de 25 ballon-
nen die gevonden werden, nu waren dat er 
slechts 9. De verst weggedreven ballon 
werd teruggevonden in Rozoy sur Serre in 
Frankrijk, een afstand van 210 km. Deze 

ballon is opgelaten door Zed Hareton die 
hiermee dit jaar de winnaar werd. 
 
Uitslag               Vindplaats                Afstand 
1-Zed Hareton Rozoy sur Serre [Fr] 210 km 
2-Merel Jeurlings  Samart  België           150 km 
3-Robin Rebel      Grez-Doiceau  België     95 km 
4-Mike ?              Nodebais  België           90 km 
5-Maxine Koene   Tienen  België               80 km 
6-Jonas Span       Kersbeek-Miskom [B]    70 km 
7-Luuk Wigard     Bekkevoort  België        67 km  
8-Kishan Chotkan Nuth  Nederland           61 km 
9-Diana ?            Oostham  België           43 km               
                                   

GRIEPPRIK 
 

De letter ‘O’ is in de maand, tijd voor de griepprik. 
De grijze wijkbewoners komen uit hun huizen. Er 
vormt zich een rij van 30 meter alvorens het gezond-
heidscentrum zijn deuren opent. De zon schijnt en 
men kent elkaar. Het wordt gezellig. 
- Hé Piet, ben jij er ook? 
- Ja Jan, als ’t gratis is, ben ik er bij. 
- ’t Is zeker gratis Theo? 
- Ge kunt wel zien, dat ‘t gratis is Henk. 
- Ze zijn niet op tijd, ze zijn veel te vroeg.  
Dat heb je als ’t gratis is. 
Dan gaan de deuren open. 
- ’t Gaat beginnen jongens! 
Er komt beweging in de rij. Al snel komen de 
eersten weer buiten. Dikke Sjaak loopt voorop. 
- Hé Sjaak, was jij de eerste? Nogal wiedes dat het 
zo lang duurde. 
- Ja met mij hebben ze altijd veel werk! 
- En wie hebben we daar? Gij hebt zeker weer voor-
gedrongen. 
- Ja, ik dring altijd voor. Dat weet ge toch! 
- Doet het pijn Mien? 
- Hartstikke Janus, vraagt gij er maar een pilleke bij! 
 
En zo gaat de tijd snel voorbij, voelt men zijn prik 
niet eens en heeft iedereen toch weer iets meege-
maakt om over te buurten. 
 
Ingezonden door Maria van der Wees 
Uit: Het daag’lijks leven 
Email: daaglijks@onsneteindhoven.nl 

PRACHTIGE HERFSTWANDELING 
 
Op de site van het Wasven gelezen dat er 26 ok-
tober een wandeling van 10 en 16 km. wordt ge-
organiseerd, dus daarop af.  
 
Samen met Frans en Ans de 
wandelschoenen aan en op 
pad. Wat moet ik er van ver-
wachten "zo door Tongelre"? 
 
Maar wat schetst mijn verba-
zing? We wandelen constant 
door het groen. Een prachtige 
tocht en mooi wandelweer. 
  
Dank aan degene die deze mooie route uitgezet 
heeft. Het is voor herhaling vatbaar. Je komt op 
plekjes waar je normaal niet zomaar loopt. Veel 
succes met al jullie activiteiten en graag tot een 
volgend keer.  
  
Groetjes van twee wandelaars uit Geldrop  
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Spit-discopathie 
 
Onze wervelkolom bestaat uit 5 lendewervels die op elkaar gestapeld zijn. Tussen de wervels 
liggen tussenwervelschijven die als schokdempers werken en zorgen dat de wervelkolom 
soepel is. De wervels onderling worden verbonden door  kapsels, banden en spieren. Dit 
stelsel zorgt ervoor dat de rug soepel kan bewegen en tegelijkertijd toch sterk kan zijn. Het 
is erg belangrijk dat de spieren rondom de wervelkolom (buik, rug- en bilspieren ) sterk en 
in evenwicht  met elkaar zijn (net als het tuigage van een schip) om de bewegingen van de 
wervelkolom op te kunnen vangen. 
 

Bij spit is er een overbelasting of overrekking  van de banden geweest. Na 2 dagen rustig aan doen, niet 
zwaar tillen en regelmatig afwisselend liggen, lopen en staan herstellen de klachten meestal spontaan. 
In de toekomst kan er opnieuw spit optreden maar deze kan ook eenmalig zijn. 
 
Bij een volgende keer zie je vaak dat er een beschadiging van de tussenwervel-
schijven gaat optreden. De tussenwervelschijf (discus) kun je zien als een uien-
ring (anulus fibrosis) met in het midden een kern in de vorm van een kersenpit 
(nucleus pulposus). 
 
De uienringen gaan van binnenuit een beetje inscheuren. De pit verplaatst zich 
vanuit het midden een beetje naar buiten. De wervelkolom raakt beperkt in zijn 
bewegingen, de spieren worden erg gespannen en  er is rugpijn, vaak gepaard 
met een scheefstand van de rug. Een 2e keer houden de klachten vaak langer 
aan en zijn intensiever, met soms een lichte uitstraling naar het been of bil (discopathie). Er kan ook 
sprake zijn van een blokkade, waarbij de ene wervel iets verschoven ligt ten opzichte van de daaronder 
of boven liggende wervel. 
Ook nu herstelt de wervelkolom zich vaak na een combinatie van rust, liggen, lopen, staan en oefenin-
gen. 
 
De fysio-manueeltherapeut, die bovengenoemde patiënt in behandeling krijgt, zal door een vraaggesprek 
en een lichamelijk onderzoek bekijken wat er precies aan de hand is.  Afhankelijk daarvan zal hij zijn the-
rapie bepalen. Bij een blokkade wordt de wervelkolom gemanipuleerd om de wervels weer in hun norma-
le positie te krijgen. 
 
Bij een discopathie of spit zal de aandacht uitgaan naar: 
• Spierversterking van buik-, bil-, been- rugspieren 
• Houdings- en bewegingsadviezen. In eerste instantie liggen, lopen, staan. Zitten en de combinatie 

buigen-draaien moet vermeden worden. 
• Corrigeren van de scheefstand. 
• Coördinatietraining voor de samenwerking van de spieren. 
• Tiladviezen. 

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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KINDERBOEKPRESENTATIKINDERBOEKPRESENTATIKINDERBOEKPRESENTATIEEE      
HERMAN PIETER DE BOERHERMAN PIETER DE BOERHERMAN PIETER DE BOER   

 
Het was een regenachtige dag, donker en winderig. 
Ik heb het over 5 oktober. Koopzondag, Open Dag 
bij de scouting Doornakkers, kinderdoemiddag bij 
het IVN, maar ook een kinderboekpresentatie van: 
HERMAN PIETER DE BOER samen met FRANK 
BIERKENZ met het boek: DINGEN VERZINNEN. 
De presentatie vond plaats in de schop van de Was-
venboerderij.  

Een twintigtal kinderen en volwassenen luisterden 
aandachtig naar de zeer leuke gedichten die Herman 
voorlas vanuit een hele grote stoel, gemaakt van een 
beukenstam. Het was gewoon gezellig en knus en, 
als 80 jarige zó voor kunnen lezen en ook nog met 
een bril van een ander: BRAVO!  “Dingen Verzin-
nen” is een dichtbundel voor kinderen van 10+ met 
soms enge, maar ook hele grappige gedichten en 
prachtige illustraties gemaakt door Frank Bierkenz.  
 
Wil je ook in het bezit komen van deze gedichten- 
bundel, het is tenslotte een leuk Sint- of Kerstcadeau, 
ga dan eens naar de site www.hermanpieterdeboer.nl  
of www.frankbierkenz.nl Daar vind je informatie 
over de bundel en nog veel meer. 

Met het maken van kaarten ben ik begonnen na 
het overlijden van onze zoon BART, in 2003. Met 
zijn digitale fotocamera maakte ik foto's van de 
kapel en mijn eigen omgeving. Als ik me verdrie-
tig voelde ging ik deze foto's verwerken tot kaar-
ten, waardoor ik tot rust kwam, en het hielp me in 
het dragen van het verdriet om BART. 
 

Eerst maakte ik passe-partoutkaarten, later ben ik 
overgegaan tot het maken van fotokaarten, na 4 
jaar zoeken, welk programma, wat voor papier, 
hoe kan ik de foto's bewerken, ik gebruik namelijk 
alleen zelfgemaakte foto's en print deze ook uit, 
en tips van anderen, zijn mijn kaarten tot wat ze 
nu zijn. 
 

Het zijn kaarten voor feestelijke en moeilijke mo-
menten, waarin de natuur een grote rol speelt en 
ook kaarten met de vele mooie plekken van Ton-
gelre. Verder maak ik van foto's doosjes om de 
kaarten als cadeautje te geven. Nu ben ik begon-
nen met het maken van een kalender voor 2009 
met foto's in Tongelre genomen, wij hebben in 
Tongelre zoveel moois dat je daar 12 maanden 
mee kunt vullen. 
 

De kaarten zijn te koop in de kapel aan de Loo-
straat. Bij mij aan huis, tegenover de kapel, zijn 
de kaarten, kalenders en doosjes te koop. 
 

Als we gaan fietsen of wandelen, mijn fototoestel 
heb ik altijd bij me. Er is altijd wel weer iets te 
zien wat een mooie foto op kan leveren. De uitda-
ging is steeds betere en steeds mooiere foto's te 
maken, en die te verwerken tot kaart; dat is de 
reden om door te blijven gaan met deze hobby. 
Het is fijn steeds mensen tegen te komen die en-
thousiast zijn over mijn kaarten, ook een reden 
om door te gaan. 
 

Ik hoop op deze manier meer mensen kennis te 
laten maken met mijn kaarten en kalenders. 
 

Annie Rovers van Rijsewijk. 

Prijzen: Kaarten € 1,25  
  Kalender € 15,00  
  Doosje met 7 kaarten € 10,00  
Te koop:  Loostraat 11 

MIJN MIJN MIJN HOBBYHOBBYHOBBY   

OMA'S AAN DE TOP NOG AN TOE 
  
De presentatie van het boek Tongelre Nog an toe 
van Tonny van den Boomen op vrijdag 21 en 28 no-
vember a.s. in 't Oude Raadhuis zal worden vooraf-
gegaan door een optreden van de Oma's aan de 
Top. Aanvang: 16.00 uur. 
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Het zal je maar overkomen. Je denkt in je scoot-
mobiel nog even een heerlijk tochtje door het herf-
stige bos te maken, in dit geval het Eckartse Bos, 
en je komt genadeloos vast te zitten in de modder. 
Als alles dan nog tegenzit loopt het tegen de 
avond, ben je alleen en laat je GSM je in de steek. 
Een fervent fotograaf met alleen een digitale ca-
mera als gezelschap, bedoeld om het natuurschoon 
vast te leggen. 

 
Het overkwam Rikus Schoot, een invalide bewoner 
van Tongelre, die tegen vieren nog even met zijn 
scootmobiel bij de Dommel wilde gaan kijken en 
met het eten thuis wilde zijn. Wie er thuiskwam, 
géén Rikus. Zijn intussen toch wel zeer ongeruste 
echtgenote Nelly – “zoiets doet hij nooit” - had al 
een buurman en een goede vriend om hulp ge-
vraagd en toen een zoektocht tegen achten nog 
niets had opgeleverd, sloeg Nelly alarm bij de poli-
tie. Daar kreeg zij echter te horen dat zij nog niets 
voor haar konden doen; er was na zo´n korte tijd 
nog geen sprake van vermissing 
en ze moest tegen elf uur nog 
maar eens terugbellen. Natuur-
lijk liet zij het er niet bij zitten 
en na wederom enkele uren 
vruchteloos zoeken door buren 
en familie belde zij rond 9.45 
uur toch maar weer terug. Nu 
werd er wel degelijk actie on-
dernomen. Twee motoragenten 
en een politiewagen werden in-
gezet om Rikus op te sporen. 
Het Wasven-bos, de Bochten, 
het gebied rondom de Karpen-
donkse Plas werden uitgekamd, 
ook Nuenen werd niet overge-
slagen. Helaas, Rikus werd niet 
gevonden. Zijn GSM werd niet 
beantwoord, dus ook hiermee 
kon Rikus niet worden opge-
spoord. De politie is tot half zes 
in de ochtend blijven zoeken, 
maar moest de zoektocht sta-
ken. 

Hoe het Rikus intussen vergaan was? Nog geen 
half uur nadat hij vertrokken was is hij op slechts 
enkele kilometers afstand van zijn woning op een 
zijpad nabij de Eckartse brug in de Bochten in de 
modder blijven steken. Tevergeefs heeft hij gepro-
beerd te bellen, maar zijn GSM was niet opgela-
den. Een poging om uit de modder te komen door 
een dikke plaid die hij bij zich had onder de wielen 
van zijn scootmobiel te leggen mislukte. Hij heeft 
geroepen naar de twee motoragenten en de poli-
tiewagen die hem voorbij zijn gereden zonder hem 
te horen of te zien! Uiteindelijk heeft hij de tijd 
verdreven met fotograferen van zichzelf en zijn 
scootmobiel. Tot zijn grote opluchting werd Rikus 
om half acht in de ochtend door een wandelaar ge-
vonden, levend en wel. Na een check-up in het zie-
kenhuis mocht Rikus naar huis, zijn scootmobiel is 
door agenten uit de modder getrokken en thuis 
afgeleverd. Zijn dikke jas en een toch wel hele 
sterke engelbewaarder hebben zijn leven gered. 
Eind goed, al goed in dit geval. 
 
Rikus, die zelf niet bang is uitgevallen en de bos-
sen op zijn duimpje kent, laat ons de plek zien 
waar het allemaal gebeurde en wil andere gebrui-
kers van een scootmobiel een dergelijke nacht be-
sparen. “Ga zeker niet alleen de bossen in op een 
dergelijk tijdstip en vooral niet zonder een GSM die 
werkt... De bossen zijn prachtig rond deze tijd van 
het jaar, maar kunnen ook zeer verraderlijk zijn! 
Onder het prachtige gekleurde bladerdek van de 
ogenschijnlijk goed begaanbare paden kunnen zich 
onzichtbare modderlagen en gaten bevinden, dit 
was ook bij mij het geval. U bent gewaarschuwd.” 
 
Tekst: T. v.d. Boomen, Y. Henderson. 
Foto´s: Rikus 

EEN HARDE LESEEN HARDE LESEEN HARDE LES   
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SINT-NICOLAAS-VERENIGING 
“ST-MARTINUS” 

opgericht in 1951 

Beste Buurtbewoners, 
 
Het is weer zover! St. Nicolaas zal met zijn Pieten 
ook dit jaar erop uit trekken om onze wijk met een 
bezoek te vereren. En wel op onderstaande data: 
 
• Zaterdag 29 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 

 
Wilt u de Tongelrese vlag uitsteken, als de Sint in 
uw straat komt? 
                              
H.v.Dijk,  
voorzitter Sint Nicolaasvereniging 

CURSUS “Spanningen voorkomen en 
hanteren” 
 
ZuidZorg start binnenkort, bij voldoende aanmel-
dingen, een cursus ‘Spanningen voorkomen en 
hanteren’ in Eindhoven. 
 
De cursus vindt plaats in het kantoor van Zuid-
Zorg, Le Sage ten Broeklaan 9. De cursus is op 
donderdag van 19.30-21.30 uur. De data zijn 4, 
11 en 18 december 2008 en op 8 en 22 januari, 
12 en 19 februari 2009. 
 

Tijdens de cursus leert men verschillende soorten 
ontspanningsoefeningen, die goed in het dagelijk-
se leven zijn toe te passen, zoals autogene trai-
ning. Deze helpt het evenwicht te vinden tussen 
spanning en ontspanning en de stressdrempel 
wordt verhoogd. De kunst van ontspannen is je 
hele leven waardevol. 
 

Voor meer informatie en aanvragen van een in-
schrijfformulier kunt u terecht bij:  
Cursusbureau Zuidzorg telefoonnummer:  
040-2 308 545 of op www.zuidzorg.nl 

WEBSITE ‘T OUDE RAADHUIS VERNIEUWD 
 
Onder warme belangstelling van vele wijkbewoners 
en betrokken genodigden werd op donderdagoch-
tend 30 oktober de vernieuwde website van ´t Oude 
Raadhuis gepresenteerd. Vele maanden hard wer-
ken heeft zijn vruchten afgeworpen.  
 
Dankzij de tomeloze inzet van vrijwilligsters Ria 
Koch en Guusje Peijneborg en de medewerking van 
Digitale Stad Eindhoven heeft het raadhuis nu ook 
een representatief virtueel visitekaartje waarop alle 
nieuws en informatie van het raadhuis te vinden is. 
De website is te vinden op:  
 

http://www.ouderaadhuis.dse.nl/ 

Foto: Guusje Peijneborg opent de vernieuwde website met een 
ludiek gedicht 
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Op maandag 20 oktober 2008 heeft bij 
bs ‘t Karregat een feestelijke herope-
ning van de school plaatsgevonden.  
 

Op school zijn alle klassen, kantoren en hallen 
voorzien van nieuwe vloerbedekking. De groepen 
1 / 2 hebben geel zeil en de groepen 3 t/m 8 
groen zeil. Ook zijn overal nieuwe meubels geko-
men. Stevige tafels, met gele tafelbladen, en ver-
stelbare stoelen in de groepen 3 t/m 8. Bij de 
groepen 1 / 2 zijn tafels met groene tafelbladen 
gekomen en kleine houten stoeltjes én een speel-
zolder. Hiermee zijn de kleuters erg in hun sas. 
 

In de week voor de herfstvakantie en een gedeel-
te in de herfstvakantie zijn de vloeren gelegd. 
Een gedeelte van het oude meubilair is op vrijdag 
10 oktober opgehaald door mensen uit Roeme-
nië, die zeer blij waren met het oude meubilair. 
Sommige meubels zijn door ouders van school 
meegenomen en wat nog overblijft is gedeeltelijk 
in vuilcontainers gegaan. Een klein gedeelte is 
nog niet weg, maar daar wordt hard aan gewerkt. 
 

Tijdens de herfstvakantie was een groot deel van 
de leerkrachten bezig met het inrichten van de 
school. Ook een aantal ouders heeft een groot 
deel van de herfstvakantie op school doorge-
bracht om te helpen. Maar de maandag na de va-
kantie was alles dan toch klaar.  

Ook nu stond om half acht weer een groep ou-
ders paraat  om de feestelijke heropening voor te 
bereiden. Er is een lint voor de school gespannen 
met daaraan de ‘oude’ t-shirts van de school. 
Binnen werd druk gewerkt aan het opblazen van 
ongeveer 300 ballonnen. Om kwart voor negen 
heeft de directeur van de school, Mark van der 
Bruggen, een toespraak gehouden en hebben de 
leerkrachten het t-shirtlint doorgeknipt. De ou-
dervereniging van school heeft als cadeau voor 
alle kinderen en leerkrachten nieuwe t-shirts la-
ten maken. 

 
 
 
 
 
Na het doorknippen van het lint mochten alle 
kinderen met hun ouders naar binnen om daar te 
kijken. De reacties waren erg positief. Vooral de 
kleuters waren zeer verrast. De speelzolder was 
in alle klassen meteen al populair.  

Om kwart over negen gingen alle ouders weer 
naar buiten. Hier stonden koffie/thee en koeken 
klaar. Vlak daarna kwamen alle kinderen naar 
buiten, mét een ballon. Er werd namelijk een 
ballonnenwedstrijd gehouden. Gezamenlijk lie-
pen de kinderen naar het achterste grasveld om 
daar te wachten op het sein van meneer Mark. 
Rond half tien was het zover: alle ballonnen gin-
gen de lucht in. En dat leverde mooie plaatjes en 
blije gezichten op. 

Voor de kinderen was er limonade met een koek, 
en rond een uur of tien gingen alle kinderen en 
leerkrachten weer naar binnen en kon de lesdag 
beginnen.  
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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 december 2008 in 
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen 
wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een 
van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is:  
Zo licht als een veertje. 

Er de pas inzetten. 
 

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
T. F. Keetell, Dagvlinderstraat 2 

   
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 FDC Eindhoven 

(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 
 Dr. Berlagelaan 1 
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P E L U W O V E R T R E K P L A A T S E 

T B I IJ N O I E S E G A S S L A N G J T 

R R K N R T Z A G I P P D N W A G S D IJ 

A E E K C IJ K H T E O E P A A F I U K D 

N M J U W N S H O S P I T E R E N E N M 

Q E D T E I C C P N I A C I M T O I I E 

U N N N R U N E H O D O R P T Z O R B C 

I E N E Z E E Z O O O E O E E I B R B H 

L I J F F Z T N U E O O R B L S E O E A 

L M L D I F J S T C L L E D E D T L L N 

I E V E N R E D I G H E I D E Z O D E I 

Z R B E E I S A N A H T U E R K M V N S 

E P H A N G K A S T A N D V L E E S E M 

R I E M K O P P E L I N G L E W N O N E 

De overgebleven letters vormen een land in Azië. 

BELENEN 
BETOMEN 
BREMEN 
EFFENEN 
ENTWIJZE 
EUTHANASIE 
EVENREDIGHEID 
GASSLANG 
GEPARELD 
HANGKAST 
HEIDEZODE 
HONDERD 
HOSPITEREN 
INDUCTIE 
KABEL 
KINDJE 

KNIBBELEN 
KUIFAAP 
LAGUNE 
LINNENKAST 
LOOPMEISJE 
LORRIE 
MENNO 
NAAISTERTJE 
NETJES 
OCEAAN 
ONDERDEK 
ONWEL 
PELUWOVERTREK 
POPIDOOL 
PREMIENEMER 
RADARTOREN 

REPETITIELES 
RIEMKOPPELING 
RIJSCHOOL 
TANDVLEES 
THEEBEZOEK 
TIJDMECHANISME 
TOPHOUT 
TRANQUILIZER 
VERTREKPLAATS 
VORKJE 
WARMTELEER 
WEVEN 
WIJKEN 
WINZUCHT 
ZEEPSOP 
ZELFZUCHTIGE 


