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Inspiratie. De inspiratie om een stukje te schrijven in een wijkblad.
De inspiratie om een eerste zin te bedenken. Waar haal je die vandaan? De tijd van het jaar is in veel gevallen een welkome bron. In
een maand als december vinden er in ieder geval genoeg inspirerende gebeurtenissen plaats. Sinterklaas is inmiddels achter de
rug, Kerst en oudejaarsavond staan voor de deur.
Ook voor het schrijven van een Sinterklaasgedicht is de nodige inspiratie vereist. Bij een gebrek hieraan zijn er op het internet tegenwoordig praktische oplossingen te vinden. Diverse websites
bieden een service aan waarbij met enkele drukken op de knop
een kant-en-klaar gedicht te voorschijn komt. Heel gemakkelijk,
maar de gedachte achter het schrijven van een gedicht wordt op
deze wijze echter volledig ondermijnd. Het gaat juist om de persoonlijke boodschap die een gedicht bevat, de kwaliteit van de rijmelarij is van ondergeschikt belang. Gelukkig geven sommige sites
ook een handleiding voor de iets minder getalenteerde dichters, in
plaats van volledig voorgekookte zinnen.
Bij telev isie- en radiomakers is de inspiratie in de laatste maand
van het jaar vaak ver te zoeken. Aan het slot van elk kalenderjaar
zijn er verschillende muzikale toplijsten te horen die door de luisteraars worden samengesteld, en de onvermijdelijke kerstfilms
zullen ook dit keer niet ontbreken. De vraag is of het erg is dat dit
soort uitzendingen steeds weer terugkeren. Waarschijnlijk niet. De
mens is en blijft immers een gewoontedier, dit soort vastigheden
zijn vaak zaken waar naar uit wordt gekeken. Bovendien kan met
name de muziek juist erg inspirerend werken.
Met de inspiratie in onze wijk zit het wel goed, getuige de verhalen
en gesprekken die ook deze maand weer in onze vaste rubrieken
zijn te lezen.
Waardoor laat u zich inspireren in december?

E-mailadres:
Rondhethofke@planet.nl
Website:
www.rondhethofke.nl
Losse nummers verkrijgbaar bij:
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis
Dependance, ‘t Hofke 128
Bibliotheek Karregat
Postabonnement:
Alleen per kalenderjaar en bij
vooruit betaling van € 25,00.
Opgave bij de penningmeester
tel: 040 - 281 16 34
De redactie behoudt zich het recht
voor om zonder opgave van
redenen artikelen te weigeren,
te wijzigen c.q. in te korten.
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CURSUS SCHILDEREN OP BASIS VAN
LICHT, KLEUR EN DUISTERNIS

EINDHOVENSE FAKKELTOCHT OP
24 DECEMBER 2008. LOOP MEE!
Algeme ne Informatie:
Wat: Fakkeltocht voor Ve rdraa gzaamheid
Waa r: Binne nstad van Eindhoven, start van
de tocht op het Wilhelmina ple in
Wanneer: 24 decembe r tussen 18:00 e n
20:30 uur
Informatie: www.fa kke ltochte indhoven.nl
Meer dan 6000 mensen verzamelden zich vorig
jaar op kerstavond op het Wilhelminaplein in Eindhoven. Door mee te lopen in de jaarlijkse Fakkeltocht maakten zij duidelijk dat Eindhoven staat
voor vrede en verdraagzaamheid. Rob van Gijzel,
nu burgemeester van Eindhoven, noemde de Eindhovense Fakkeltocht zelfs de grootste van Europa.
Iets waar Eindhoven trots op mag zijn!

In de cursus onderzoeken we de wet matigheden
van Licht en Duisternis. We doen observaties en
waarnemingsoefeningen. Daarnaast oefenen we in
houtskoolbeelden wat er gebeurt als het Licht en
de Duisternis elkaar ont moeten. In kleurenbeelden
oefenen we hoe die ont moeting als beweging zichtbaar wordt in Kleur.
De cursus bestaat uit vier delen:
•
zwak Licht
•
medium sterk Licht
•
sterk Licht
•
Licht vanuit het midden
Het is mogelijk voor ieder deel apart in te schrijven. Ieder deel bestaat uit 6 lessen van 2 uur. In
de eerste twee lessen onderzoeken we de wet matigheden van Licht en Duisternis in houtskoolbeelden. In de derde les oefenen we hoe de ont moeting tussen Licht en Duisternis zichtbaar wordt als
Kleur op dun vochtig papier met aquarelverf. De
laatste drie lessen gaan we deze Kleurbeweging
meer ruimte geven in een sluierbeeld.
De kosten bedragen per deel van 6 lessen
€ 150,00 inclusief materiaal en gebruik van schildersbenodigdheden.
Deel 1
Data:
Tijd:
Deel 2
Data:
Tijd:

De Fakkeltocht werd voor het eerst gelopen in
1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de
tocht in het teken gestaan van vrede, v rijheid en
verdraagzaamheid.
Dit jaar wordt de Eindhovense Fakkeltocht voor de
17e keer georganiseerd.
Voorafgaande aan de tocht is er om 18.00 uur een
oecumenische viering in de Catharinakerk.
Na de tocht is iedereen vanaf 20.00 uur welkom in
de Fatihmoskee aan de Willemstraat voor een bezoek en rondleiding.
De moskee heeft voor vermoeide en koude deelnemers koffie en thee.
Voor meer informatie kijk op:
www.fakkeltochteindhoven.nl

zwa k Licht
donderdag 15, 22 en 29 januari 2009
donderdag 5, 12 en 19 februari 2009
13.30 – 15.30 uur
medium ste rk Licht
donderdag 5, 12, 19, 26 maart 2009
donderdag 2 en 9 april 2009
13.30 – 15.30 uur

Deel 3
Data:

sterk Licht
donderdag 16 en 23 april 2009
donderdag 14 en 28 mei 2009
donderdag 4 en 11 juni 2009

Deel 4
Data:

Licht vanuit het midde n
donderdag 18 en 25 juni 2009
donderdag 2, 9, 16 en 23 juli 2009

Informatie en contact:
Ka rin Lamers
Mackaylaan 16
5631 NL Eindhoven
Telefoon 040 -112242 of 0652074800
E-mailadres: karinlamers@planet.nl
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Afgelopen september, toen we met wat groenv rijwilligers op het veld aan het werken waren bij de
Wasvenboerderij, ontdekten we een aantal kleine
nestjes hangend aan het gras. Heel mooi kogelrond
waren ze met een klein gaatje. “Van een winterkoninkje is het niet”, zeiden we tegen elkaar, “daar is
het veel te klein voor.”
Nee, het is een nestje van een dwergmuis. Die
maakt dit soort nestjes hangend aan de halmen.

Tuintip van november: vogels in de tuin
Door Jeroen Soontiëns
Wanneer u er oog voor heeft kunt u het hele jaar door
genieten van vogels in de tuin. Het is altijd leuk om
deze dieren in uw achtertuin waar te nemen. In de winter is veel van de beschutting verdwenen en vallen de
vogels extra op. Bovendien verblijven er nu wintergasten in onze contreien die hier overwinteren. Met een
paar hulpmiddelen is het nog leuker om deze dieren
vanuit uw luie stoel te bekijken.
U kunt natuurlijk bij de structuur van uw tuin al rekening houden met de vogels. Zorg voor voldoende beschutting, vooral in de vorm van struiken. Hierdoor
hebben vogels een veilig uitkijkpunt. Wintergroene beplanting kan een voordeel zijn voor het winterseizoen.
Er zijn allerlei planten die in de winter ook interessant
zijn voor vogels omdat ze bessen of zaden dragen. Een
aantal voorbeelden zijn hulst, bottelrozen, gelderse
roos, kardinaalsmuts en de els.

Leuke ontdekking toch?
De Latijnse naam is: Micromys minutus. Hij is 58
tot 76 mm groot en geeft de voorkeur aan riet en
zeggenvelden, maar komt ook geregeld op graanakkers voor.

Hij klimt als een miniacrobaatje rond in de stengels
van de grassen. Zijn lange staart slingert hij dan
overal omheen om dan zonder te vallen van de
heerlijke zaden te kunnen eten. De dwergmuis eet
ook veel insecten tijdens zijn zoektocht naar voedsel.
We hebben een paar nestjes in de vitrine in de natuurwerkplaats (Schop) van de wasvenboerderij,
als je wilt kun je ze met eigen ogen een keer bewonderen.

In principe is het niet nodig om vogels in de winter bij
te voeren. Wel is het natuurlijk zo dat de gemiddelde
stadstuin in de winter weinig te bieden heeft wanneer
de tuin erg ‘opgeruimd’ is. Afgevallen blad in de border
kunt u zoveel mogelijk laten liggen in de winter. De
vogels doen zich tegoed aan de insecten die hierin leven. Als u pas in het voorjaar uitgebloeide bloemen en
planten verwijdert dan vinden zaadeters ook nog iets
van hun gading. Vogels vinden zo de hele winter voedsel. Bijvoeren is dus niet altijd nodig maar wel heel
leuk om te doen. Gebruik hiervoor een voedertafel of
huisje dat minimaal anderhalve meter boven de grond
staat. Hierdoor is het veilig voor katten. Plaats de voedertafel op een overzichtelijke plaats zodat u de vogels
goed kunt zien. U kunt allerlei soorten voer aanbieden.
Let er wel op dat het geen zout of andere schadelijke
stoffen bevat.
Naast voedsel is drinkwater ook een belangrijke trekpleister. Wanneer u een vijver in de tuin heeft zult u
vaker vogels zien. Voor drinkwater is het wel belangrijk
dat de dieren op een ondiepe plek kunnen zitten om te
drinken en badderen. U kunt ook water aanbieden met
een drinkschaal. Wanneer het vriest zult u het water
wel dagelijks moeten verversen.
Mocht u bang zijn dat eksters en kraaien er met al het
vogelvoer vandoor gaan: er zijn ook zaadfeeders, die
alleen toegankelijk zijn voor kleine vogeltjes.

Hele fijne kerstdagen en een gezond en groen
2009.
Met `kerstgroengroet` Kees van Grevenbroek
Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 7

KERST-AFTRAPP

NATUURLIJK TONGELRE: FILMAVOND

Op maandag 22 december vindt in en rondom de
Wasvenboerderij een Kerst-aftrapp plaats. Een aftrap omdat dit de eerste dag van de week is waarin de kerstdagen vallen en waarin iedereen in
kerststemming gaat komen: de aftrap voor een
hele kerstweek dus!

Met engelengeduld ligt filmregisseur Mark Kapteijns vaak uren in het water. Dan tuurt hij rond in
een natuurgebied, wachtend op dat ene, verrassende shot voor zijn natuurfilm. Ook vertoeft hij
vaak in een zelfgemaakt schuilhutje om zo onopvallend mogelijk te blijven voor de dieren. Zich
vervelen doet hij in de tussentijd eigenlijk nooit,
zegt hij. Al dat geduld heeft hem al diverse mooie
films en prestigieuze amateurprijzen opgeleverd.

Op deze dag zijn er activiteiten voor jong en oud.
Het is een vol programma geheel in stijl van dhet
Wasven. Dat betekent aandacht voor:
professionele verhalenvertellers in het
donkere bos en binnen;
Muziek: verschillende muziekstijlen variërend
van blokfluiters tot blazers;
Doe n:
knutselen aan kerstvoertakken, lichtjes,
(menu)kaarten en nog veel meer;
Eten:
glühwein & chocolademelk, erwtensoep
& worstenbroodjes;
Sfeer:
lichttherapie als inspiratie om zelf een
schilderij te maken;
Cadeaus: kraampjes met cadeauartikelen die
voor u als kerstcadeau worden ingepakt.
Taal:

Wij zijn er dan ook trots op om op onze maandelijkse Natuurlijk Tongelre-avond Mark Kapteijns te
kunnen verwelkomen. Hij zal een aantal van zijn
films presenteren.
Deze filmavond van Natuurlijk Tongelre is op 14
januari van 20.00 tot 22.00 uur in de Wasvenboerderij. De zaal is open om 19.30 uur en de entree is
3 euro waarvoor u ook een consumptie krijgt aangeboden.

Genoeg voor een goede aftrap om in kerstsfeer te
komen!
Maar we noemen het ook een aftrapp omdat de
onthulling van de nieuwe trap in De Schop zal
plaatsvinden geheel in stijl van de familie Von
Trapp!
De Kerst-aftrapp is op 22 december van 15:00 tot
ongeveer 21:00 uur en v indt plaats in en rondom
de Wasvenboerderij.
Stichting Groendomein Wasven tel 040-787 07 06
www.groendomeinwasven.nl
Stichting Gasterij in ‘t Ven tel 040-787 07 07
Stichting Lunet (Tussen de Molens) 040-787 07 08

Op 1e en 2e Ke rstdag en op Nieuwjaa rsdag
zijn de Gasterij e n Tussen de Molens
gesloten.

Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven

Groendomein Wasven in decembe r en januari
Kerst-aftrapp

22 december

15:00-21:00 uur

Natuurlijk Tongelre: filmavond

14 januari

20:00 uur

Natuur Thema-avond: vogels lokken

30 januari

19:00 uur

Winterwonderland: tentoonstelling

7 december - 25 januari

doorlopend

Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 9

Parochiecentrum Tongelre

Zingen met Kerst mis
Pepernoten en taai taai zijn op, en overal zijn de voorbereidingen voor Kerstmis al in volle gang.
Zo is Ties van de Berge bezig met het oprichten van een
gelegenheidskoor dat op Kerstavond in de Jozef en
Mariakerk zal zingen.

Molijnstraat 5,
5642 LV Eindhoven
Tel: 040-2811324
Fax: 040-7872603.
www.parochietongelre.dse.nl
E-mail:parochietongelre@onsneteinhoven.nl

Kerst mis met kinderen

Geopend: ma, di, wo, do, vr. 9.30-11.30 uur
DE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE
Normale
diensten

Martinus

Eucharistieviering of woorden communiedienst

Zondag
11.00 uur

Jozef en
Maria

Antonius

Zaterdag
19.00 uur

Zondag
9.30 uur

EERSTE VRIJDA GVIERING
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoniuskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een ontmoeting
in de zijzaal onder het genot van een kopje koffie of
thee.

FA MILIEBERICHTEN
Ov erledenen
Tinus Verbaarschot, 87 jr. Pres. Reitzlaan
Dopen
Stan Hanssen
Justin Joosten
Milano Hendrikx
Kerstmis met peuters en kleuters
Op tweede Kerstdag is er om 11.00 uur een kerstviering
met peuters en kleuters in de Martinuskerk op ’t Hofke.
We zingen kerstliedjes en de kinderen komen vooraan
zitten als het kerstverhaal wordt verteld. Bij de kerststal
gaan we kijken of we alles zien wat in het verhaal staat!
Na afloop is er limonade en iets lekkers voor de kleintjes.

In de Martinuskerk is op kerstavond om 19.00 uur een
kindvriendelijke eucharistieviering en om 18.00 uur een
viering met Kerstspel in de Antoniuskerk.
Met het spel vertellen we het verhaal van het Engelenhuis:
Het gaat er vreemd aan toe in het engelenhuis. De engelen doen hun uiterste best om er dit jaar iets onvergetelijks van te maken. Ze zorgen voor de muziek, het
glanzende engelenhaar en mooie versiering op de engelenjurken. Maar in alle drukte vergeten ze waar het écht
om gaat.
De kleine engel ziet alles vol verbazing aan. Zij maakt
voor het eerst de kerstnacht mee, maar had die zo anders voorgesteld. Eenvoudige woorden over vrede op
aarde. Een engelenkoor dat het Gloria met hart en ziel
zingt. Gewone witte kleren en zacht golvend engelenhaar.
Is dat niet genoeg? Gaat het echt om groot, groter,
grootst? Om de belangrijkste te moeten zijn?
Als het alle andere engelen niet lukt om de hemel te
openen en de aarde te bereiken, spreekt de kleine engel
de eenvoudige woorden van “vrede op aarde”.
Dit goede bericht zet mensen aan om elkaar opnieuw het
oude verhaal over Maria en Jozef te vertellen. Over engelen die zongen van vrede op aarde en over de geboorte van een kind om van te dromen.

DIENSTEN ROND KERST EN NIEUWJAAR
Woensdag
24-12

Kaya van Heiningen
Tel. 2811324 of
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl

Webs ite
Het dekenaat (alle parochies in Eindhoven) heeft een
nieuwe website: www.katholiekeindhoven.nl
De site wordt goed bijgehouden en er is elke dag wel
iets nieuws te ontdekken! De moeite waard om eens te
bekijken…
Leonie Brok heeft deze site gebouwd en wil dat ook voor
onze parochie doen, in samenwerking met de redacteuren van de werkgroep Publiciteit. Dus…:

Donderdag 25-12

Vrijdag 26
-12

Redact ieleden gevraagd
Vind je het leuk om mede vorm te geven aan onze parochiewebsite, of wil je als journalist nieuwtjes en foto’s
aanleveren over de ontwikkelingen in Tongelre?
Hoe meer mensen (ook jongeren!) meedoen, hoe lichter
het werk! Doe dan mee met de verzorging van een levendige en aantrekkelijke website en meld je aan bij het
parochiecentrum!

18.00
uur

Antonius

Viering en
kerstspel

19.00
uur

Martinus

19.00
uur
20.45
uur
23 uur

Jozef en
Maria
Antonius

Eucharistie
met volkszang / kindvriendelijk
Eucharistie

Martinus

Eucharistie

9.30
uur

Antonius

Eucharistie

11.00
uur
11.00

Martinus

Eucharistie

Martinus

11.00
uur

Jozef en
Maria

Kleuter /
peuterviering
Eucharistie

Eucharistie

Cantemus
Domino
Martinuskoor
Schola Cantorum
Martinus

Zaterdag
Geen diensten!!!!
27-12
Zondag 28 Gewone diensten op zondag, allebei woord- en
-12
communiedienst
Woensdag
31-12

19.00
uur

Donderdag 1-1

Geen diensten!!!!
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Martinus

Eucharistie

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE
dag

datum

tijd

Zondag

21 dec

09.00 uur

predikant
ADVENTONTBIJT

Ds. E. van Sluijs

Woensdag 24 dec KERSTNACHTDIENST
22.00 uur Ds. E. van Sluijs

Jozua Gemeente Eindhoven
Voorganger: J.J.Swinkels
Telefoon: 040-2816645
E-mail: pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl
www.jozuagemeenteeindhoven.nl
De kracht van God werkzaam zien worden in
mensen door liefde, aanvaarding en vergeving
Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 uur
in de dependance van ‘t Oude Raadhuis.
‘t Hofke 128, kinderopvang is aanwezig.
U bent van harte welkom!
Iedere dinsdagavond hebben we een bidstond.
We komen dan bij elkaar om te bidden voor onze
wijk, onze stad, ons land en andere zaken.
Adres: Hattingastraat 1, Eindhoven
Aanvang: 20.00 uur.

Donderdag

25 dec

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

28 dec

10.00 uur

Ds. T. Boekenstijn

Zondag

4 jan 2009

10.00 uur

Ds. E. van Sluijs

Zondag

11 jan 2009

10.00 uur

Zondag

18 jan 2009

10.00 uur

HEILIG AVONDMAAL

Ds. E. van Sluijs
Ds. E. van Sluijs

DE ADVENTSKERK IS GELEGEN AAN DE
CAMPHUYSENSTRAAT 4.
TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR EEN
MIDDAGDIENST . DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE

ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3.

Medische
Schildertherapie

Computerclub de Doorstart
Op basis van

Licht, Kleur en
Duisternis
Persoonlijke begeleiding door middel van schilderen

Wij geven computerles voor beginners.
De lessen worden gegeven in het computerlokaal van de
brede school Tafelbergplein 8 op:
maandagmorgen van 9.30 -11.30 en
maandagavond van 19.00 - 21.00

voor volwassenen en voor kinderen
Wilt u kenni smaken met deze wi jze van therapie,
neem dan conta ct op met :
Karin Lamers
Ma ckaylaan 16
5631 NL Eindh oven
Tel : 040-2112242
E-mail : karinlamers@planet.nl

De kosten voor 9 lessen zijn €45,- incl. boek en koffie of
thee .
Inlichtingen en opgeven bij: Marga Joosten
tel.040-2815442.
Tot ziens,
Vrijwilligers c.c. De Doorstart
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’t Hofke 15
tel. 281 17 37
dependance:
’t Hofke 128
tel. 281 13 68

www.ouderaadhuis.dse.nl

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

Maandagmiddag
Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre.

Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april
wandelen: 1x per 2 wek en

Kom met ons toosten op het
nieuwe jaar !
Hiervoor staat de deur van ’t Oude Raadhuis open
op zondag 4 ja nua ri 2009
van 12.00 tot 16.00 uur.

⌚

Dinsdagmorgen
Handwerken van 9.15 - 11.15 uur.

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

⌚

Woensdagmorgen
Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur.

Zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum.

Het bestuur van het Wijkcentrum nodigt
iedere wijkbewoner uit om, onder het genot van
een hapje en een drankje,
de beste wensen uit te wisselen
aan het begin van het nieuwe jaar.
Ook u hopen we dan te ontmoete n!

⌚

Woensdagmiddag
Biljarten en kaarten van 13.30 - 16.30 uur.

KIENEN
Elke 3e woensdag van de maand is er weer
Kiene n
in ‘t Oude Raadhuis.

Gezelligheid troef.

⌚

Donderdagmorgen
Koffie-uurtje van 10.00 - 11.30 uur.

Aanvang 20.00 uur,
de zaal gaat om 19.30 uur open.

Voor bijna niets een lekkere kop koffie of thee en
goeie buurt.

⌚

Elke zondagmiddag
Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur.

Voor 0,50 eurocent per ronde
maakt u al kans op de pot.
Wij spelen het zgn. ‘stuivertjes kienen’.

Kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en …. buurten.

Kom gezellig meedoen onder het genot van een
kopje thee of koffie samen met uw wijkgenoten

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128
⌚

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

⌚

Elke vrijdagavond

Schilderen van 20.00 - 22.30 uur.
Aspirant-schilders zijn van har te welkom.
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Tot ziens Jacqueline
Vera
Henny
tel nr. 040-2810990

WIJKCENTRUM ’ T OUDE RAADHUIS

DAT LUST IK NIET!
Op basisschool de Boog zat in
november ineens een nieuw
vriendje op school: Kar los.
Kar los lustte helemaal niks en wilde nooit zijn bord
leegeten. De papa en mama van Kar los zaten met
hun handen in het haar. Toen Karlos voor de zoveelste keer zei: “bleeeeehhhh dat lust ik niet, ik
lust alleen maar pannenkoeken!”, besloot mama
dat het genoeg was. Mama beloofde Karlos dat als
hij voortaan zonder mopperen zijn bordje leeg at,
hij mee mocht naar een pannenkoekenrestaurant!
De weken hierop volgend hebben de kleuters Karlos
enorm geholpen met alles proberen te eten. Er is
volop gekookt, en geproefd in en rond de school.
Ook werd er veel geknutseld over het thema eten
en ook in de poppenhoek en op het schoolplein
werd er veel gekookt.

heeft, behalve een bestuur, nog 16 werkgroepen.
Elk van die werkgroepen heeft zo z’n eigen taak
binnen de activiteiten die er worden georganiseerd.
Het bestuur heeft ervaren, dat er ondanks alle
publiciteit, nog steeds mensen zijn in ons oude
Tongelre die niet weten wat er zoal in en om
het wijkcentrum, het buurthuis voor deze wijk,
aan activiteiten plaatsvindt.
Dat is de reden waarom is besloten om vanaf
nu in elke maanduitgave van Rond ’t Hofke één
van de werkgroepen extra te belichten.
De eerste is de Werkgroep Danse n 50+.
De naam zegt het al: het gaat om een dansavond voor de 50-plussers. Elke dinsdagavond
begint om 20.00 uur een gezellige dansavond in
de Dependance. De avonden worden afgesloten
rond 23.00 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 1,00.
Op muziek van een disk jockey worden de meer
klassieke dansen als foxtrot, wals, tango, Engelse wals e.d. gedanst en tussendoor komen
de gasten op de vloer voor een aantal groepsdansen als de sirtaki, marchina, etcetera.

Samen met de kinderen leerde Karlos dat eten heel
lekker kan zijn en koken heel leuk! We leerden allerlei nieuwe smaken kennen. Toen na een tijdje
bleek dat Karlos veel meer lustte dan dat hij dacht
en hij keurig zijn bordje leegat, was het pannenkoekenfeest op school.

Karlos heeft samen met de kinderen heerlijk zitten
smullen van al die lekkere pannenkoeken! Wat een
feest!

Gastvrouwen ontvangen de gasten en zorgen
gedurende de avond voor een hapje en een
drankje.
De drankjes worden tegen schappelijke prijzen
geschonken en aan het eind van de avond vindt
de afrekening plaats.
De hapjes worden betaald van de entreegelden.
Drie maal per jaar wordt er een bijzondere
avond georganiseerd t.w. met Kerst mis een gezamenlijke koffietafel voorafgaande aan de
dansavond, met Carnaval staan de Dependancers op om er een sfeervolle carnavalsviering
van te maken, ook weer versierd met een gezamenlijk etentje. Aan het einde van het dansseizoen, de laatste dinsdag van de maand juni,
wordt een feestelijke barbecue georganiseerd.
En in september start dan weer een volgend
seizoen.
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De peuters hadden zin om pepernoten te bakken, maar wisten niet hoe het moest. Het idee
was toen om juf Karin tot kookpiet om te toveren. Zwarte Piet had ook zomaar het recept. 110
gr. boter - 125 gr. suiker - 250 gr. bloem - 5 gr. bakpoeder - 1 eetlepel speculaaskruiden - 4
eetlepels melk. De oven op 160oC, alles mengen en balletjes rollen, 15 tot 20 minuten bakken. De peuters konden
zo met de kookpiet aan de slag en hadden een geweldige ochtend.

Er zijn nog plaatsen vrij op Peuterplaza ‘t Hofke.
Als u belangstelling heeft, kunt u bellen en een afspraak maken
om te komen kijken.
Peuterplaza ‘t Hofke Avondroodstraat 40 5641 HB Eindhoven Tel
040-281 36 59
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Foto’s: Marianne Dijkstra

Een kerstverhaal van Godfried Bomans
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde
vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande
langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor
garant zijn. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog
aardig meevallen. Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord
stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je er tien in
een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was het
teken om binnen te komen.

zwijgend aan en toen werd de een door een grote drift
bevangen. "Uitgerekend op Kerstmis," zei hij, "zijn er
geen andere avonden." En hij sloeg de deur hard achter
zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een vreemd
gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik
ga nog eens even kijken," zei hij, "er is iets gebeurd,
maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en
keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog
juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw
naast zich, die zwanger was.

Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken,
kwamen bedremmeld binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten
en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de man," we
moeten ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is."

Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er
was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de
sneeuw te zijn opgelost. Want het was, zoals gezegd,
een witte Kerst. Toen hij weer in de kamer kwam zag hij
bleek en er stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even
niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het gaat wel
weer over." En dat was ook zo, men moet zich over die
dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt geweest. Het
bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind
werd opnieuw in een schuur geboren.

En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Maar het kind werd
ten slotte toch geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er dan
veel ellende in de wereld.
"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en zo hoort het
eigenlijk." En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden
zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers,
maar het was ook tweeduizend jaar geleden moet je
denken, zoiets kwam nu niet meer voor. En op dat
ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf
die hij juist aan de mond bracht, verstoord weer op zijn
bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd wat." Hij
knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie
en slofte naar de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht,
want het sneeuwde zo. Het was namelijk een witte
Kerst, dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo
dom zijn. De beide mannen keken elkaar een ogenblik
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MUNTEN, KOGELS EN SCHERVEN:

voorwerpjes te bekijken van wat er zoal op andere plekken gevonden was door de mannen met de metaaldetectoren. Op een groot bord kon men de foto`s bewonderen van huis Het Hof in zijn glorietijd. Dit gaf genoeg
aanleiding tot gesprekken over oud Tongelre.
Kortom: het was weer een boeiende middag, met dank
aan de medewerking van de metaaldetectormannen en
de archeologe!
Als we de sloten en de vleermuiskelder gaan graven,
organiseren we nog een keer………
Zoeken in het Groen.

Op zondag 9 november 2008 vond bij de Wasvenboerderij de activiteit ZOEKEN IN HET GROEN plaats. Met
metaaldetectoren, schepjes en harkjes is in de nabije
omgeving, waar vroeger huis het Hof heeft gestaan
(achter de Wasvenboerderij), gezocht naar voorwerpen
van vroeger.
Dit leidde allereerst naar dingen van nu, zoals: blikjes,
zilverpapier en dopjes van bierflesjes. Maar de kinderen
waren natuurlijk fanatiek op zoek naar de dingen van
vroeger. En die hebben ze gevonden! Zo zijn er restanten ontdekt van de stenen van het kasteel, scherven van
een kan, munten zoals de gulden en een paar kwartjes
maar ook een zilveren muntje uit waarschijnlijk de 16 e
eeuw. Verder vonden ze oude roestige bevestigingsmaterialen, ventielen, bordjes van het gasbedrijf, een koperen knoop van een soldaat en zelfs een paar kogels!
De vondsten werden in de schop van de Wasvenboerderij bekeken door een amateurarcheologe en beoordeeld,
heel interessant natuurlijk. Ook was er een verzameling

Foto’s: Jan Wijn
en Marloes Trepels
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Wim van Rooij
Door: Francis en Riet
Zondag 6 juli 2008 was Wim van
Rooij 60 jaar g ildebroeder van het
St. Martinusgilde . Bij die gelegenheid kreeg h ij een konink lijke onderscheiding.
Hij werd benoemd
tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Voor Wim was dat een
complete verrassing . Hij was op uitnodiging van het gilde, met zijn familie , naar
het gildehuis gekomen om daar zijn 60-jarig
jubileum te vieren. Dat burgemeester Rob van
Gijze l daar ook zou zijn om hem de versierse len behorende bij een onderscheiding uit te
reiken, daar had hij in de verste verte n iet van
durven dromen.
Nu, enkele maanden na al deze festiviteiten, zijn
wij eens met de jubilaris gaan praten.

woonwagen die gestationeerd was op een terrein
in de omgev ing van de Kalverstraat/Melkweg. Al
snel werden de eerste 2 kinderen geboren en werd
de woonwagen te klein. Na eerst nog 8 jaar aan
de Tongelresestraat gewoond te hebben, verhuisden zij naar de Herzenbroekenweg waar zij 34 jaar
woonden om vervolgens te verhuizen naar hun
huidige woning in de Jan Vethstraat. Sinds 6 jaar
wonen zij daar tot volle tevredenheid.
“Wij hebben het hier prima naar onze zin”, zo vertelt Agnes, “we hebben een gezellig huis, alles gelijkvloers. Het enige wat we hier nu nog missen is
een supermarkt, maar als het uitbreidingsplan gereed is, kunnen we hier vlakbij ook onze boodschappen doen.”

Nog maar net binnen zitten we meteen al gezellig
rond de tafel te praten. En terwijl Agnes een lekker kopje koffie voor ons inschenkt, vragen we
Wim hoe hij op die feestelijke zondag terugkijkt.
“Toen we 6 juli in ons gildehuis aankwamen was
het er erg druk,” vertelt Wim. “Er waren meer dan
70 familieleden en veel vertegenwoordigers van
andere gilden. Maar ja, die waren allemaal gekomen om mijn 60-jarig jubileum te vieren! Toen ik
de burgemeester daar zag, had ik nog niets in de

Wim is een echte Tongelrenaar. Hij is 4 december
1924 geboren op ’t Hofke in een gezin van 12 kinderen. Via zijn vader maakte Wim al op jonge leeftijd kennis met het St. Martinusgilde. Als vader
Van Rooij op zondag ging schieten nam hij altijd
enkele van zijn kinderen mee.
In 1948, Wim was toen 24 jaar, werd hij zelf lid
van het gilde.
In 1956 trouw de hij met Agnes Burgers. In die tijd
was het moeilijk woonruimte te vinden. De eerste
4 jaren van hun huwelijk woonden zij in een
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gaten, pas toen hij het woord nam, ging er een
lichtje bij me branden. Ik wist echt niet wat me
overkwam. Je moet weten, ik zit al 30 jaar in het
bestuur van het gilde, ben gewend altijd alles zelf
te regelen en hiervan wist ik niets. Dat was heel
vreemd.”
Trots haalt Wim zijn jasje tevoorschijn waarop
naast enkele andere ordetekenen het insigne van
Lid van Oranje-Nassau prijkt.
Als Wim en Agnes nog even door vertellen begrijpen we waarom Wim deze onderscheiding gekregen heeft.
Wim is altijd ’n heel actieve gildebroeder geweest.
Vele zaterdagen was hij in touw om het gildehuis
of de omgev ing daarvan op te knappen. Hij was
het manusje van alles. Ook heeft hij vele f uncties
binnen het gildebestuur bekleed. Hij is staande
deken, deze moet de honneurs waarnemen als de
kapitein, de voorzitter van het bestuur, afwezig is
en hij moet het dagelijks bestuur vervangen.
Wim was ook jarenlang rond 11 november de bedelaar voor w ie St. Martinus een stuk van zijn
mantel sneed én…. hij was een goed schutter!
Bij het koningsschieten, een festijn dat om de
twee jaar plaats vindt, kon je niet om Wim heen.

koning een schild aan het gilde dat tussen de andere schilden op de koningsmantel komt te hangen.
“Koningsschieten lukt me nu niet meer,” vertelt
Wim, “ik zie het niet meer. Nu maak ik de
koningsvogels. Die moeten gemaakt worden door
iemand die niet mee schiet, want anders weet je
de zwakke plekken en dat zou niet eerlijk zijn.
Voordat het koningsschieten begint, vragen de
schutters me vaak of en waar er knoesten in zitten
maar ik laat me daar nooit over uit.”
Het Tongelrese St Martinusgilde dateert uit 1448
en is daarmee een van de oudste Nederlandse gilden. Het heeft op het ogenblik 54 leden en beschikt over 6 tamboers en 8 vendeliers.
Het gilde heeft in de loop der jaren heel wat prijzen in de wacht gesleept. Twee jaar geleden zijn
zij Europees kampioen vendelzwaaien geworden.
In gildekringen wordt een vendelhulde als een gebed beschouwd. Elke slag of beweging die de vendelier met zijn vaandel maakt heeft een betekenis.
Dat hele ritueel wordt altijd begeleid door tromgeroffel. Het gilde beschikt nog over een trom die
stamt uit 1700!
Vendelzwaaien is een belangrijke activiteit van het
gilde. Menig festijn wordt er door opgeluisterd. Zo
gaven de vendeliers van het St. Martinusgilde ook
acte de présence toen Guus Meeuwis in het PSV
stadion het zo bekende lied ‘Brabant’ zong.
Tongelre kan bij zulke gelegenheden trots zijn op
haar gilde dat dankzij de inzet van mensen zoals
Wim en Agnes - ook in haar leven speelt het gilde
een belangrijke rol - nog in volle bloei is.

Tot drie keer toe werd hij gildekoning, het hoogst
bereikbare binnen een gilde.
In de perioden dat Wim koning was vervulde ook
Agnes als koningin een belangrijke rol. Het is gebruikelijk dat het koningspaar vele representatieve
taken vervult. En dat deed dit mooie koningspaar
met verve. Na afloop van die twee jaar schenkt de

Na dit sy mpathieke echtpaar bedankt te hebben
voor hun gastvrijheid gaan we naar huis.
We hebben mogen praten met twee mensen die
het gilde-leven van a tot z kennen, er helemaal in
op gaan en er alles voor over hebben. Als je zo 60
jaar lid bent, dan verdien je het om in het zonnetje gezet worden. Hoe Wim dat ervaren heeft weten wij nu ook. Hij geniet nog met volle teugen na
van zijn jubileum en……zijn welverdiende onderscheiding.
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Na deze intensieve verbouwing, die 8 weken heeft
geduurd, is de winkel - op wat kleine details na gereed. En een ding is zeker, het resultaat mag er
wezen!

Door Francis en Riet

De ve rbouwingspe riode
Ted van Gestel: “Om de inrichting te kunnen realiseren waren we de laatste tien dagen van het verbouwingstraject gesloten. Daarvoor hebben we 3
weken in de kou gezeten, dat was niet leuk voor
ons, maar ook niet voor de klanten. Hulde overigens aan onze klanten en ons personeel; tijdens al
dat ongemak hebben we nooit ’n klacht gehoord.
En als dan op de openingsdag een klant vertelt,
dat zij tijdens de dagen dat wij gesloten waren
slechts 2 pakken melk elders heeft gehaald, dan
blijkt daaruit dat ze ons gemist heeft en dat wij
een echte buurtfunctie hebben.”
Supermarkt Super de Boer aan de Pagelaan heeft
een ware metamorfose ondergaan. Volgens bedrijfsleider Te d van Gestel is tijdens de verbouwing de winkel volledig aangepast aan de eisen
van deze tijd.
Het vloeroppervlak is uitgebreid met 250m2 en
komt nu op een totale oppervlakte van 1.750 m2 .
Met de aangepaste sfeerverlichting (Philips spaarlampen), de 1.000 aangebrachte inbouwspots,
nieuwe plafonds, aangepaste verwarming en een
nog betere camerabeveiliging is de zaak grondig
gemoderniseerd.
Ook de wanden hebben een frisse uitstraling gekregen met als “finishing touch” de foto’s uit de
wijk die boven de versv itrines hangen. Hierop zijn
o.a. afgebeeld: de Collse watermolen, de Karpendonkse plas en ’t Oude Raadhuis.

Wat is er veranderd?
“Als eerste is de indeling veranderd. De klant moet
hier, net als wij, wel even aan wennen. In het begin is het nog zoeken, maar na enkele weken weet
iedereen de artikelen weer bijna blindelings te vinden.
Maar er is meer veranderd. Onder leiding van Robert va n Hirtum - verantwoordelijk voor het gehele versgebeuren - hebben we een veel uitgebreider versassortiment gekregen, veel kant-en-klaar
maaltijden en biologische producten.
En ook klanten die op zoek zijn naar glutenvrije of
suikervrije producten kunnen wij een ruime keuze
aanbieden.
Het assortiment vers v lees en v leeswaren is flink
uitgebreid en de geplaatste kippengrill bij de slaWijkblad “Rond ‘t Hofke” pag. 24

slagerij is - binnen enkele dagen - een gigantisch
succes gebleken.

Ook ons totale snoepassortiment mag er zijn en
bent u op zoek naar luxe (banketbakkers)bonbons,
ook die vindt u bij ons.
Naast alle veranderingen die in de super hebben
plaatsgevonden, heeft ook buiten het parkeerterrein een opknapbeurt gekregen.
Binnenkort volgt nog een uitbreiding van de fietsenstalling.

versproducten - sauzen en gerechten - is het voor
iedereen mogelijk om thuis een kerstdiner op horecaniveau op tafel te zetten.

Om een voorbeeld te noemen, onze klanten kunnen op bestelling een gev ulde kalkoen kopen. Het
enige wat je thuis nog moet doen is de kalkoen in
de oven schuiven. Het is heel simpel en voorkomt
dat onze klanten tijdens de kerstdagen geruime
tijd in de keuken moeten doorbrengen.”
Slotopmerkingen:
Ted van Gestel: “Mag ik van de gelegenheid gebruik maken om scholieren er op te wijzen dat Super de Boer ook een prima zaak is om na schooltijd of op de zaterdag een centje bij te verdienen?.
Heb je hiervoor belangstelling kom dan gerust
eens langs. Gemotiveerde krachten kunnen we altijd gebruiken.”

Als onze klanten hier komen winkelen, kunnen ze
buiten onder de overkappingen een winkelwagentje pakken, mocht dat te groot zijn dan hebben we
binnen ook mandjes met wieltjes eronder, erg
handig!”
Kunnen we nog bijzondere kerstaa nbiedingen
verwachten?
“Voor de Kerst hebben we een superieur kerstassortiment. Dit assortiment hebben we laten ontwikkelen door de bekende topkok Marco Poldervaart. Met een samenstelling van zo’n 60 luxe

Dat mag en na deze oproep nemen wij afscheid en
wensen Ted - samen met zijn crew van 75 medewerkers, waarvan 20 fulltimers - heel veel succes
met deze eigentijdse Super de Boer supermarkt
aan de Pagelaan.
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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.

Graag wil ik mij even voorstellen:
Hallo, ik ben Chantal Kaya. Ik woon alweer 5 jaar in
Tongelre in de Wapendragerstraat met mijn man Cengiz
en onze zoon Deniz. Wij zijn weer in deze buurt komen
wonen nadat ik een tijdje in een ander stadsdeel heb
gewoond. Ik ben opgegroeid hier in Tongelre en nu weer
terug van weggeweest. Het bevalt ons erg goed in onze
straat waar wij veel goede contacten hebben.
Na de lagere school heb ik op de IME MAVO gezeten aan
de Ruysdaelbaan. Daarna ben ik naar het MBO gegaan
waar ik de richting costumière/coupeuse heb gedaan.
Hierna heb ik onder andere een paar maanden op een
bruidsatelier gewerkt.
Mijn grootste hobby:
Thuis maakte ik voor mijn gezin onder andere kleding,
verkleedkleren voor de kids op school. Hier wisten ze
mij altijd voor te vinden. Ik maakte de kostuums voor
de musical en gymtassen. Ook vrienden en kennissen
wisten en weten me te vinden voor het vermaken van
hun kleding of het bekleden van hun stoelen. Kortom
voor (bijna) alles wat maar van stof gemaakt is. Ik heb
al veel complimenten gehad (erg leuk).
Hierin kon ik de laatste jaren mijn "tic" voor stof kwijt,
maar kwijt ben ik hem niet.
Van kleding naar kunstwerken:
In ons huis hebben we de zolderkamer omgebouwd tot
atelier. Hier kan ik fijnwerken en zijn mijn materialen
overzichtelijk opgeruimd.

en gaten stofjes van verschillende kleuren en texturen
nodig heb en mijn deadline nadert. Soms kan ik niet vinden wat ik nodig heb. Om toch dit ene speciale stofje in
de goede kleur te krijgen, verf ik dan ook zelf mijn stof
met speciale verf uit Turkije.
Hoe start ik met het maken van een kunstwerk?
Eerst maak ik een foto van het object. Deze slingert vele
weken door het hele huis. Overal waar ik kom kijk ik kritisch naar de foto. Daarna knip ik stofjes in de juiste
vorm, speld ze op tot ik een collage van stof heb. Deze
collage bekijk ik door hem op te hangen en te veranderen wat nodig is. Daarna naai ik alles met de hand vast.
Na vele uren is het kunstwerk (formaat 1.40m-1.00m)
uiteindelijk klaar. O ja, hij moet ook kunnen hangen en
nu.. , samen met mijn man heb ik een raamwerk gemaakt om er mijn werk op te spannen. Het spannendste
moment komt er aan: mijn kunstwerk aanbieden aan de
klant. Dit vind ik wel heel erg spannend!
Mocht u interesse hebben dan kunt u mijn telefoonnummer opvragen bij de redactie van Wijkblad Rond ’t Hofke.
Deze Wisselpen geef ik door aan Jos Graumans.

Nu heb ik me gestort op het maken van kunstwerken
van stof. Dit is een erg tijdrovende bezigheid. Mijn eerste kunstwerk was een zeezicht. Ik was een keer op een
kantoor waar niets aan de muur hing. We raakten aan
de praat over schilderijen. Vanuit een grapje: ik maak
wel een schilderij voor je... van stof, zo kwam mijn eerste ‘opdracht’.
Deze man was zo enthousiast dat hij 3 kunstwerken bestelde, New York, Paris en de Tower Bridge in Londen. Ik
schrok wel even want dit kost heel veel tijd en nadenkwerk. Nu ben ik bezig met de Tower Bridge in Londen.
Heel mijn huis staat op zijn kop omdat ik uit alle hoeken
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Babysithoek
J ongens en me is jes , geef je b ij de re dac tie op a ls
babys itter en w ij p laats e n je naa m in d ez e rubriek!

voerd. Op deze zondag komen veel Tongelrese
mensen die buiten de stad wonen naar de kerk om
de dag luister bij te zetten. Na de rondgang om ´t
Hof ke ging het gilde naar de Bogten waar opnieuw
een goede koffietafel klaarstond. Op deze dag worden ook de v rienden van het St. Martinusgilde uitgenodigd om deel te nemen. Na een gezellige middag met een drankje, kaartje leggen, een loterij en
een muziekje werd de dag om 19.00 uur afgesloten.

Sa ndra Dir k x (1990), Br a bis 57. T e le fo o n 281 26 57 o f
06- 153 17 910. Ik kijk e r na a r uit om bij u op t e pa sse n.
J e nnifer IJ ze rm a ns (1991) Sa t ijnv linde r la a n 61.
T e le foo n: 281 16 54
Ik wil gra a g in he t we e ke nd op uw kinde re n pa sse n(o-6 jaa r).
Se bas t ia a n v a n Ro o n (1992), Kr o mm e nbee m d 34.
T e le foo n: 244 45 19. O p z oe k na ar e e n be t rouwbare
oppa s? Da n be n ik de ge ne na a r wie u op z oe k be nt!

Eindhoven anno 1448 - een gilde dat
dit jaar 560 jaar bestaat
Op dinsdag 11 november, onze patroonsdag, hadden we een druk programma. Het gilde begon de
dag om tien uur met een Heilige Mis in de St. Martinuskerk. Na deze mis werden onze nieuwe vendels en standaardvlag gezegend en na de vendelhulde en het spel van de bedelaar gingen we in
optocht naar de school aan de Koudenhovenseweg.
Daar stonden alle kinderen en leerkrachten buiten
en gaven we een demonstratie vendelen. Ook gaf
onze St. Martinus een stuk van zijn mantel weg.
De kinderen hadden op school een project over
Sint Maarten gehad en na groot applaus van iedereen gingen we in optocht rondom ´t Hof ke terug
naar ´t Oude Raadhuis en naar ons Gildehuis in de
Bogten. Bij het gilde waren drie jubilarissen, die
door de kapitein van het gilde en door de kringvoorzitter gehuldigd werden: Wim van Rooij, 60
jaar lid, Antoon van de Nobelen, 50 jaar lid en
Tonny van den Boomen, 40 jaar lid. Na een goede
koffietafel en een gezellig samenzijn ging iedereen
om 16.30 uur naar huis. ´s Avonds was er een gezellige feestavond met muziek, een drankje en een
loterij, waarbij ook de gildev rienden van harte welkom waren.
Tijdens de kerkelijke viering op zondag 16 november trad het gilde om elf uur met trommelgeroffel
de kerk binnen. Onze drie jubilarissen werden naar
voren gehaald om met het Paasvuur de drie kaarsen bij het St. Martinusbeeld aan te steken.
Na de Heilige Mis werd er buiten gevendeld en
werd het spel met de bedelaar wederom opge-

Op zaterdag 22 november werd Antoon van de Nobelen onderscheiden met de vrijw illigerspenning
van de gemeente Eindhoven. De 66-jarige Van de
Nobelen heeft een lichte beperking, maar dat belet
hem niet om op vele fronten actief te zijn. Hij is
deze maand vijftig jaar lid van ons gilde, waarvoor
hij ook tal van hand- en spandiensten verricht. Tevens neemt hij al vele jaren werkzaamheden voor
zijn rekening in de St. Martinuskerk en op het
kerkhof. Sinds acht jaar is hij terreinhulp bij het
Lorentz Casimir Lyceum en bijna even lang is hij
betrokken bij de activiteiten van de Stichting
Groendomein Wasven. Hij kreeg de onderscheiding
uit handen van wethouder Mary Fiers tijdens een
feestelijke bijeenkomst in het St. Martinusgildehuis
in de Bogten.

Dinie van de Voort.
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BALLONNENWEDSTRIJD
Tijdens de heropening van de vernieuwde school
op 20 oktober jl., was er voor alle kinderen van de
basisschool een ballonnenwedstrijd.
In de loop van de afgelopen weken is een aantal
kaartjes van deze ballonnen bij school terugbezorgd. De meesten waren toch een heel eind gekomen. Allemaal in Duitsland.
Op vrijdag 7 november heeft meneer Mark samen
met Ingrid Bouma, voorzitter van de oudervereniging, de prijzen aan de kinderen uitgereikt.
De derde prijs ging naar Sjannie Huiskes, haar
ballon heeft een afstand van 201,8 kilometer afgelegd. De tweede prijs ging naar Gino Martens,
zijn ballon kwam na 213,9 kilometer naar beneden. De eerste prijs heeft twee winnaars. Beide
ballonnen hebben 234,9 kilometer gereisd. Deze
ballonnen waren van Youri Hurkmans en Noa
Stas. Voor Noa was het dubbel feest: zij vierde
ook nog eens haar verjaardag!
Voor alle prijsw innaars: van harte
gefeliciteerd
met
jullie prijzen!

Recept van de maand november:
lauwwarme wi ntersalade
door Gasterij in ‘t Ven
Ingrediënten:











250 gr kipfilet reepjes
150 gr. ontbijtspek reepjes
1 à 2 peren
eikenbladsla melange
walnoten
blauwe aderkaas
1 uitje
olie, azijn, mosterd
peper, zout en honing

Bereiding:





Verhit een scheut olie in een koekenpan, bak
de kipf ilet en het spek gaar en knapperig.
Verdeel de gewassen sla over 4 dorden, verdeel er de reepjes kip en spek over. Garneer
de salade met partjes peer en walnoten.
De dressing.:
Snipper een uitje. Meet 1dl. azijn en 3 dl. olie
af, dit alles doe je in de keukenmachine samen met een theelepeltje mosterd, honing en
de blauwe aderkaas. Dit alles mengen en op
smaak brengen met peper en zout. Giet het
over de salade en serveer het met brood.

Smakelijk eten
Groetjes Roel en Sione

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.

Om een pompoen gemakkelijk te schillen legt u hem
45 minuten in een oven (175 graden).
Richtlijn voor de oventijd: 30 minuten per 500 gram.
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KABOUTERS ZOEKEN!
Nadat het thema ‘naar bed’ was afgerond met het
meenemen van je lievelingsknuffel begon half oktober de peuterspeelzaal met het thema ‘Herfst’.
Net voor de herfstvakantie werd het thema ingeluid met een herfstwandeling. ‘s Ochtends met z’n
allen verzamelen bij de witte school en dan door
het beukenlaantje richting het bos. Ieder kind een
ouder mee, en in Dorte’s geval ook haar kleine
broertje. Die kon ze toch moeilijk alleen thuis laten
hè.
Leuk joh, we gingen niet alleen wandelen, maar
ook kabouters zoeken! En hoe kan dat beter dan in
het gezelschap van een echte kabouter?! Kabouter
Plop ging namelijk ook mee! Dit jaar werd deze rol
gespeeld door juffrouw Yvonne, die van de zomer
afscheid nam bij Peuterplaza. Maar nu dus eventjes terug. Erg leuk! Dorte was er in het begin nog
niet helemaal over uit wie de persoon nou was,
kabouter Plop of juffrouw Yvonne. Haha, maar op
een gegeven moment was ze er toch over uit dat
het juffrouw Yvonne was. Maar dat terzijde, kabouters zoeken dus.
Er waren genoeg paddenstoelen om te bekijken,
onderweg werd ook menig blaadje en eikel opgeraapt en meegenomen, maar kabouters? Holle bomen werden bekeken, maar geen kabouters hoor.

een takje en een kabouter(poppetje) onder een
zakdoek. Je neemt er één weg en de kinderen
moeten raden wat er net weggepakt is. Er werd
nog eens een liedje ingezet maar dat vond weinig
bijval. Een boomschorstekening is ook grappig. Je
pakt een blaadje (zo’n witte om op te tekenen, niet
eentje die van een boom gevallen is), legt hem tegen een boomstam aan en flink krassen maar met
het waskrijt. Beestjes zoeken probeerden we ook
nog even, maar de vermoeidheid sloeg al een
beetje toe, dus we gingen terug naar de speelzaal.
Nog even een lekker kopje koff ie voor de ouders
als afsluiting. De kinderen mochten nog een uurtje

blijven spelen, die konden we daarna weer ophalen.
‘s Avonds vroeg ik nog eens aan Dorte: ‘Was kabouter Plop nu verkleed als juffrouw Yvonne, of
was het andersom?’, maar daar kwamen we toch
niet helemaal uit…
Groetjes, Natalie Barenbrug, moeder van Dorte
Peuterplaza ’t Hofke
Avondroodstraat 40
5641HB Eindhoven
2813659

Met een spiegeltje kon je onder het hoedje van
een paddenstoel kijken, ook een vergrootglas werd
uitgedeeld, maar of er nu veel mee gedaan werd?
Lekker hollen door de bladeren was veel leuker.
Hoewel veel jongere kinderen de arm van papa of
mama of opa toch ook wel lekker vonden zitten.
Onderweg nog wat spelletjes gedaan. ‘Wat is weg’
bijvoorbeeld; een eikel, een dopje, een kastanje,
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Een tongerick is een Tongelrese limmerick
Een duivenmelker uit de Pagelaon
Voeierde z`n duiven het beste graon.
En na het eten van deze korrels,
werden ze ingekorfd, met de nodige borrels.
De duiven kwamen op tijd, maar de melker, die
war te laot opgestaon.

ik
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Ho e
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Wie weet waar dit plekje zich in Tongelre bev indt?
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een
kaartje of een e- mail met een nauw keurige
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 inzendingen wordt een prijs verloot, die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.

Oplossing Wie Weet Waar november:
Het Mariakapelletje aan de Loostraat
Vorige maand kwam het goede antwoord van P.
van Heeswijk, ‘t Hofke 104d

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

U bent van harte welkom!
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HALLOWEEN DOOR DE WIJK
Het was weer erg spannend deze keer. Overal zag
je opgewonden, leuk verklede kinderen en volwassenen lopen. De organisatie had weer f link
haar best gedaan.
De tocht begon in basisschool ’t Karregat.
De hele hal was in stijl
versierd
door
een
groepje actieve knutselaars. Hier werd uitgelegd wat de bedoeling was van de tocht
en hoe lang er over
gedaan kon worden.
Rond half 7 was iedereen wel op weg. Allemaal voorzien van een
plattegrond
van
de
wijk waarop aangeduid
stond waar de verschillende posten waren. De bedoeling was om bij al deze posten langs te gaan
en te proberen
een
letter
te
zoeken.
Soms
was
deze letter
al
meteen
duide lijk
z i c ht b a a r ,
maar soms
moest
er
iets
meer
voor
gedaan worden. En bij vrijwel elke post kregen de
kinderen ook een snoepje natuurlijk. Als alle letters verzameld waren, kon er gepuzzeld worden.
De bedoeling was om een zin te maken van de
gevonden letters.

Dit was ook het eerste jaar dat er na de
tocht nog een feestavond was voor de
volwassenen. Uiteindelijk bleef er een
kleine groep halloweenv ierders
over,
die zich nog uitstekend
hebben
vermaakt. Na het feest
heeft iedereen gezamenlijk alles opgeruimd en schoongemaakt en
weer in de oorsponkelijke staat teruggebracht.
Al met al een heel geslaagde halloweenspeurtocht
en een erg leuk feest.
Volgend jaar weer en wie weet blijven er dan
meer feestgangers over!
Stichting De Bussele, bedankt voor jullie organisatie en inzet. Het was weer erg leuk!

KOM CARNAVAL VIEREN BIJ

KV de TONGELREEPERS
in “de Merckthoeve”
Oude Urkhovenseweg 2-4 Eindhoven
10 januari 2009
01 februari 2009

Boerenbal
20:30 uur
Menneke/Vrouwke
van ‘t jaar
13:30 uur

en alle dagen Carnaval van 21-24 februari
De oplossing moest zijn: geesten in de wijk.
Om half 8 moesten de oplossingen ingeleverd
zijn. Daarna was het tijd voor prijsuitreikingen. Er
was een prijs voor de mooiste kostuums en er
waren prijzen voor de goede oplossingen.

Entree is natuurlijk gratis
Tot ziens in de Merckthoeve!
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NXT GENERA TION DOET
BIJZONDERE ONTDEKKING
Het NXT Generation team van Stichting Groendomein
Wasven heeft een innovatieve oplossing bedacht voor
een bestaand klimaatprobleem.
Wetenschappers zijn het er over eens dat de toename
van blauwalg (cyanobacteriën) te wijten is aan de klimaatverandering. Meer neerslag in de winter, meer
droogte in de zomer met af en toe een korte hevige bui,
warmere winters en zomers en een zeespiegelstijging
zorgen voor een langere rusttijd van het water, een stabielere waterkolom, meer fosfaten en nitriet in het water
en een hoger zoutgehalte. Hierdoor zal de blauwalgenbloei eerder optreden, langer aanhouden, intenser zijn
en zeer waarschijnlijk bestaan uit andere soorten.

De werking van Moringa Oleifera op blauwalg is ondertussen door dr. ir. Miquel Lurling, een expert op
blauwalg-gebied en onderzoeker aan de Wageningen
Universiteit (Centrum water & klimaat, leerstoel Aquatische ecologie & waterkwaliteitsbeheer) en zijn team wetenschappelijk bewezen. De eerste resultaten laten
overduidelijk zien dat het filtraat van Moringa Oleifera
op korte termijn blauwalg kan remmen in hun groei of
zelfs kan doden. De onderzoekers stonden zelf versteld
van dit resultaat en gaan nu zelf nader onderzoek plegen om vast te stellen of deze innovatieve oplossing is
te gebruiken bij de bestrijding van blauwalg. Natuurlijk
zal Miquel het team op de hoogte houden van nieuwe
ontwikkelingen. Ook gaat hij deze geweldige ontdekking
op de internetsite van de Universiteit plaatsen.
Op 13 december zal het team tijdens de regiofinale in
Eindhoven haar onderzoek presenteren aan een vakjury.
We zijn erg benieuwd of die net zo onder de indruk zijn
als de onderzoekers en het team zelf!
Kijk voor meer informatie op: www.blauwalg.wur.nl

Maar wat is er dan zo erg aan blauwalg, behalve dat je
niet meer in het water kunt vissen of zwemmen? Ook
hierover zijn de deskundigen het eens. Blauwalg geeft
irritatie aan de ogen, huid en darmen, kan lever- en
miltklachten veroorzaken en zorgt ervoor dat alle organismen in het water doodgaan. Verder gaat het water
stinken naar rotte eieren en komt het er uit te zien als
een groene, olieachtige smurrie. Maar dat is nog niet
alles. Het is het is ook slecht voor andere dieren zoals
koeien, vogels, konijnen en honden, en je kunt het land
niet meer met het water besproeien.

Er zijn al heel veel oplossingen bedacht voor dit probleem, maar helaas zijn veel oplossingen niet afdoende,
veel te duur, niet toepasbaar op grote schaal of gewoonweg schadelijk. Het NXT Generation team bedacht in het
kader van de challenge voor de First Lego League een
zeer bijzondere oplossing, namelijk poeder gemaakt van
de zaden van de Moringa Oleifera boom.
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Centrum voor
Fysio- en Manuele Therapie ‘Tongelre’
Ceramlaan 10
5641 GD Eindhoven
Tel:040-2814317
e-mail: fysiotongelre@orange.nl
Hennie Cox
Bart van Houten
Janny Gudden
Frank Delemarre
Monique Webb

DE RIBBLOKKADE
Dhr. M. werd wakker met heftige pijn op de borst, had het benauwd, voelde pijn in de linker arm, was
misselijk en zweette fors. Op verdenking van hartfalen werd hij per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek al snel dat er met het hart niets aan de hand was.

Zo’n acute pijn is een typisch voorbeeld bij een blokkade van een rib. Op de overgang van de ruggenwervel naar de rib ontstaat een scheefstand, waardoor een afknelling ontstaat die flink pijnlijk kan zijn.
Aanleiding voor een ribblokkade kan een verkeerde beweging zijn bij tillen, stoeien of draaien, maar kan
ook ontstaan bij een flinke hoestbui, door langdurig onderuitgezakt te zitten of door een val.
De pijn zit vaak tussen de schouderbladen, meestal aan één zijde van de wervelkolom, kan naar de f lank
trekken en zelfs aan de voorzijde bij het borstbeen pijn geven. Deze laatste pijn, voor op de borst, wordt
ook wel het Syndroom van Tietze genoemd.
Naast de pijn wordt ook vaak de ademhaling bemoeilijkt; het lijkt of de adem ‘stokt’ en diep inademen
lukt dan niet of met moeite. Sommige armbewegingen kunnen de pijn laten opkomen en ook liggend is
de pijn vaak aanwezig of wordt juist dan geprovoceerd.
Ribblokkades komen zeer vaak voor, zowel bij mannen als v rouwen en op elke leeftijd.
Gelukkig kan deze klacht goed behandeld worden met manuele therapie. Door de rib als het ware terug
te zetten in zijn gewrichtje wordt de druk verminderd, waardoor de pijn vaak al direct afneemt en de beweeglijkheid wordt hersteld. Het ademhalen gaat dan ook weer beter.
Meestal zijn enkele manuele behandelingen nodig om de klacht te herstellen. Daarnaast kunnen er voor
de rug oefeningen worden gegeven en kan aandacht worden besteed aan de ademhaling.
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Door: Francis en Riet
Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennismaken met
medewijkbewoners die afkomstig zijn uit een ander land.
Deze maand interviewden wij Rob en Corinne Cox beiden geboren in Zwitserland. Rob is op vierjarige leeftijd
naar Nederland gekomen terwijl Corinne tot haar drieëntwintigste jaar in Zwitserland heeft gewoond.

Achtergrondinform atie ov er Zwitserland
Oppervlakte:
Inwoners:
Officiële landstaal:
Valuta:
Regeringsvorm:
Religie:

41.284 km²
7.581.520
Duits 64%, Frans 19%, Italiaans
8% en Retro Romaans 1%.
Zwitserse frank
Democratische republiek
Katholiek 46% en protestant
40%

Zürich, de grootste stad van Zwitserland ligt aan de
rivier de Limmat en de Sihl, in een breed dal aan het
meer van Zürich. Het gebied is al meer dan tweeduizend jaar bewoond.
Ook is Zürich het economische centrum van Zwitserland. Alle belangrijke banken hebben hier een vestiging.
De Zwitserse beurs is hier gevestigd en Zürich is tevens
de belangrijkste wereldhandelsplaats voor goud.

taire dienst en gelegerd in Seedorf en ook hij bezocht
in zijn vrije tijd zijn ouders, die ook vaak op diezelfde
camping kampeerden. En u begrijpt het al, daar hebben Corinne en Rob elkaar ontmoet en sprong de
vonk over.
Na zijn diensttijd heeft Rob nog een jaar in Zwitserland gewerkt. Maar aangezien daar op dat moment
weinig toekomstperspectief werd geboden, besloot hij
terug te gaan naar Nederland. Het gevolg was, dat er
vanaf dat moment veel heen en weer gereisd werd.
Om de 6 weken probeerden ze elkaar te ontmoeten.
Rob stapte vrijdags na zijn werk in de auto om het
weekend in Zwitserland door te brengen; Corinne had
de mogelijkheid om wat meer vrije dagen op te sparen en maakte daar altijd dankbaar gebruik van als
zij naar Nederland kwam.
Hoelang heeft dat heen en weer reizen geduurd?
Corinne: “Dat duurde 3 jaar. Ik ben 29 september
1991 geslaagd voor mijn opleiding. Ik heb toen geen
dag meer gewacht en ben op 30 september, ik was
toen 23 jaar, naar Nederland vertrokken.
Mijn ouders schrokken daar wel van. Ik had hen vaak
gezegd dat ik Rob wilde volgen ,maar zij namen dat
nooit zo serieus………Nu zijn ze er overigens heel tevreden mee en vinden dat ze me meer zien dan mijn
zus en broers.”

Kaart van Zwitserland

Wie zijn Rob en Corinne Cox?
Corinne (1968) en Rob (1963) zijn beiden in Zürich
geboren. Het toeval wil zelfs dat dit - weliswaar met
een tussenpose van 5 jaar - in hetzelfde ziekenhuis
was.
Waar hebben Rob en Corinne elkaar ontmoet?
Corinne volgde in Zürich de opleiding voor verpleegkundige B.
In de periode dat zij stage liep, ging ze vaak haar ouders opzoeken op de camping. Rob was toen in mili-

En kwamen jullie toen naar Eindhoven?
“Nee, Rob woonde in het vestingstadje Heusden in de
buurt van ‘s-Hertogenbosch. In dat mooie plaatsje
heb ik met veel plezier gewoond, helaas maar voor
een half jaar. Ik ben in Heusden meteen een cursus
Nederlands voor allochtonen gaan volgen, maar kon
die daar niet afmaken, omdat we na dat halve jaar
verhuisden naar Roermond. Daar heb ik de tweede
helft van de cursus gevolgd. Rob en ik converseerden
vaak in het Zwitsers (Duits), maar toen duidelijk
werd dat Nederland onze stek zou worden, zijn we
consequent overgeschakeld naar het Nederlands.
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In Roermond zijn we getrouwd, maar na 3 jaar kreeg
Rob een baan bij de TU in Eindhoven. Opnieuw gingen we verhuizen en dit keer naar de Citroenvlinderlaan waar we inmiddels al weer 14 jaar wonen. Hier
zijn ook onze 2 kinderen geboren, Florian van ruim 7
jaar en Chiara van 6 jaar. De kinderen spreken perfect Nederlands, maar thuis spreken we vaak Zwitsers (Duits).”

Foto: het gezin Cox

Kon jij hier werk vinden?
“Als verpleegkundige vind je gemakkelijk werk. Na
eerst wat jaartjes op Kempenhaeghe en bij de GGZ in
Den Bosch te hebben gewerkt kwam ik hier in Tongelre in Huize St. Ignatius terecht. Aanvankelijk
werkte ik daar overdag, maar nu draai ik alleen
nachtdiensten.
Ik werk daar erg graag, maar helaas, zoals jullie wellicht weten, gaat het klooster weg, dus moet ik ander
werk zoeken. Dat is er genoeg, maar ik wil het liefst
werk waarbij ik de tijd krijg om aandacht te schenken
aan de patiënten en waarbij ik niet steeds de klok in
de gaten hoef te houden, omdat voor behandelingen
een voorgeschreven tijd staat.
Rob en ik proberen de zorg voor de kinderen te delen, nachtdiensten zijn daarom voor dit moment, gezien de leeftijd van de kinderen voor mij heel geschikt.
Rob, die van oorsprong civiel ingenieur is, en later
nog milieukunde en bedrijfskunde heeft gestudeerd,
werkt nu bij de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
in Tilburg.
Wat zijn jullie toekomstplannen?
Corinne: “Doordat Huize St. Ignatius weg gaat en ik
dus op zoek moet gaan naar een andere baan, heb ik
intensief over mijn toekomstmogelijkheden nagedacht. Vanaf dit jaar volg ik in de weekenden een 4jarige opleiding bij het SPSO (Stichting Psycho- Sociale Opleidingen) te Utrecht. Deze opleiding leert je
mensen bij te staan in moeilijke situaties. Je krijgt
ideeën aangeboden hoe deze mensen verder te helpen. Hierbij moet je denken aan maatschappelijk
werk, psycholoog, stervensbegeleiding, rouwverwerking, jeugdzorg enz.”
Je woont nu 17 jaar in Nederland en 14 jaar in
Eindhoven. Hoe vind je het hier?
“Over heel veel dingen uit het Eindhovense ben ik
positief. We wonen in een fijn huis, dicht bij mooie
bosgebieden van Eindhoven en Nuenen. Als ik naar

het centrum wil ben ik daar heel snel. En wat ook een
pré is, je kunt hier bijna overal fietsen, dit in tegenstelling tot het met bergen bezaaide Zwitserland,
daar kan dat echt niet.
Het openbaar vervoer in Nederland is echter een echte ramp; dat is in mijn geboorteland veel beter geregeld.
En verder mis ik in Eindhoven sfeervolle authentieke
oude gebouwen, zoals bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch
heeft, de ruimte en de rust. Vooral die Zwitserse rust
heb ik zo nodig en kan ik dus heel erg missen.”
Hoe vieren jullie Sinterklaas en Kerstmis?
“Wij vieren geen Sinterklaas, maar wel de geboorte
van het Kerstkind Jezus. Op Heilig Abend (24 december) hebben wij pakjesavond.
In Zwitserland wordt zowel aandacht geschonken aan
Kerstmis, als aan de adventstijd, met adventskransen
en de adventskalender.
De kerstboom wordt traditioneel in Zwitserland pas
op 24 december gezet, terwijl je in Nederland vaak
direct na Sinterklaas, of zelfs ervoor al kerstbomen
ziet.
En in Zwitserland ligt er meestal vóór Kerstmis al
sneeuw, in Nederland komt een witte kerst echter
sporadisch voor.”
Heb je nog tijd voor hobby’s?
“Doordat ik ook de benodigde tijd aan mijn gezin en
mijn studie moet besteden, kom ik meestal tijd te
kort voor mijn hobby’s. Maar als het even kan wil ik
graag breien, bakken (o.a. kerstkoekjes), lezen, pianospelen en skaten, want dat zijn mijn favoriete hobby’s.”
Wat zijn jullie toekomstdromen?
Rob: ”Het is onze droom om eens - hopelijk binnen
niet al te lange tijd - in Italië te gaan wonen. We
gaan al jaren naar Italië op vakantie en zitten nu in
de fase dat we aan het uitzoeken zijn in welk gedeelte van Italië we in de toekomst zouden willen wonen.
Het zal nog zeker wel een aantal jaren duren voordat
onze dromen in vervulling gaan, maar als het zover is
dan wonen we lekker in een warm, natuur-, cultuuren kunstrijk land met prachtige mensen die nog tijd
voor elkaar hebben èn zoals Corinne altijd zegt, in
een buurland van Zwitserland. Maar voorlopig blijven
we nog gewoon in Nederland…… ik ben wel alvast Italiaans aan het leren!”
Corinne: “Ik was ook begonnen met Italiaans maar
ben er even mee gestopt, ik heb nu zoveel andere
dingen te doen. Als het zover is, heb ik het Italiaans
gauw genoeg onder de knie, ik heb een talenknobbel.”
Tot slot!
We nemen afscheid van Rob en Corinne
en bedanken hen hartelijk voor de gastvrijheid en voor hun bijzondere verhaal. We gunnen dit sympathieke
stel van harte, dat hun droom wonen in ‘bella Italia’ - ooit uit zal
komen.
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HET VERHAAL VAN DE
VIER KAARSEN
Heel langzaam brandden eens
vier kaarsen. De omgev ing was
zo rustig dat men ze kon horen
spreken.

De eerste kaars zei: "Ik ben
de VREDE. Ik deed zolang
mijn best opdat mensen geen
ruzie zouden maken, dat ze
geen wapens zouden gebruiken, dat ze niet zouden slaan
voor een meningsverschil.
Maar er blijft oorlog overal, en
waar mensen in groepen samenkomen blijven er twisten
ontstaan. Wat heeft het voor
zin dat ik voor hen brand?
Niemand kan mij beletten dat
ik uitdoof."
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

het nodig had om groot te worden en om moedig
te zijn, en naar de liefde omdat het kind niet alleen w ilde zijn. "Waarom branden jullie niet langer?" riep het kind vol onzekerheid uit. De drie
kaarsen spraken en vertelden hoe slecht het met
hen ging.
Nadat dit alles gezegd was, werd het kind heel
verdrietig.
Toen zei de vierde kaars: "Wees niet bang, mijn
kind. Nu ik nog brand kunnen we de andere kaarsen weer aansteken. Want ik
ben de HOOP!" Met glanzende
ogen nam het kind de kaars van
de hoop en stak de andere kaarsen weer aan.
Het vlammetje van de hoop wilde het kind nooit uit het leven
laten verdwijnen.
Laten ook wij allemaal de HOOP,
het VERT ROUWEN, de VREDE en
de LIEFDE bewaren en koesteren.
Dan groeit het grote licht dat Kerst mis is voor
vandaag, voor morgen en altijd.

De tweede kaars zei: "Ik ben het
VERTROUWEN. Meestal kan ik gemist worden. Dus heeft het geen zin
meer dat ik blijf branden. Want ik
leer mensen om te geloven in het
leven zelf en in elkaar. Ik leer hen
dat ze samen iets moois kunnen maken, maar ze luisteren niet. Hun vertrouwen is zo klein. Ze geloven alleen wat simpel is en in dromen die
wegvliegen als een veertje. Mensen
vertrouwen niet eens meer hun eigen hart, en geloven niet in het waarom van hun
bestaan." Toen ze stopte met praten blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit.
Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: "I k
ben de LIEF DE. Ik heb de kracht niet gekregen
om te blijven branden. De
mensen negeren me. Ze
vergeten zelfs hun naasten
te beminnen. Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon
helpen om elkaar warmte
te geven, en het gevoel dat
er altijd iemand ook van
hen hield - zelfs al wist
men dat niet." Ze wachtte
niet langer en doofde uit.
Plots kwam er een kind
aan en zag de drie gedoofde kaarsen. Het keek naar de vrede waarvan het
licht verdwenen was, en naar het vertrouwen dat
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Laatst was er een werkgroep bezig met het behoud van
’t Karregat om het weer in de oude glorie terug te krijgen, om er nieuw leven in te blazen maar vooral om aan
de gemeente het signaal te geven dat dit centrum een
plek is om trots op te zijn. En ook dat er in geïnvesteerd
moet worden, anders bloedt het dood.
BUURTBIEBBABBEL
Nu zit ik naar mijn papier te staren en vraag ik me af
waarover ik ga schrijven. Natuurlijk kan ik een top 10
van boeken bedenken, de kerstgedachte of een nieuwjaarswens.
Maar eigenlijk wil ik het eens over het Karregat hebben.
Sinds 23 januari werk ik vast in het filiaal van de bibliotheek in ’t Karregat. Daarvoor wel een paar keer ingevallen en ook steeds gezegd dat ik daar niet graag werkte. Nu heb ik er mijn vaste standplaats gekregen en
langzamerhand weet ik dat ik er wel graag werk maar
de redenen waarom ik vroeger niet graag inviel zijn nog
steeds aanwezig .
’t Karregat is zo’n mooi gebouw en daar zou zo veel mee
gedaan kunnen worden maar wat zie ik en wat zag ik.
Een schitterend gebouw waar bijna niets mee gedaan
werd. Dit zou toch het gebouw moeten zijn waar leven in
de brouwerij is, een ontmoetingsplaats. Het enige wat je
nu ziet is dat mensen snel hun boodschappen gaan doen
om daarna snel weer het gebouw te verlaten.
Vroeger kwamen de mensen van heinde en verre om
naar dit bijzondere gebouw te kijken. Er zaten heel veel
winkeltjes in, een café en een ruimte waar bijvoorbeeld
het carnavalsfeest georganiseerd werd. En wat heb je
nu? Niet veel meer! Vele partijen zijn vertrokken omdat
het niet rendabel was, verpaupering vooral aan de buitenkant waardoor er steeds minder mensen (klanten)
kwamen.

Ik weet niet hoe de stand van zaken nu is (woon zelf in
Helmond), maar ik weet wel dat dit gebouw moet blijven
bestaan, maar vooral moet uitgroeien naar een ontmoetingsplek. Misschien is het plaatsen van zitjes/bankjes in
de hal al een goede stap ernaar toe. Niet voor niets
heeft de architect het zo open gemaakt en met veel
glas.
Tja dit is maar een hersenspinsel van mij, maar ik hoop
dat iedereen gaat nadenken en op één of andere manier
zijn stem verheft. We moeten niet wachten tot de ander
het doet, zodat je alleen maar ja hoeft te knikken; nee,
we moeten met ons allen onze stem verheffen en misschien wordt dan het jaar 2009 een heel mooi jaar voor
’t Karregat.
De beste wensen voor 2009!
Ja, wij (alle medewerkers van de bieb) wensen iedereen
die dit leest een grandioze jaarwisseling toe en natuurlijk
ook heerlijke feestdagen. Sommigen zullen we volgend
jaar zien en anderen niet, maar voor ons geldt nog
steeds: zijn onze deuren open dan is iedereen welkom of
je lid bent of niet.
Zoals op woensdag 6 januari, dan wordt er vanaf half 3
voorgelezen over het ‘sneeuwbeest’. Dit gebeurt voor
kinderen t/m 6 jaar. Elk kind t/m 6 jaar mag komen luisteren. De bedoeling is dat we elke maand op de 1e
woensdag gaan voorlezen.
Dus laten wij het goede voorbeeld geven, onze deur
staat open, loop naar binnen en luister!
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DE BRUIN
DE GRAAF
DE GROOT
DE HAAN
DE JAGER
DE JONG
DE LEEUW
DEN HARTOG
DEN OUDE

DEVRIES
DE ZWART
FRANSSEN
GERRITSEN
HENDRIKS
KOOPMANS
MEIJER
MOLEN AAR
PAULISSEN

PETERS
SCHIPPERS
SCHOUTEN
SMULDERS
TEUNISSEN
THIJSSEN
TIMMERMANS
VAN DE BERG
VAN DE BOOGAARD

VAN DE HEUVEL
VAN DE LINDEN
VAN DE PLOEG
VAN DER WOUDEN
VAN DOORN
VAN HET HOF
VAN LEEUWEN
VAN VEEN
VAN VLIET

VAN WIJK
VEEN MAN
VERBURG
VERKERK
VER MEULEN
WILLEMSEN

De overgebleven letters vormen twee gezegdes.
Oplossing van vorige maand is:
‘INDONESIE’’

Schrijf het ge vonden 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)
of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl

De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 januari 2009 in het bezit te
zijn van de redactie.
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad.

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken:
Ben Wijkman
Monarchstraat 49
De prijs is beschikbaar gesteld door:



FDC Eindhoven
(voorheen Jos Rovers A ssurantiën)
Dr. Berl agelaan 1
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