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Lentekriebels in mei 
 
Wanneer we na de winter weer zonder jas naar buiten kunnen, wor-
den we collectief overvallen door een gevoel dat bekend staat onder 
de naam ‘lentekriebels’. 
 
Dit heeft o.a. te maken met ons bioritme, dat onder invloed staat van 
de hoeveelheid zonlicht en de veranderingen in de luchtdruk. We 
hebben dit ritme van licht en donker nodig om ons goed te voelen. 
Men wordt vrolijker, actiever en heeft meer energie, kortom, men 
heeft er weer zin in. Dat uit zich in zaken zoals de vele ontluikende 
liefdes en grote hoeveelheden collectanten aan de deur, want als we 
goed gestemd zijn geven we gul!  
 
De tuincentra verkopen vóór de IJsheiligen bakken vol voorjaars-
bloeiers en dit gebeurt na een nachtvorstje opnieuw. De zomercollec-
tie komt te voorschijn en je kunt op geen verjaardag komen of het 
gaat over de vakantie. Er zijn allerlei voorjaarsactiviteiten waar men 
over de koppen kan lopen. Maar wat maakt het uit, ons lichaam viert 
een hormonaal feest, de wereld ligt aan onze voeten.  
 
En Tongelre blijft natuurlijk niet achter. Wat te denken van de zeep-
kistenrace op ’t Hofke op 29 mei, de kleurrijke jaarlijkse processie 
naar Handel op 18 en 19 juni, de Pinksterbraderie, de vele activitei-
ten in de Wasvenboerderij en last but not least het eeuwfeest van ‘t 
Oude Raadhuis, waarover in dit nummer een fotobox van de afgelo-
pen 100 jaar is terug te vinden?  
 
Een curiosum is wel de grote deelname aan de reanimatiecursussen 
die in onze wijk hebben plaatsgevonden. Zouden we misschien bang 
zijn dat dit hormonenfestival te veel is voor ons hart? Welnee. Hang 
bij al deze activiteiten de Tongelrese vlag uit en pluk de dag! 
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Gerard Fieten 
 
Op mijn eigen terrasje in de Kluizenaarstraat zit ik 
met een lekkere jonge klare te genieten van het 
prachtige voorjaarsweer en ondertussen te denken 
aan het artikeltje dat ik in het kader van De Wis-
selpen voor Het Hofke moet schrijven. Mijn ge-
dachten dwalen af naar 1968, toen wij voor het 
eerst kennismaakten met Tongelre.  

Gerard op z’n eigen terrasje 
 
Wij, dat zijn Gerard en Mieke Fieten. Wij stonden 
samen aan een basisschool in Nijmegen en de 
hechte samenwerking daar leidde tot het traditio-
nele en klassieke: “de meester van de vijfde is op 
de juf van de eerste.” Onze trouwplannen beteken-
den in die tijd nog automatisch ontslag voor Mieke 
volgens de katholieke akte van benoeming. De bis-
schoppen waren toen kennelijk van mening dat el-
ke onderwijzeres, die ging trouwen moest omscha-
kelen van de zorg voor andermans kinderen naar 
de zorg om de wereld van andere kinderen te voor-
zien.  
 
Omdat ik ondertussen met avondcursussen mijn 
lagere akte Duits gehaald had, besloten we beide 
dan maar ergens anders opnieuw te beginnen en 
dat werd Eindhoven.  
 
Ik kreeg een benoeming aan de Mulo in de Hout-
straat, die vanaf dat jaar omgevormd werd tot Ma-
vo. Tussen mijn komst en die omvorming ligt ove-
rigens geen oorzakelijk verband. “Met de komst 
van de Mammoetwet is de ellende in het onderwijs 
begonnen”, is dus een constatering waarvoor ik 
elke verantwoording ontken………..  
 

Voor huisvesting in Eindhoven kreeg ik de mede-
werking van mijn nieuwe werkgever, de Jozefvere-
niging. Ik moest me melden bij een zekere juf-
frouw van Aalst. Daar waren talrijke woningzoe-
kenden. Als ik in gesprekken met die mensen ver-
melde, dat ik daar de eerste keer was voor een 
huis, dan keek men mij met veel medelijden aan 
en werd mij veel sterkte toegewenst. Maar geloof 
het of niet, toen ik naar huis ging, had ik de toe-
zegging voor een van de appartementen van het in 
aanbouw zijnde flatgebouw van de Vlinderbuurt. 
Onduidelijk is gebleven of dat kwam door de in-
vloed van de Jozefvereniging of omdat veel Eindho-
venaren ons voor gek verklaarden, zoals mijn rijin-
structeur mij vertelde. De huren in Eindhoven wa-
ren toen nl. nog voor 80% onder de honderd gul-
den per maand en de huur in de flats ging daar 
aanzienlijk boven, stookkosten overigens inbegre-
pen.  
 
In de bus en in de winkels kreeg Mieke regelmatig 
te horen: “Ja, die moeten wel allebei werken an-
ders kunnen ze het niet betalen.” We hebben daar 
heerlijk gewoond in die flat, ze waren ruim en ge-
zellig ingedeeld, je was binnen tien minuten met de 
fiets midden in de stad en in vijf minuten zat je te 
voet midden in de natuur van De Bochten. De 
“Helmondweg” was er nog niet, dus van het ver-
keer had je geen last. 
 
Met het echte authentieke Tongelre werden we nu 
geconfronteerd bv. door het optreden van het Mar-
tinusgilde, maar vooral “Jan de melkboer met zijn 
paard en kar” gaf ons een gevoel van kleinschalig-
heid. Het Tongelre-gevoel kwam in ieder geval niet 
van de mede-flatbewoners, want die kwamen geen 
van allen uit Eindhoven.  
Banen in het onderwijs, maatschappelijk werk en 
gezondheidszorg overheersten. Omdat zowel de 
mannen als de vrouwen een baan hadden zag je 
overdag maar weinig mensen. Voor Mieke was dat 
vervelend, zij had immers geen baan meer en om-
dat we snel een kind wilde, nam ze ook geen baan 
aan in het onderwijs. Maar geen nood, de Bijenkorf 
vestigde zich voor het eerst in Eindhoven. Naast 
het feit dat Eindhoven daardoor een flinke scheut 
“grootsteedse” allure kreeg, steeg ook de vraag 
naar winkelpersoneel enorm. Zo kwam Mieke op de 
boekenafdeling en kreeg zelfs een hoger uurloon 
“omdat ze haar talen sprak.” Ook op de galerij de-
den zich grote veranderingen voor: de ooievaar 
ging weldoende rond van huis tot huis en kwam 
ook bij ons terecht. In oktober 1969 werd Mark ge-
boren. 
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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. 
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Hoe gezellig 
het ook werd 
op de flat 
met al die 
nieuwe we-
reldbewo-
ners, hoe 
leuk de con-
tacten on-
derling nu 
ook werden 
op de gale-
rij, voor op-
groeiende 
kinderen 
was het ei-
genlijk niks. 
Te weinig 
ruimte om 
zich buiten 
uit te leven. 
Voor speel-
ruimte moest je 
steeds met je kind naar beneden.  
 
Dus…op zoek naar andere woonruimte. Het was 
inmiddels 1972 en bij het Hofke werd een com-
pleet nieuwe wijk gebouwd met prachtige wonin-
gen. We schreven ons in. Tot onze verbazing kre-
gen we vrij snel bezoek van twee heren. Ze wilden 
eerst met ons kennismaken voor wij een huis toe-
gewezen kregen: “Wij moesten ons wel realiseren 
hoe bevoorrecht we waren, dat we tussen bijna 
allemaal universitair geschoolde mensen kwamen 
te wonen en wat voor verplichtingen dat met zich 
mee bracht.!! “  We hadden geen bezwaar tegen 
doctorandi als buren. Wel waren we woest op die 
twee ballen en de manier waarop ze ons kwamen 
balloteren. (Het waren al de zeventiger jaren !!) 
Bevoorrecht waren we, dat bleek later, want we 
kregen fantastische buren. 
 
Ondertussen begon men bij ‘t Karregat aan de wijk 
Geestenberg te bouwen. We kregen een schrijven 
of we ons daar niet wilden vestigen. Geheel vol-
gens de toenmalige opvattingen over de maak-
baarheid van de samenleving, wilde men daar een 
ideale wijk van maken. Onderdeel daarvan was het 
streven naar een zo breed mogelijke samenstelling 
van de bevolking. Wij vonden die huizen echter 
niet mooi en ook de indeling van de wijk niet pret-
tig. Dus kozen we voor de Kluizenaarstraat. Daar 
werd in 1974 onze Martijn geboren.  
 
Als je kinderen hebt ga je vanzelf volop meedraai-
en in het sociale leven van de buurt vooral door 
scholen, sportclubs, vrienden van je kinderen en 
vooral ook verjaardagsfeesten van vrienden van je 
kinderen. We leerden steeds meer mensen kennen 
en vonden het een heerlijke tijd, en een heerlijke 
woonomgeving, toen en nu nog, want we wonen er 
nog steeds. 
 

Nu we gesetteld waren en, zoals dat zo mooi heet, 
“een voltooid gezin” hadden werd het ook tijd om 
de woorden van Kennedy in praktijk te brengen: 
“Vraag niet wat Tongelre voor u kan betekenen, 
maar vraag u af wat u kunt betekenen voor Ton-
gelre.”  
 
De eerste activiteiten in dit kader waren nog wel 
erg in eigen belang. Met een tweetal medebewo-
ners organiseerden we onder de huurders een 
huis-aan-huis-enquête en naar aanleiding van de 
uitslag daarvan hebben we een huurdersvereniging 
opgericht. Daardoor waren we in staat om als col-
lectief meer tegenwicht te bieden aan een naar on-
ze smaak wel erg patriarchale woningbouwvereni-
ging. Redelijk succesvol. 
 
Wat betreft vrijwilligerswerk was ikzelf een tijd 
verbonden aan de telefoondienst voor ouderen van 
Loket W. aan de Paul Krügerlaan, heb ik Neder-
landse les gegeven aan buitenlanders in het Oude 
Raadhuis. Ook in de kerk heb ik in het verleden in 
verschillende functies werk verricht, op dit ogen-
blik nog als hulpkoster en “ bewaarder van kunst-
schatten.”  
 
Samen met Mieke heb ik vele jaren huwelijkspas-
toraat gedaan. De bruidsparen, die in de Martinus-
kerk wilden trouwen moesten verplicht een cursus 
van drie avonden volgen. Omdat de gesprekken 
daar meestal zeer indringend waren, hebben we 
dat altijd het boeiendste vrijwilligerswerk gevon-
den.  
 
Mieke is ook nog werkzaam geweest als leidster 
van de peuterspeelzaal “Het Peuterhofke”, als Gele 
Dame in het Diaconessenziekenhuis en als onder-
wijzeres bij het vluchtelingenwerk. Tongelre werd 
echt ons leefgebied. 
 
Zijn we nu na 42 jaar echte “Tongelrenaars”. We 
hebben allebei niets met een eigen vlag en een 
eigen volkslied. Ons leven speelt zich wel voor een 
groot deel binnen dit gebied af. Volgens ons wordt 
een prettige woonomgeving mede bepaald door 
het aantal mensen dat met elkaar en voor elkaar 
iets organiseert. Lees dan het Hofke er maar eens 
op na, en zie eens hoeveel mensen zich voor onze 
wijk inzetten. Prachtig toch!! 
 
Dit stukje heb ik geschreven in het kader van de 
“Wisselpen”. Het was mijn bedoeling net te doen of 
jullie, lezers, bij mij in de tuin met een drankje ge-
zellig zaten te kletsen over “weet je nog wel van 
toen?” Als zeventigers vind je dat soms leuk. Maar 
de drank is op, het wordt wat kil, we stoppen. Ik 
vond het gezellig, hopelijk u ook. 
 
De Wisselpen geef ik door aan: 
Branka Stupar, een van de buren in onze straat.  
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Gerard op het balkon in de Vlinderflat 
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Bloeiende bermen, dat vinden we toch allemaal mooi. De 
tijd is er weer hoor, dat is U zeker niet ontgaan. Het be-
gon al uitzonderlijk vroeg dit jaar..In februari al, brachten 
de krokussen en narcissen een voorjaarsgroet. In maart 
zien we andere bloeiers, meer de inheemse voor de dag 
komen. Klein hoefblad en speenkruid. Hier en daar wat 
bosanemonen en soms nog Maartse viooltjes. Vergeet de 
pinksterbloemen niet. In april was het plotseling zomaar 
zomer. Het voorjaar voelde Mediterraans aan. 
In een stroomversnelling kreeg de natuur kleur. Koe-
koeksbloemen, paardenbloemen en het fluitenkruid ston-
den plots in bloei. Insecten hebben het er heerlijk naar de 
zin. De eerste koninginnenpage, onze grootste, mooie 
gele dagvlinder, werd in Tongelre al gesignaleerd in de 3e 
week van april. De honing is zelfs al weer geslingerd. 
Dan moet de echte zomer nog komen. 
In de tweede week van juni kun je, langs het fietspad van 
de Schuurstraat, hier en daar een heuse orchidee zien 
staan. Prachtig 
roze. orchideeën 
die alleen daar 
groeien waar de 
grondsoort voor 
deze planten ge-
schikt is. Er bloeit 
dan ook rode en 
witte klaver, mar-
grieten, duizend-
blad en vogelwik-
ke, een mooi paars/
blauw klimplantje. 
Straks als de zomer wat vordert. Bloei het gele boeren-
wormkruid, de paarse kattenstaarten, het kruiskruid en het 
St Janskruid.   
Fantastisch toch, die mooie bermen. Als straks, eind juli, 
langs de Molendijk het Koninginnekruid bloeit kun je een 
populatie zien van oranje zandoogjes. Een prachtig vlin-
dertje soms wel veertig stuks, fladderend van bloem naar 

bloem en natuurlijk achter 
elkaar aan, uiteindelijk te 
zorgen voor nakomelin-
gen, zodat de soort in 
stand gehouden wordt.  
Als je al dit moois wilt 
zien, moet je wel even 
van je fiets afstappen, 
tenzij je te voet bent. An-
ders gaat het gewoon 

weer aan je voorbij. Niet 
alleen een berm is mooi, maar juist de verscheidenheid 
aan de soorten maakt het des te interessanter.  
Nu alleen nog hopen dat het maaien van die bermen voor-
lopig wordt uitgesteld tot september, dan kan alles tot zijn 
recht komen! Geniet ervan. 
 
Met groengroet, Kees van Grevenbroek 
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Paarse Kattenstaart 

Oranje Zandoogje 

SOOS HOFZICHT 40 JAAR 
 
In 1970 bestond er in Tongelre een jongerensoos, 
genaamd Tieniske. 
De jeugd was erg enthousiast en dat sloeg over 
op de ouders van deze jongeren. Harry en Lenie 
de Graaff vonden dat ze ook wel eens een gezelli-
ge kaartavond konden organiseren onder de ou-
ders van deze jongeren. Harry de Graaff en Mar-
tien Baltussen namen het initiatief en al gauw kre-
gen ze bijval van Piet en Lenie Verheijden. Binnen 
de kortste keren hadden ze zo’n 40 mensen bij 
elkaar en daarmee was Soos Hofzicht in april 1971 
een feit. Er kwam een 3 mans bestuur te weten: 
• Voorzitter, Harry de Graaff 
• Penningmeester, Martien Baltussen 
• Secretaris, Mien Martens 
• Mede bestuurslid, Lenie Verheijden. 
Samen gingen ze op zoek naar een ruimte en al 
gauw kwamen ze terecht bij André en Mia Korting 
van Hofzicht uit Tongelre. Door de jaren heen 
groeide de Soos uit naar 70 leden en van tijd tot 
tijd was er zelfs een ledenstop. De maandelijkse 
kaartavond werd uitgebreid met een jaarlijkse 
midgetgolf en een jaarlijkse fietstocht. 
Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds het 
programma, ook al wordt er wel eens wat variatie 
in gebracht. Zo nu en dan uitgebreid met een ex-
cursie naar bijvoorbeeld het Autotron, de Bies-
bosch of de Maashegge. 
Leny de Graaff, nu 87 jaar en Lenie en Piet Verhe-
ijden, respectievelijk 85 en 84 jaar oud, zijn nog 
steeds lid van Soos Hofzicht. 
2 april hebben we het 40 jarig jubileum met een 
feestelijke dag gevierd en Leny, Lenie en Piet zijn 
benoemd tot erelid vanwege hun verdiensten voor 
de Soos. Zij zijn die dag door het huidige bestuur 
op toepasselijke wijze in het zonnetje gezet.  
Momenteel telt Soos Hofzicht 69 leden. Nog 
steeds mogen mensen zich aanmelden als lid van 
de Soos. Ben je nog geen 65 jaar (we kennen wel 
een beetje flexibiliteit) en wil je graag kennis ko-
men maken, dan kan dat door een telefoontje te 
plegen naar de voorzitter van Soos Hofzicht, Jan 
Rooyackers 040-2982966. Hij kan u alle informa-
tie verstrekken. 
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“Door bloemenmengsels te zaaien brengt de ge-
meente veel natuur terug in Eindhoven”. Hallo 040 
sprak met Kees van Grevenbroek, een bevlogen na-
tuurliefhebber, terreinbeheerder van het Lorentz 
Casimir Lyceum, vrijwilliger bij de Stichting Groen-
domein Wasven en officieel beëdigd Beschermheer 
van de eerste Wereldboom van Nederland, een 270 
jaar oude plataan in de voormalige kasteeltuin van 
het Groendomein Wasven. 
 
Wasven 
We spreken met hovenier Kees van Grevenbroek, be-
vlogen natuurliefhebber en vrijwilliger bij Groendomein 
Wasven in Tongelre. In zijn bosgroene overall oogt hij 
als een stoere boswachter/houthakker uit een jongens-
boek. Vriendelijke blauwe ogen weerspiegelen het ka-
rakter van deze veertiger, geboren met een groen hart, 
in de wijk Stratum. 
 
Spiekhutje 
“Mijn liefde voor de natuur dateert al van kleins af aan’, 
vertelt hij. `Een tuin hadden we amper, omdat mijn ou-
ders een groentezaak hadden en de plaats voor de helft 
overdekt was met golfplaten. Een opslag dus. Maar in 
een hoekje kon ik toch een spiekhutje bouwen en de 
vogels van dichtbij bekijken. Ik was altijd buiten, viste 
graag met vriendjes aan de waterkant en daar kon je 
van alles voorbij zien vliegen, zwemmen en kruipen. 
Dat vond ik interessant. Later wilde ik vanzelfsprekend 
`iets gaan doen met natuur’. Ik heb de Hoveniersoplei-
ding gevolgd en nu werk ik al 28 jaar met veel plezier 
als terreinbeheerder bij het Lorentz Casimir Lyceum, 
een school die midden in het groen ligt.’ 

Reeën spotten 
Die baan is echter nog niet genoeg voor de enthousias-
te natuurliefhebber. In zijn vrije tijd werkt hij vele uren 
als vrijwilliger bij de Stichting Groendomein Wasven, 
waar hij ook in het bestuur zit. In en om de Wasven-
boerderij (de fraai verbouwde Philipsboerderij aan de 
Celebeslaan in Tongelre) worden onder zijn begeleiding 
allerlei activiteiten georganiseerd, zoals natuurthema-
avonden voor kinderen, natuurwandelingen en film-
avonden. Ook reeën spotten in de vroege morgen is 
een geliefde excursie. 

Eed gezworen 
In 2009 werd Van Grevenbroek officieel beëdigd als 
Beschermheer van de eerste Wereldboom van Neder-
land, een 270 jaar oude plataan die te zien is in de 
voormalige kasteeltuin van het Groendomein Wasven. 
`Stichting Wereldboom vraagt aandacht voor bomen en 
heeft als doel ze, waar mogelijk, zo oud te laten worden 
als maar kan. Ik heb mijn eed gezworen op de bast van 
die boom, ook wel De Gevlekte Zuiderling genoemd. 
Deze bijzondere boom is zeker een bezoekje waard. 
Maar niet alleen deze reus, alle bomen zijn belangrijk 
voor onze stad! Ze dragen bij aan het zuiveren van de 
lucht. Helaas, mensen mopperen altijd over al die afge-
vallen bladeren. Men kan beter eens mopperen over de 
neergegooide rotzooi, het zwerfafval. Dan heb je pas 
een reden om je druk te maken.’ 

 
Terugkerende torenvalkjes 
Op de vraag hoe groen de rest van Eindhoven is, ant-
woordt hij: `We hebben gelukkig veel groen in onze stad 
en de mensen van de gemeentelijke dienst doen hun 
uiterste best om Eindhoven die groene uitstraling te la-
ten behouden. Wat een goeie zet is van de gemeente: 
stukjes landbouwgrond inzaaien met een bloemen-
mengsel. Vaak is de opbrengst van zo’n stukje mini-
maal. Maar met bloemen en later de zaden, oogst je 
natuur. Vlinders en andere insecten worden aangetrok-
ken als het in bloei staat. En als het zaad rijp is, zal het 
bezocht worden door vogels en muizen. Torenvalkjes 
en uilen zijn weer gek op muizen. Dus door bloemen-
mengsels in te zaaien krijg je heel veel natuur terug. De 
inwoners van Eindhoven genieten intussen volop mee 
van de korenbloemen, klaprozen en zonnebloemen die 
staan te stralen.’ 
 
In wijkblad Rond `t Hofke heeft Van Grevenbroek al ja-
ren een column over de natuur, en ook voor verslagleg-
ging van de activiteiten weet hij de pen te vinden. `Ik 
vind het geweldig om te schrijven over de natuur in en 
om Eindhoven. Er is hier zoveel moois te ontdekken!’ 
 

ONBEKENDE ONBEKENDE ONBEKENDE HELDENHELDENHELDEN: KEES : KEES : KEES VANVANVAN GREVENBROEK GREVENBROEK GREVENBROEK   
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De activiteiten in onze parochie 

Op de website vindt u eventuele veranderingen in de 
activiteiten. 
 
De hele meimand wordt er elke avond om 19.00 uur bij het 
kapelletje het rozenhoedje gebeden. 
  
Op vrijdagmiddag en avond 24 juni willen we vanaf 16.00 
uur onze vrijwillige medewerkers bedanken voor hun inzet. 
 
Voorgenomen besluit sluiting Antoniuskerk 
Er was een flinke opkomst op woensdag 13 april bij de 
openbare parochievergadering. Hoofdagendapunt was het 
voorgenomen besluit van het parochiebestuur om de An-
toniuskerk in de toekomst te gaan sluiten. De voorzitter 
Paul Batenburg gaf een helder betoog waarom het be-
stuur zich hiertoe zag genoodzaakt. Elk jaar wordt een 
flinke aanslag gedaan op de spaarpot van de parochie. 
Wanneer we zo doorgaan is de parochie binnen tien jaar 
failliet. Voor die tijd zal het bisdom ingrijpen wanneer we 
niet zelf onze verantwoordelijkheid nemen.  
 
Deze avond was bedoeld om dit standpunt van het be-
stuur toe te lichten, maar ook om te luisteren naar alterna-
tieven, mogelijkheden die parochianen zien, ideeën die zo 
omhoog komen en onderzocht moeten worden. Aanvan-
kelijk verliep de discussie wat behoudend. Argumenten 
als: de huidige kerkgangers van de Paterskerk attenderen 
op de mogelijkheid bij ons te kerken. Medegebruikers zoe-
ken die ons kerkgebouw willen huren: De gemeente met 
huwelijkssluitingen, koren, concerten, andere kleine kerk-
genootschappen. Doorredenerend snapt iedereen dat dit 
misschien op jaarbasis maximaal 5000 euro zou kunnen 
opleveren, dat daar tegenoverstaat dat we veel meer en 
veel langer de kerk warm moeten stoken. Het rendement 
is met deze oplossingen nihil. Het tweede deel van de 
avond werd in mijn ogen boeiender: Wanneer we zelf niet 
willen gaan voor een vitale en levende gemeenschap, 
waarom zouden we de kerk dan open houden? Een aantal 

mensen heeft zich opgeworpen om hierover samen met 
mij na te denken. Het bestuur heeft toegezegd, voor zover 
het bisdom niet ingrijpt, opnieuw na te denken over haar 
voorgenomen besluit, wanneer die vitaliteit in de komende 
twee jaar aantoonbaar groeit. Was je niet aanwezig, maar 
wil je graag meedenken, laat me dat dan graag weten. 
Pastor Willem Brok 
 
Toch feest 
Op de eerste zondag na de feestdag van de H. Antonius, 
13 juni, is er een kleine feestelijke viering in de kerk. Dit 
jaar maken we 20 jaar gebruik van deze voormalige pro-
testante Oosterkerk. Na voorgaand artikel over het voor-
genomen besluit, is een bescheiden gebeuren op zijn 
plaats natuurlijk. Maar de medewerkers aan de Fazant-
laan grijpen de gelegenheid terecht aan om stil te staan bij 
dit jubileum. U bent van harte welkom op zondag 19 juni. 
Na de viering is er koffie en gelegenheid elkaar te ontmoe-
ten. 
Pastor Willem Brok 
 
Wereldmaaltijd geslaagd 
De wereldmaaltijd op woensdag 13 april was een gezellig 
gebeuren. Het eten was lekker en het bracht ook nog eens 
320 euro op voor de stichting Seig.  
Wim en Dorothé van Dijke waren uitgenodigd. Tussen de 
gangen door heeft Dorothé ons bijgepraat over hun laatste 
bezoek, december jongstleden aan, Gambia. 19 personen 
namen deel aan de maaltijd. Op zo'n avond besef je, dat 
we wereldwijd allemaal genoeg te eten hebben, wanneer 
we op deze wijze zouden eten.  
Over één ding waren we het verder eens: dit doen we vol-
gend jaar weer en met een grotere groep. Dank aan de 
kokers, we hebben genoten van de linzensoep, de quinoa 
met witte kool en gember en de stoofpeertjes na. 
Willem Brok 
 
Op 24 juni vrijwilligers bedankdag 
Waar blijven we als parochie, zonder al die vrijwillige han-
den? Daar willen we jullie graag voor bedanken. We kijken 
nog terug op de gezellige middag in de Philipstuinen vorig 
jaar. 
Dat betekent dat we dit jaar, traditiegetrouw, naar het Gil-
de gaan. Die 24-ste juni verwachten we al onze medewer-
kers tegen 16 uur bij het Gildehuis, aan het Aalbersepad. 
Daar staat de koffie klaar. We zullen wat schietoefeningen 
doen. en natuurlijk is er wat te eten en te drinken. Dat be-
tekent dat er ruimte is voor wie iets ten tonele wil brengen. 
We zijn benieuwd naar jullie talenten op vlak van zang, 
toneel en voordracht.  
Willem Brok 
 
Eerste communie 
Op 1 mei hebben Mercedes en Gerrit Penninx in de Marti-
nuskerk hun eerste communie gedaan. 
Een week later, op 8 mei ook in de Martinuskerk, zijn dat 
Martien Weber, Sjang Huiskes, Talitha Swinkels, Luana 
Hartogs, Adriano van Mierlo, Kobus van Boxtel en Mario-
nella Martina. 
De kinderen die op 29 mei in de Antoniuskerk hun eerste 
communie doen, zijn: Sophie Schlatmann, Bram Hoens, 
Lisanne Szlapka, Mees Wels en Bibi-Anna Bongaerts. 
 
Vormsel  
Voor de kinderen die in juni het vormsel ontvangen, en 
hun gezinnen, is er op zondag 22 mei om 14.00 uur een 
viering in de Antoniuskerk. Het is een ander soort viering; 
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr: 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Woon- en 
zorgcen-

trum Berc-
kelhof 

(restaurant) 

Antonius Martinus 

Eucharistieviering 
of woord- en 
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Ochtendgebed 
met communie-
dienst 

Dinsdag 
9.00 uur 
(stilte-

centrum) 

1e vrijdag 
van de 

maand om 
9.30 uur  
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viering in de Antoniuskerk. Het is 
een ander soort viering; ieder gaat in 
groepjes aan de slag om een stukje 
van de viering te verzorgen. Met 
eigentijdse muziek en wellicht ook 
wel dans en bibliodrama. Na afloop 
is er een quiz die over het huiswerk 
gaat dat de kinderen gemaakt heb-
ben: verschillende opdrachten om 
op internet de antwoorden te zoe-
ken. 
 
Op zondag 29 mei gaan we met alle vormelingen die in 
de Cathrien hun vormsel ontvangen, naar diezelfde Ca-
thrien. Daar krijgen we een rondleiding en zijn er verschil-
lende korte workshops. Het vormsellied gaan we alvast 
oefenen, zodat we tijdens de vormselviering uit volle 
borst mee kunnen zingen! Behalve het lied, gaan we ook 
de vormselviering oefenen. 
 
Survivalweekend voor jongeren (op 18-19 juni) 
Gevaarlijk spel, kampvuur, een nachtelijke survivaltocht, 
overleven in een gierend gekke groep! Durf je deze uitda-
ging aan en wil je samen met vrienden en ‘nog-niet-
vrienden’ deze onvergetelijke kortste nacht meemaken, 
geef je dan op voor het eerste Nuenense survivalweek-
end. Met veel spel- en chillmomenten gaan we samen het 
thema ‘overleven in de moderne wereld’ tastbaar maken. 
 
Het hele weekend plezier voor maar 15 euro (incl. over-
nachting, eten, drinken), in de blokhut van Panta Rhei (bij 
sportpark Oude Landen). Je kunt je aanmelden bij Paul 
ten Hacken (pastoraal jongerenwerker in Nuenen): 
p.ten.hacken@onsnet.nu) Na aanmelding krijg je het 
complete programma. Breng vrienden en vriendinnen 
mee! 
 
Feest pastor Hans Vossenaar ofm 
Op 31 mei zal het 25 jaar geleden zijn dat pastor Hans 
Vossenaar ofm in Oslo tot priester werd gewijd. Dat zilve-
ren jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 
Pastor Vossenaar benadrukt in de 
voorbereiding op zijn feest dat het 
niet alleen om hem moet draaien of 
om het sacramentele priesterschap. 
In onze parochies zijn immers veel 
mensen actief of allerlei terreinen. 
Samen dragen we de geloofsge-
meenschappen binnen de Pastora-
le Eenheid H. Kruis. Iedere gelovi-
ge kan zijn of haar steentje bijdra-
gen. 
 
We willen u al enkele onderdelen melden uit het feestpro-
gramma: 
• Dinsdag 24 mei: 20.00 uur thema-avond over de 

gelijkwaardigheid van alle kerkleden en de eigen bij-
drage daarbij van de priester in de parochie van de 
21e eeuw. Deze avond vindt plaats in Kerkelijk Cen-
trum De Regenboog te Nuenen. Een van de sprekers 
is Leo Fijen, die vertelt over zijn ervaringen in zijn 
thuisparochie in Maartensdijk 

• Vrijdag 27 mei: 20.00 uur vrijwilligersfeest. De 
parochie Nuenen viert dit feest op de laatste vrijdag 
van de meimaand en dit jaar in het teken van het 
jubileum. We beginnen met een korte gebedsdienst 

in de H. Clemenskerk, gevolgd door een feestavond 
in de pastorietuin. 

• Zaterdag 28 mei vanaf 14.00 uur Dienstenveiling 
in de feesttent in de pastorietuin ten bate van de 
Dorpswerkplaats. Pastor Vossenaar  heeft er ook 
voor gekozen om in het kader van dat jubileum iets 
te doen voor de Nuenense gemeenschap, want juist 
een parochie staat midden in de samenleving en wil 
vanuit haar christelijk geloven ook een uitstraling 
naar buiten hebben. In Nuenen groeit het aantal ou-
deren – of als u die term liever hoort: senioren – ge-
staag. In allerlei activiteiten richt de parochie zich op 
ouderen. Daar ligt ook een parallel met de activiteiten 
van de Dorpswerkplaats. 
Want deze zet zich in voor ouderen en voor mensen 
die niet meer deel kunnen nemen aan het arbeids-
proces. Een bijzondere veiling 's middags in de pas-
torietuin ten bate van het noodzakelijk onderhoud 
van de Dorpswerkplaats. 

• Zondag 29 mei: 11.00 uur Officiële viering met 
Eucharistieviering en receptie in de pastorietuin. Ie-
der is in de gelegenheid pastor Vossenaar te felicite-
ren. 

 
Voor verdere informatie te zijner tijd op onze website: 
www.parochienuenen.nl 
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FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
   

Overledenen: 
Jo Antonissen-Boudewijns, 79 jr., Gen. Cron-
jéstraat 
Toos van der Palen-Kweens, 91 jr., Nuenen 
Riet van der Meijs-van Doorn, 87 jr., Liviuslaan 
Bertje Ilmer, 93 jr., Hefveld 
 
Doop: 
Fem Hilhorst 
Andy Barnier 
Ziva Harbers 
Rens Kersten 

Steunpunt voor uitkerings-
gerechtigden 
 
Het Steunpunt Uitkeringsgerech-
tigden Eindhoven geeft informatie, hulp en advies 
aan iedereen die te maken heeft met arbeidsonge-
schiktheid, werkloosheid of bijstand. Elke ochtend 
wordt er aan de Kempensebaan 80 van 9.30 uur 
tot 12.30 uur spreekuur gehouden. Iedereen die 
hiervan gebruik wil maken wordt verzocht een af-
spraak te maken via het telefoonnummer 040-
2455300.  
 

Het Steunpunt is een dienstverlenende, onafhan-
kelijke organisatie, die uitsluitend met vrijwilligers 
werkt. Er zijn dan ook geen kosten verbonden aan 
de geboden hulp. 
 

Meer informatie kunt u lezen op de website: 
www.steunpuntuitkeringen.nl. 
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Ingezonden brieven over de verkeersveilig-
heid in onze wijk 
 
Verkeersveiligheid in onze wijk 
(3) 
 
Beste mensen, 
  
Wij moeten allemaal leren dat de gemeente NIET 
naar het gewone volk luistert. Heb al eerder ge-
klaagd over de kruising bij ‘t Hofke met de Oude 
Urkhovense weg. Kijk maar eens als een moeder 
met een 2 jarig kind en een wandelwagen over 
moet steken is het “REN VOOR JE LEVEN”, een 
vluchtheuvel is er niet. 
 
Dit is ook zo op het kruispunt 
bij de kerk, daar vond de ge-
meente het mooier om er een 
perkbeplanting bij te maken, 
de fietsers en voetgangers 
moeten maar kijken wat ze 
doen. 
Praat ik nog niet over het ge-
motoriseerde verkeer dat vaak met opstoppingen 
te maken heeft met de vraag WIE GAAT ER 
EERST. 
Heb al meer problemen gehad met de gemeente 
en met de politie over de Urkhovenseweg ,en dan 
met name de snelheid die daar helaas standaard 
is, dit is heel gevaarlijk als er leden van onze 
scouting over moeten steken . 
Hier wordt ook niet naar geluisterd. 
  
Met vriendelijke groeten hopende op een goed re-
sultaat verblijf ik,  
 
W G Eickmans 
  
Verkeersveiligheid in onze wijk (4)  
Om een veiliger Tongelre te krijgen moet de oude 
situatie hersteld worden op de kruising Tongelre-
sestraat en ‘t Hofke of in ieder  geval het terug 
brengen van de zebra paden voor de voetganger. 
 
Op de Hageheldlaan moeten meer drempels ko-
men evenals in de Zwaluwstaartweg maar deze 
moeten wel van een betere kwaliteit zijn zodat  
 je geen schade aan je auto krijgt als je je aan de 
snelheid houdt 
Ook zou het de veiligheid verhogen als er op het 
trottoirs beugels komen te staan die bromfietsers 
hinderen om via de trottoirs de drempels te om-
zeilen en met een nog hogere snelheid door de 
straat te rijden en dat gaat echt met snelheden 
boven de 60km/h. 
 
Haal de school weg uit de Avondroodstraat en het 
percentage hardrijders zakt al met 75% want het 
zijn niet de bewoners maar de kinderafhalers die 
regelmatig veel te hard rijden. 
  
J.v.Erven  

Sinds 1 augustus 2008 maakt de Oud-
Katholieke Parochie Eindhoven voor 
haar liturgische en pastorale diensten 
gebruik  van de RK parochiekerk   
H. Antonius van Padua, 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 zondagen 
geen diensten.  
 
Pastoor P. Coemans is te bereiken via telefoonnummer   
06-28176930 (alleen op donderdagen), daarnaast is assis-
terend pastoor J.W. de Haan bereikbaar op telefoonnum-
mer 024-6221470 of  06-49630170.  
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Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

Berckelhof 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 ont-
vangen. Hebt u een familielid dat hiervoor belangstel-
ling heeft? U kunt hem of haar dan als volgt aanmel-
den.  
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of een 
briefje naar het redactieadres: ’t Hofke 15, 5641 AH 
Eindhoven.  
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na afloop 
van deze termijn is een berichtje naar bovenstaand e-
mail- of postadres voldoende om de bezorging voor 
wederom een jaar te verlengen.  
  
De redactie 

OUD KATHOLIEKE PAROCHIE EINDHOVEN 

Jozua Gemeente Eindhoven 
Telefoon: 040-2412231 
E-mail: infojozua@gmail.com 
 

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 het Oude Raadhuis,     
’t Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent 
van harte welkom! 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  13 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Zoekt u telefonisch contact met ‘t Oude Raadhuis? 
Bel dan tussen 9.00 en 12.00 uur! 

 Maandagmorgen 
Servicepunt van 10.00 - 11.30 uur 
 
 Maandagmiddag  

Fiets & Wandelgroep 55+ Tongelre. 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april 
wandelen: 1x per 2 weken 
Het fietsen begint om 13.30 uur en het wandelen 
begint om 14.00 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 wijkcen-
trum. 
 
 Woensdagmiddag  

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

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

Vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur. 
Koffie en een gezellig praatje, leestafel, kaarten, 
sjoelen rummikubben of een willekeurig ander 
spel. 
 
 Nieuw: elke dinsdagmiddag 

Koffie/Thee – Praatmiddag voor vrouwen van 

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

Schilderen van 20.00 - 22.30 uur. 
Aspirant-schilders zijn van harte welkom. 
 
 Elke dag voor- en namiddag 

JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefheb-
bers. 

Kienen Kienen Kienen 
 

Wegens te weinig belangstelling is er alleen nog in juni 
kienen: 3e woensdag in de maand 

Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 19.45 uur 
 

Daarna is er dus geen kienen meer! 

HET A B C VAN VEILIG WONEN 
 
Donderdagmiddag 26 mei 14.00 uur in 't Oude 
Raadhuis. 
De POLITIE komt ons vertellen wat er zoal nodig is 
om zo veilig mogelijk te kunnen wonen. Dat zal gaan 
over zowel veiligheid in huis als veiligheid in de 
woonomgeving. Over veilig pinnen en wat dies meer. 
Behalve vertellen zal de politie ook luisteren. Luiste-
ren naar uw vragen en daarop reageren. 
 
Iedereen is van harte welkom. 
De toegangsprijs is € 1,00. Een kopje koffie of thee 
krijgt u gratis. 
 
 

BRUIKBAAR ?  BRUIKBAAR ! 
 
Bruikbare kleding; voor baby's, peuters, kleuters, 
jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, (zowel voor 
meisjes als jongens) volwassenen,  ouderen, (voor 
mannen en vrouwen) ook schoenen, handschoenen, 
shawls; 
Bruikbaar linnengoed: dekbedden, hoezen, slopen,  
handdoeken, theedoeken, baddoeken; 
Bruikbaar speelgoed: voor kleine en grotere jeugd; 
Bruikbaar serviesgoed: allerhande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U gooit het nu misschien weg of het staat in de weg. 
U kunt er andere mensen blij mee maken. Waarom 
zou u dat niet doen? U kunt het allemaal afleveren en 
wij zorgen er voor dat het op een goeie plaats terecht 
komt. Afleveren kan, alleen overdag, bij 't Oude 
Raadhuis of bij Hageheldlaan 4.  
 
Eens per ca 3 maanden volgt er een uitgifte; aan de 
mensen die het goed kunnen gebruiken; op een 
dinsdagmiddag vanuit 't Oude Raadhuis. Zie in de 
komende maanden uit naar Rond 't Hofke, daarin 
wordt het aangekondigd. Opnieuw een service van 
de vrijwilligers van 't Oude Raadhuis. 
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Eindhoven, 3 mei 2011. 

 
Aan de Gemeenteraad van Eindhoven, 
 
Op 15 februari besloot het College om geen aanbouw 
achter 't Oude Raadhuis te plaatsen. Op 15 maart werd 
ons daarvan officieel mededeling gedaan. 
Op 29 maart hebben wij u een brief gestuurd waarin wij 
protesteren tegen de gang van zaken en waarin wij u 
verzoeken het collegebesluit te vernietigen en het Colle-
ge op te dragen zo snel mogelijk de eerder gedane be-
loften in te lossen. 
 
Ervan uitgaande dat onze brief nog in behandeling is bij 
de Raad, verbaast het ons dat het College nu zomaar 
ineens met een Wijkinfo op de proppen komt waarin de 
bewoners van 't Hofke e.o. worden geïnformeerd over 
het collegebesluit. Naar ons inzicht is de Raad het 
hoogste bestuursorgaan in de stad en het kan onzes in-
ziens niet zo zijn dat het College daaraan gewoon voor-
bijgaat. 
Het zou toch kunnen zijn dat de Raad het College inder-
daad opdraagt om een ander besluit te nemen? 
Volgens de geldende verhoudingen is het toch zo dat 
het College bij een klacht over besluiten eerst het oor-
deel van de Raad dient af te wachten alvorens bewoners 
te informeren over een niet-definitief besluit? 
Is dit niet een reden voor de Raad om het College te 
berispen? 
 
Wij hebben nu de stellige indruk dat het College met 
deze actie zowel de Raad monddood wil maken áls een 
poging onderneemt om een succesvolle handtekenin-
genactie onder de bewoners te frustreren. 
 
Onzerzijds zal een dezer dagen in reactie op de Wijkin-
fo van het College ook een Wijkinfo worden verspreid 
waarin wij naar de bewoners toe nogmaals duidelijk 
zullen maken dat hier een foutieve beslissing is geno-
men en dat wij iedereen alsnog verzoeken om ons steun 
te betuigen door het plaatsen van een handtekening.  
Ook willen wij in uw richting inhoudelijk ingaan op de 
Wijkinfo. Wij zijn benieuwd naar uw reactie. 
 
Met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
Namens het bestuur van de Stichting 
Wijkcentrum 't Oude Raadhuis, 
 
Frits van Geffen, voorzitter     
Franka Heesterbeek, secretaris. 
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Avond fietsdriedaagse 
 

 
 
 
 
 
 
 

We hebben mooi weer besteld!  
Fietst u ook mee? 

 
We sluiten het seizoen af met onze traditione-

le fietsdriedaagse op 21, 22 en 23 juni. 
We fietsen langs de mooiste plekjes rond 

Eindhoven. 
Elke avond wordt ongeveer 20 km afgelegd. 
Aan iedereen die alle avonden uitrijdt wordt 

een leuke herinnering uitgereikt. 
Start: tussen 18.00 en 19.00 uur bij  

’t Oude Raadhuis. 
Inschrijfgeld inclusief route:  

€ 2,00 per avond. 
 Voor drie avonden : € 5,00 

HIGH TEA, AL EENS MEEGEMAAKT ? 
 
Donderdagmiddag 23 juni 
van 14.00 tot 16.00 uur 
sluiten we het activiteiten-
seizoen 2010/2011 af met 
EEN FEESTELIJKE HIGH 
TEA  in   't Oude Raadhuis. 
Lekker snoepen en gezellig 
bij elkaar. 
 
De kosten bedragen niet meer dan € 6,00 p.p. 
(daar krijg je wat voor hoor!) en dienen bij inschrij-
ving te worden voldaan. Het maximum aantal deel-
nemers stellen we op 40 en ... wie het eerst 
komt...... De inschrijvingsformulieren liggen in ons 
wijkcentrum klaar en u kunt bij de beheerder beta-
len. 
 

SERVICEPUNT 
Inzake een heractivering van het Servicepunt onder 
de bezielende leiding van Marijke Wijkman volgt bin-
nenkort de nodige publiciteit. Het Servicepunt be-
oogt de bewoners van 't Hofke e.o. op alle mogelijke 
onderwerpen hulp en bijstand te kunnen verlenen: 
helpen en/of verwijzen, afhankelijk van mogelijkhe-
den en onderwerp. U leest er volgende maand 
meer over.  

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Babysithoek 

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

Serina Kakar (1996), Satijnvlinderlaan 81. Telefoon: 
0407877780 of 0630585801.  
Ik zit op het Lorentz Casimir Lyceum, Gymnasium. Misschien 
nog wat jong maar mij kunt u goed vertrouwen.  

OPENLUCHTMIS LOOSTRAAT 1 OPENLUCHTMIS LOOSTRAAT 1 OPENLUCHTMIS LOOSTRAAT 1 MEIMEIMEI   
 
Voor de 18e keer werd er afgelopen zondag 1 mei de openluchtmis gehouden bij het kapelletje aan de Loostraat. Een 
stralende zon, een behoorlijk frisse en harde wind, mooi gezang van het Martinuskoor en een optreden van de twee aan-
wezige gildes. Een mooie dienst. Met na afloop een mooie zonovergoten vendelhulde en daarna natuurlijk gezellig kof-
fiedrinken op het erf van de gastvrije buren, de familie Rovers. Afgelopen 20 jaar is de openluchtmis pas twee keer 
“verregend”. Het grote aantal mensen dat in de wei zat en na afloop koffie dronk maakt duidelijk dat zo’n speciale eu-
charistieviering erg gewaardeerd wordt.  

Het fotoboek van de open-
luchtmis is te bekijken op 
www.parochietongelre.nl 

ALVAST VOORUIT KIJKEN NAAR HET 
NIEUWE SEIZOEN? 

  

De volgende acht Begijnenhofgesprekken zullen er 
weer zijn vanaf 18 september. Het nieuwe jaar-
thema wordt dan: "Spiritualiteit in het dagelijks 
leven". Het zijn lezingen en een gesprek vanuit 
een christelijke achtergrond. Iedere belangstellen-
de is welkom. De bijeenkomsten van 10:30 tot 
12:30 in De Herberg, het gemeenschapshuis van 
Eckartdal, Nuenenseweg 1, 5631KB, Eindhoven. 
Na een inleiding van een uur volgt een pauze met 
koffie of thee. Daarna kunnen de bezoekers met 
de inleider over het behandelde thema in gesprek 
gaan. 
 

U kunt alvast de volgende 8 zondagochtenden no-
teren: 18 september, 16 okt, 13 nov, 18 dec, 15 
jan 2012,  12 feb, 11 maart en 15 april 2012. Als 
u daarover regelmatig een bericht wilt ontvangen 
kunt u dat opgeven bij mevr Spiertz 040-242 12 
63 of via mail: begijnenhofgesprekken@kpnmail.nl 
Namens de initiatiefgroep, een fijne zomer en tot 
ziens! 
 

Hans Lindeijer 
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Recept van de maand mei: Lente stoofpotje met kippenbouten, peultjes en bospeen. 

Ingrediënten: 
4 stuks kippenbouten 
1 eetlepel Tongelrese honing 
½ eetlepel grove mosterd 
2 eetlepels zonnebloem olie 
25 gr boter 
2 teentjes knoflook 
50 gr gekookte ham blokjes 
1 bosje tijm 
1 bosje rozemarijn 
100 ml rode wijn 
150 ml gevogelte bouillon 
4 bosuitjes 
100 gr peultjes 
200 gr bospeentjes 
Pezo (peper & zout) 

Bereiding: 
• Pak een ruim schaaltje waar 4 kippenbouten in 

passen. 
• Voor de marinade pak je de grove mosterd, ho-

ning, fijngehakte knoflook en wat pezo en haal 
daar de kippenbouten door. 

• Zet de gemarineerde kippenbouten afgedekt weg 
op het aanrecht en laat deze 30 min rusten. 

• Pak een grote braadpan en zet hem op laag vuur 
met olie en boter en laat het zachtjes warm wor-
den tot de boter mooi goudbruin is. 

• Haal de kippenbouten uit de marinade en bak de-
zen goudbruin in de braadpan. 

• Strooi tijdens het bakken nog wat pezo over de 
kippenbouten heen en pak ongeveer 3 takjes krui-
den van ieders (tijm en rozemarijn) en steek deze 
tussen de kippenbouten. 

• Voeg daarna de blokjes ham toe. 
• Blus de pan af met de rode wijn en laat het even 

door pruttelen. 
• Voeg daarna de gevogelte bouillon toe (niet te 

snel). 
• Doe de deksel op de pan en laat deze op laag 

vuur 30 min doorpruttelen. 
• Snijd ondertussen de bosuitjes grof in stukken en 

de bospeen in fijne plakjes. 
• Voeg na de 30 min de gesneden groenten en de 

peultjes toe in de pan. 
• Als dat gedaan is zet je de deksel er weer terug 

op en laat je deze nogmaals op laag vuur 20 min 
gaar stoven. 

• Daarna opdienen in een diep bord en afgarneren 
met een takje rozemarijn en tijm. 

 
SMAKELIJK!!!! 
 
Recept is gemaakt door: Tim van wijk. 

Tip van de maand: Rookgeur in de kamer. Leg aardappelschillen op een bord in de kamer. Wanneer men ze geduren-
de de nacht laat staan, is de kamer 's morgens weer fris. 

 
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 

BRADERIE 2 EN 13 JUNI 
 
Zoals alles, vallen ook de Tongelrese 
braderieën laat dit jaar. 
Braderie Haagdijk wordt gehouden 
op donderdag 2 juni, aanvang 11.00 
uur. 
Braderie ’t Hofke begint op maan-
dag 13 juni om 12.00 uur. 
We hopen op mooi weer en twee gezellig druk-
ke markten. De organisatie streeft er naar om 
een zo groot mogelijke variatie aan te kunnen 
bieden. 

Scouting St. Frans 
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DE TONGELRESE DE TONGELRESE DE TONGELRESE VLAGVLAGVLAG   INININ   TOPTOPTOP   VOORVOORVOOR   PELGRIMSPELGRIMSPELGRIMS   

Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2011 trekt de Handelse processie weer door Tongelre.  ‘s Zaterdags loopt, om 
ongeveer 8.45 uur, een lange rij pelgrims de overweg bij het marktplein over richting Martinuskerk.   Bij de 
Martinuskerk gaat de stoet rechtsaf over ’t Hofke om vervolgens via de Wolvendijk Tongelre weer te verlaten.  
De ruim 20 huifkarren lopen via de Berekuil naar de splitsing Pagelaan/Wolvendijk om daar weer achter de 
pelgrims aan te sluiten. ‘s  Zondags loopt de stoet, om ongeveer 16.00 uur bij de Helmondweg,  Tongelre weer 
binnen om vervolgens  Tongelre weer in omgekeerde richting te verlaten.  De Handelse processie ontstond  
begin 18e eeuw en nu nog lopen de  pelgrims jaarlijks, tijdens het voorlaatste weekend van juni,  van Valkens-
waard naar Handel ( ca. 40 km) en terug. Tijdens de processie worden Marialiedjes gezongen. 
 
Om de pelgrims, waaronder ook vele Tongelrenaren, een hart onder riem te steken, zou het  leuk zijn indien 
langs de route veel Tongelrese vlaggen zouden wapperen.  Dus: zet die data op uw kalender!! 

20 
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VrouwenOnderElkaar 
 

Begin dit jaar is op initiatief van Hannane en sa-
men met Sylvie, twee wijkbewoonsters, in VTA     
’t Karregat “VrouwenOnderElkaar” gestart. Dit is 
een inloopochtend voor vrouwen van ongeveer 20 
tot 50 jaar. Helemaal vrijblijvend en gratis…….. 
gewoon een gezellige ochtend om andere vrouwen 
uit en rond de wijk Geestenberg te ontmoeten. Om 
af en toe lekker even de boel de boel te laten en 
andere vrouwen te ontmoeten onder het genot van 
een bakkie koffie of thee. Even geen werk, bood-
schappen of schoonmaak maar tijd om te kletsen 
over de nieuwste film die je hebt gezien, of dat 
mooie boek dat je hebt gelezen, over de tuin, va-
kantie, mode (of niet), kunst en cultuur, opvoe-
ding, hobby’s, workshops en verder alles wat zo 
ter sprake komt. 
 
Lijkt je dit wat? 
Binnenlopen (door de paarse deur met rond raam) 
kan iedere woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur, 
net zo vaak als je zelf zin hebt. Je kunt je kleine 
kinderen ook meenemen; er is wat speelgoed aan-
wezig. Koffie en thee staan voor je klaar en er zijn 
altijd leuke vrouwen aanwezig! Je hoeft je niet 
eerst aan te melden, maar het mag wel.  
Wil je graag meer informatie over VrouwenOnder-
Elkaar of heb je nog vragen? Mail dan even naar: 
Hannane: hannane_mjn@live.nl of Sylvie: sylvie-
bogaerts@gmail.com 
Bellen met TijdVoorElkaar kan ook: 06-46145949 

TUSSEN DE JEUGD,  
DAT HOUDT JE JONG 
 
Kent U het Lorentz Casimir Lyceum? 
Deze middelbare school staat al meer 
dan 80 jaar in Tongelre. Vanaf de ja-
ren 30 tot in de jaren 60 aan de 
Parklaan. Daarna zijn we verhuisd 
naar de Celebeslaan, waar ons prachtige gebouw nu 
nog staat midden in het groen. 

Iets meer dan 1200 enthousiaste kinderen volgen hier 
een Havo of Vwo opleiding en het percentage ge-
slaagden, staat landelijk hoog aan de top. Het is ont-
zettend leuk om te zien hoe deze kinderen hun school-
carrière door maken en daar een bijdrage aan te leve-
ren. De jeugd leeft in een heel andere tijd dan waar 
wij, de oudere generatie, in leefde. Dat is duidelijk. 
Maar het houdt je wel jong van geest als je regelmatig 
met deze generatie van doen hebt. 
 
Zou U het leuk vinden om tussen deze ambitieuze 
jonge leerlingen te zijn? Dan is er een mogelijkheid 
om ons te komen assisteren tijdens de pauzes. U kunt 
eens een gezellig praatje maken met onze leerlingen, 
een rondje lopen door de school en zo kennismaken 
met de jeugd van tegenwoordig. 
 
Soms zijn er leerlingen die erop gewezen moeten 
worden waar afval thuishoort, of dat ze respectvol 
met elkaar om moet gaan. Dat mogen we ze dan dui-
delijk maken. En zo bereiden we samen een nieuwe 
generatie voor, klaar voor de toekomst.  
 
Bent U iemand die het leuk vindt om onder de jeugd 
te zijn, uiteraard tegen een vergoeding? Neem dan 
contact op met het Lorentz Casimir Lyceum op tele-
foonnummer 040-2909420 en vraag naar Marieke 
Bongenaar. Zij organiseert een inloopochtend op don-
derdag 26 mei om 10.30 uur op de Celebeslaan 20. 
De koffie staat dan klaar! 

21 
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Onderstaand ingezonden stuk ontvingen wij van 
Dorothé van Dijke, collectecoördinator van de actie 
“Samen Verder”. 
 

Het wel en wee van een collectante……… 
 

Trrring……….het duurt even voordat de deur van 
de grote villa geopend wordt. Komt u maar even 
binnen zegt een oud vrouwtje. Het collectezakje 
ligt op tafel. Tegen mijn gewoonte in ga ik naar 
binnen en zoek tussen de stapel papieren op tafel 
naar het zakje. Ja, hoor, hier is het. Maar, me-
vrouw, u heeft er niets in gedaan. Moet dat dan, 
vraagt de mevrouw. Het moet niet, maar mocht u 
iets willen doneren voor een ontwikkelingsland, 
dan mag u wat geld in het zakje doen. Oké, zegt 
ze, loop maar even naar boven, daar ligt mijn por-
temonnee op het tafeltje. Ik leg de mevrouw uit 
dat ik dat liever niet doe en dat ze nooit ’s avonds 
mensen moet binnen laten en zeker niet moet wij-
zen waar het geld ligt. 
 

Trrring………een goed uitziende heer opent de 
deur en antwoordt: ik heb niets met ontwikkelings-
landen maar ik heb een zwak voor collectanten en 
geeft gul een bankbiljet. 
 

Trrring………een lachende vrouw opent de deur 
terwijl ze afscheid neemt van de mannelijke bewo-
ner en hem uitgebreid kust. Ze zegt, hier staat ie-
mand aan de deur om te collecteren. De man die 
duidelijk te diep in het glaasje heeft gekeken zoekt 
wankelend naar zijn portemonnee en neemt er wat 
munten uit. Uiteindelijk gooit hij ze weer terug, 
zegt dat hij vandaag een erg goeie bui heeft en 
geeft spontaan een biljet van 10 euro. 
 

Trrring…….nee, wij geven niets. Het is toch maar 
een druppel op een gloeiende plaat. Oh, mevrouw, 
maar wij blijven druppelen totdat de plaat afkoelt, 
antwoord ik. Goedenavond. 
 

Trrring……het duurt even voordat een vrouw de 
deur opent. Argwanend vraagt ze mijn legitimatie-
bewijs, loopt dan weer naar binnen zonder iets te 
zeggen. Na enkele minuten komt ze terug en zegt: 
nee, ik geef niets! Ok, dag mevrouw. Ik tel tot tien 
en denk, zonde van mijn tijd! 
 

Trrring……tijdens het wachten valt mijn oog op 
twee dure auto’s op de oprit. Een dame opent de 
deur en antwoordt: ze moeten daar in Afrika eens 
gewoon gaan werken! Normaliter ga ik geen dis-
cussie aan, maar ik zeg vriendelijk: mevrouw, men 
wil graag werken maar er is geen werk, het land 
heeft geen bodemschatten, het is heet en super-
droog en er is geen industrie!! Dan wordt het 
moeilijk, toch? Prettige avond. 
 

Trrring…..ik hoef niets te vragen, de charmante 
man pakt het zakje dat klaar ligt op een kastje in 
de hal, deponeert het in mijn grote envelop en zegt 
lachend: Gaan wij nu Samen Verder?? 
 

Vrolijk fiets ik alleen naar huis en denk, af en toe is 
collecteren toch wel leuk! 

Atelier Expositie van Mia Koeneman 
 

Op zondag 22 mei van 11.00 tot 17.00 uur bent u wel-
kom in het MK Atelier van Mia Koeneman. U kunt daar 
zien wat er allemaal mogelijk is op het gebied van de 
aquareltechniek. Het adres van het atelier is: Generaal Bot-
hastraat 7 in Eindhoven (Tongelre). 
 

Op de academie heb ik de aquarel leren onderzoeken. Nu, 
dertig jaar later, ontdek ik nog steeds nieuwe mogelijkhe-
den op het gebied van aquarel. Vooral het werken van wa-
ter in de aquarelhuid fascineert me. Graag nodig ik u uit op 
mijn atelier om naar mijn aquarellen te komen kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Landschap in blauw en bruin aquarel 
 
In het najaar geef ik tweemaal een aquarelworkshop op 
Terschelling, waar ik u meeneem naar de verschillende 
landschappen die dit eiland rijk is en waar u zelf kunt bele-
ven hoe u met aquarel uw kijkervaring kunt uitdrukken. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.mkatelier.nl. 

Van de Redactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste wijkbewoners, 
 
Afgelopen maand was weer de inzamelings-
actie van de vrijwillige bijdrage. Wij willen 
alle gevers van een bijdrage heel hartelijk 
bedanken. Dankzij uw bijdrage, onze adver-
teerders en de bezorgers kunnen we iedere 
maand weer een editie van het wijkblad bij 
u bezorgen. 
 
Ook dit jaar hebben we weer een geweldig 
bedrag opgehaald. Mocht u niet in de gele-
genheid geweest zijn om uw bijdrage over 
te maken dan kunt u dat alsnog doen op 
bankrekening 17.82.25.983 ten name van 
Wijkblad Rond ’t Hofke te Eindhoven. 
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Verkenners van Scouting 
Sint Frans druk in de weer 
met zeepkisten maken! 
 
Een maand geleden was het dan einde-
lijk zo ver: de Verkenners van Scouting 
Sint Frans te Tongelre gingen zelf zeep-
kisten maken!  
In een aantal zaterdagen hebben de Verken-
ners, leeftijd 10 – 15, zelf zeepkisten gebouwd.  

Na een korte oriëntatie op hoe een zeepkist er uit 
kan zien en waar je allemaal aan moet denken, 
zijn ze hier vol enthousiasme mee aan de slag 
gegaan. Van het idee tot de uitvoering; alles heb-
ben ze zelf gedaan. Hierbij zijn ze ondersteund 
door vier bedreven leiders, voor wie geen enkel 
idee te gek was. Na het nodige gepuzzel is het ze 
dan ook gelukt, met een aantal prachtige zeep-
kisten als resultaat.  

Benieuwd geworden naar deze mooie zeepkisten 
en hun kundige makers?!  
Op zondag 29 mei 2011 is het eindresultaat te 
bewonderen!   
 
Wil jij ook lid worden van Scouting Sint Frans en 
zulke gave dingen gaan doen?!  
Ga dan naar de website www.scoutingsintfrans.nl 
en meld je aan.  

MD CAFÉ EINDHOVEN 
 
Dinsdag 31 mei a.s. is er weer het maandelijkse MD 
Café in Ontmoetingscentrum het “Struikske” , Struyc-
kenstraat 10, 5652  GM in Eindhoven voor mensen 
met de oogaandoening macula degeneratie. Ook fa-
milie en  vrienden zijn welkom. In het Café kan men 
met lotgenoten praten, informatie opdoen en doorge-
ven als ook ervaringen uitwisselen. 
 
31 mei komen de  firma Modan en het pc-fonds om te 
vertellen wat zij voor mensen met een visuele beper-
king kunnen betekenen.  
Modan heeft als mensgerichte ICT organisatie zichzelf 
als doel gesteld om voor mensen met een beperking 
het pc gebruik te vereenvoudigen en te bevorderen. 
Daarnaast willen we de efficiëntie van de pc en de 
helderheid qua gebruik vergroten. Samen met compu-
terfabrikant Dell hebben wij een pakket samengesteld 
met een goede pc, zeer uitgebreide garantie, installa-
tie aan huis, extra service bij problemen en waar no-
dig aan de beperking aangepaste hulpmiddelen. De 
computergebruiker kan 3 jaar lang contact met ons 
opnemen mochten zich hardware problemen voor-
doen. Ook is het mogelijk om een abonnement te ne-
men op onze helpdesk. Dan kunt u bij ons ook terecht 
als u problemen heeft met uw software. Al onze me-
dewerkers zijn bekend met de verschillende hulpmid-
delen voor mensen met een visuele beperking. Ook 
kunnen zij de pc op afstand over nemen om eventuele 
problemen snel op te lossen. 
 
Pc-fonds: 
Zij vergoeden pc’s voor mensen met een visuele be-
perking en laag inkomen. Dit doen zij in samenwer-
king met Modan, oftewel wanneer zij een pc vergoe-
den doen zij dit in natura via Modan. 
 
Dinsdag 28 juni a.s. 
Praatmiddag en evaluatie. Elke laatste dinsdag van de 
maand van 14.00 tot 16.00 uur. 
Inlichtingen bij Ada van Dam, tel: 040 2520650. 

 

Oproep! 
 

Hallo, 
 
In de week van 13 t/m 18 juni is er weer de jaar-
lijkse collecteweek van de Maag, Lever en Darm 
Stichting, kortweg MLDS. Hiervoor zoek ik nog col-
lectanten in Tongelre die een aantal straten of een 
flat langs willen gaan met de collectebus. Opgeven 
kan telefonisch bij Ylona Ganzeboer 040-2480164 
of 06-46145569. Ook kunt u de MLDS bellen 030-
6055881 of mailen collecte@mlds.nl. 
 
Alvast bedankt. 
 
Ylona 
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Ja, vroege vogels, dat waren wij zondagmorgen 17 
april. Het viel niet mee om 's-morgens om half zes 
mijn bed uit te komen en dacht, wie is er nu zo 
gek? Tot mijn grote verbazing stond er ongeveer 
40 man rond onze gids Kees Grevenbroek.  

Allemaal hebben we genoten van de frisse och-
tendlucht en luisterden we naar de zeer diverse 
vogelgeluiden. Ongelooflijk wat een massaal con-
cert! Horen en zien vergaat je. 

Kees liet ons horen dat een van de kleinste vogel-
tjes in Nederland, het Winterkoninkje, zo ongeveer 
het meeste kabaal maakt.  
 

Ook vertelde hij dat je de Tjif Tjaf heel gemakkelijk 
kunt herkennen omdat hij steeds zijn eigen naam 
roept, net zoals de Koekkoek dat ook doet. Zo 
stonden we regelmatig stil om alle geluiden te kun-
nen filteren. De groep was gelukkig behoorlijk stil 
en zo hebben we met zijn allen veel kunnen luiste-
ren, kijken en genieten. Zeker ook na afloop van 
het voortreffelijke ontbijt op de Wasven boerderij. 
Kortom: Super! 

 
In juni komt er weer een boswandeling en het is 
echt aan te raden om mee te gaan en samen te 
genieten van onze prachtige omgeving.  
  
Mieke Peters 
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School voor de Zorgsector,   
locatie  Karel Martelweg 2,   
5616 JJ  Eindhoven  

 
 

SCHOOL VOOR DE  ZORGSECTOR ZOEKT: 
 

LEERGEZINNEN / EENOUDERGEZINNEN / 
OUDEREN IN EINDHOVEN e.o.  

VOOR ONZE STAGIAIRES VAN DE OPLEI-
DING ZORGHULP (NIVEAU 1) 

 
Voor na de zomervakantie gedurende 8 weken: 

 woensdag en donderdag / 6 uur per dag.  
Start van de stage is op 14 september 2011. 

 
assisteren in het huishouden/leren omgaan met 

(jonge) kinderen extra hulp voor ouderen/mensen 
met een lichte beperking werken aan een juiste 

beroepshouding leren communiceren 
 

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u 
contact opnemen met 

Carin van Ostade: 06-31675486  
(di-ochtend, woe en vrij) 

e-mail: cwm.vanostade-verberne@roceindhoven.nl 
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In het weekend van 28 en 29 mei 2011 vinden er diverse leuke activiteiten in 
en rondom het Oude Raadhuis plaats. Zo beginnen we het weekend op zater-
dagmiddag met een spellencircuit voor de kinderen. Het begint om 14.30 uur 
en eindigt om 17.00 uur. Alle kinderen zijn welkom. Inschrijven is niet nodig 
en deelname is gratis. Tijdens deze middag worden ook de prijzen bekend 
gemaakt van de kleurplaten om 16.30 uur.  
 
Op zondagochtend kunt u meegenieten van een heerlijk ontbijtheerlijk ontbijt vanaf 10.00 
uur Hiervoor moet u zich wel inschrijven tussen 1 en 26 mei bij het Oude 
Raadhuis. Kosten € 2,50, direct bij inschrijving te betalen. 
 
Op zondagmiddag gaat de zeepkistenrace van start voor het Oude Raadhuis. 
De middag begint om 12.00 uur met een technische keuring en vanaf 13.30 
uur starten de eerste races. Wie bouwt de snelste zeepkist, wie de mooiste? 
Nieuwsgierig geworden?  Kijk dan op de site van het Oude Raadhuis. Je op-
geven kan niet meer (sluitingsdatum 20 mei), maar kom zeker kijken! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het Oude Raadhuis: 
www.ouderaadhuis.dse.nl 
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Tuintip voor mei: Een heldere vijver 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Een vijver wordt door bijna alle tuinliefhebbers pas ge-
waardeerd wanneer het water helder is. Algen kunnen in 
sommige gevallen roet in het eten gooien. Zij zorgen er-
voor dat een vijver soms meer ergernis dan plezier ople-
vert. Toch kunt u in veel gevallen met enkele hulpmidde-
len de bodem weer in zicht krijgen. 
 

Algen zijn planten die zich snel in een nieuwe leefomge-
ving kunnen vestigen en enorm hard groeien. Het zijn 
echte pioniers die een nieuwe vijver snel kunnen bevol-
ken. Eencellige algen zorgen ervoor dat uw vijverwater 
troebel wordt en een groene kleur krijgt. Draadalgen 
(ofwel draadwieren) groeien in lange dunne draden en 
hechten zich aan alles in het water vast. Dit zijn de slijme-
rige kluwens die u uit het water kunt vissen. 
 

In een gezond vijvermilieu met voldoende waterplanten is 
er geen ruimte meer voor algen en verdwijnen ze. De 
kunst is dus om ervoor te zorgen dat er genoeg water-
planten in uw vijver zitten. Met name zuurstofplanten zijn 
van belang. Deze planten domineren de algen in een ge-
zonde vijver. Er zijn 
verschillende soorten 
zuurstofplanten zo-
als aarvederkruid, 
waterpest, hoorn-
blad en glanzend 
fonteinkruid. Gebruik 
in een nieuwe vijver 
vijf bossen zuurstof-
planten per m³ wa-
terinhoud.  
 

Voor een goede ontwikkeling van de waterplanten is de 
waterkwaliteit van belang. Met name de zuurgraad en de 
hardheid van het water zijn van invloed op de zuurstof-
planten. De zuurgraad (pH) moet tussen 7 en 8,5 liggen. 
De hardheid (GH) is optimaal rond de 12 DH. Bij een te 
hoge zuurgraad of een te lage hardheid stagneert de 
plantengroei. Laat uw vijverwater meten om te weten wat 
de waardes van uw vijver zijn. 
 

Een laatste punt van aandacht is het visvoer. Wanneer u 
de vissen in uw vijver regelmatig voert kunt u het beste 
een hoogwaardig visvoer gebruiken. Een lage kwaliteit 
voer wordt door de vissen slechts beperkt opgenomen. 
Het grootste gedeelte komt uiteindelijk in het water te-
recht en wordt omgezet in plantenvoeding. Dit stimuleert 
de groei van algen. Een hoogwaardig visvoer is bijna hele-
maal opneembaar voor de vissen waardoor het water niet 
vervuild raakt. Zo kunt u zonder problemen de vissen voe-
ren. 

CRAFTY GARDENS 2011:  
GREEN IN THE CITY! 

 
Handgemaakte en kunstzinnige creaties van eigen 
bodem! 
 
Op zondag 5 juni a.s. vindt de Crafty Gardens voor 
de vierde keer plaats op het buitenterrein van 
Tuincentrum Soontiëns aan de Urkhovenseweg in 
Eindhoven (Tongelre). De markt begint om 11.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis. 
 
Ook dit jaar staat er weer een veertigtal kramen met deel-
nemers uit verschillende disciplines zoals keramiek, wer-
ken met textiel, het versieren van taarten en cupcakes, 
bijzondere sieraden, kleurige kinderkamerkunst, bijzonde-
re fotografie, ambachtelijke plantaardige zeep en nog veel 
meer. Er worden demonstraties en workshops gegeven, 
men kan bijvoorbeeld zien hoe een taart wordt omgeto-
verd tot een waar kunstwerk en hoe glaskralen en buttons 
worden gemaakt. Wie even wil uitrusten kan terecht op 
het terras voor een lekker kopje koffie of thee, een glaas-
je frisdrank en de lekkernijen 
van bakker Meelmuts. 
 
Voor de kinderen is het aantal 
activiteiten uitgebreid, zo kun-
nen zij onder deskundige be-
geleiding boomklimmen, is er 
een spannende speurtocht op 
het terrein, kunnen zij zich 
laten schminken, een steen 
vilten of een lekkere pizza 
bakken. Bij Funny Hair worden 
de haren onder handen geno-
men en opgedirkt tot een 
grappige coupe! 
 
Het tuincentrum is deze dag 
natuurlijk geopend en daar kunnen ook, in aansluiting op 
het thema  van de Crafty Gardens “Green in the city”, de 
nieuwste groene wanden worden bekeken. 
 
Dit is slechts een greep uit het totale aanbod van de Craf-
ty Gardens 2011, het wordt een gezellige en kleurrijke 
markt. Zorg dat u er op 5 juni bij bent! 
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Bij het Wasven staat duurzaamheid centraal. We 
werken zoveel mogelijk biologisch en we halen on-
ze spullen uit de omgeving. Dus wat is slimmer 
dan een eigen moestuin aanleggen, dichterbij kan 
immers niet! 

Overzicht tuin, foto John Muermans 
 
Dit voorjaar heeft een enthousiaste groep vrijwilli-
gers onder leiding van Dés Soontiëns en met hulp 
van de Lunetters de moestuin aangelegd. De in-
steek van onze moestuin is Tuinieren & Tafelen: de 
geoogste groenten en kruiden worden in de biolo-
gische keuken van de Gasterij verwerkt in de 
maaltijden. 

Rode Biet voor de Gasterij, foto Alex Kok 
 
De tuin is biologisch. Maar wat betekent dat eigen-
lijk? Ten eerste zijn de meststoffen biologisch: het 
compost is gemaakt van groenafval. Nu komt dit 
nog van een gespecialiseerd bedrijf, op termijn 
komt er een eigen composthoop. Ten tweede wor-
den er geen chemische bestrijdingsmiddelen ge-
bruikt. Alhoewel we dit nog moeten leren, worden 
plagen, schimmels en alles wat de oogst maar kan 
bedreigen in principe opgelost met combinatieteelt. 
Groenten uit de moestuin komen direct op het me-
nu van de Gasterij. Er is een teeltplan opgesteld 
waardoor de koks weten wanneer wat wordt ge-
oogst en dus op het menu kan komen. Dit is door 
ons klimaat, de invloed van dieren (konijnen en 
kauwen!) en de tijd die groenten nodig hebben om 

te groeien, nog niet zo eenvoudig. Maar ook hier 
leren we mee omgaan. Dit leren is ook een doel 
van de moestuin: we worden ons bewust van de 
herkomst van ons eten, hoe het groeit en wat no-
dig is om het geoogst te krijgen. 
In de tuin worden speciale en vergeten groenten 
geteeld, zoals de haverwortel, ramanas en pasti-
naak. Ook komt er een kruiden- en bloementuin. 
Voor warmteminnende gewassen is er een tunnel-
kas gebouwd waar bijvoorbeeld tomaten, aubergi-
nes en paprika’s groeien. 

Bouw tunnelkas, foto John Muermans 
 
De moestuin is ook bedoeld voor de buurt om ken-
nis te maken met ecologisch tuinieren. Daarom 
kunt u ook meedoen met het tuinieren in deze 
moestuin. Iedere dinsdagavond vanaf 19:00 uur is 
de werkgroep in de tuin aan de slag. Maar ook op 
maandag- en donderdagmiddag wordt er gewerkt 
door de Lunetters. Kom vooral eens langs en laat u 
verleiden de handen uit de mouwen (en in de aar-
de) te steken! Bellen kan ook naar de Boerderij-
meester, te bereiken via boerderij@wasven.nl of 
op 040 787 0706. 

Gezellige drukte, foto Alex Kok  
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GEBABBEL GEBABBEL GEBABBEL 
UIT DE UIT DE UIT DE 

BIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEKBIBLIOTHEEK   
 
Hallo mensen, 
De vorige keer wisten we nog niet dat we per       
1 mei al aangepaste tijden zouden hebben. Maan-
dag dicht, di- t/m wo van 15.00-17.00 uur en za-
terdag van 11.00 t/m 13.00 uur. Als we gesloten 
zijn is de boekenbrievenbus altijd open. We hopen 
dat er niet teveel mensen voor een gesloten deur 
hebben gestaan, hiervoor dan onze excuses. 
Tevens is door de geringere openingsuren onze 
game-wedstrijd niet doorgegaan en is het ook af-
gelopen met het voorlezen in ons filiaal. 
De bibliotheek en de gemeente zijn bezig om uit-
deelpunten in de wijk te zoeken voor de jeugd en 
voor de ouderen. Zo gauw meer bekend wordt 
wordt het wereldkundig gemaakt. 
Natuurlijk willen we vanuit ons team ook nog op 
een paar dingen wijzen. 
De lezing van “de hondenfluisteraar” op dinsdag 31 
mei in de Witte Dame. Klaas Wijnberg zal op een 
leuke manier je heel wat duidelijk kunnen maken. 
Tevens willen wij op de lezing “Laat je kleding 
spreken!” wijzen van dinsdag 7 juni. Op allerlei 
manieren wordt ingegaan op kleding. Laat het zien 
wat jij bent? Kan dit naar werk aan? 
Als boektip wilden wij meegeven de serie “De Hon-
gerspelen”van Suzanne Collins. Het bestaat uit de 
boeken “de hongerspelen”, “vlammen” en 
“spotgaai”. Deze serie staat bij de C-boeken, dus 
eigenlijk nog bij de jeugd maar wij als medewer-
kers kunnen het iedereen aanbevelen. In één ruk 
uitgelezen! 
 

Sale in de Bibliotheek Eindhoven! 
In alle filialen van de Bibliotheek Eindhoven vindt 
van 24 mei tot 14 juni de sale plaats. Koop voor 
een prikkie! 
 

Juni: maand van het spannende boek 
In juni is er in de Bibliotheek Eindhoven volop aan-
dacht voor de maand van het spannende boek. Le-
den van de bibliotheek kunnen met de bon uit het 
bibliotheekmagazine een ex-
clusief cadeautje ophalen. 
Speciaal voor bibliotheekle-
den ligt het boek Stille getui-
gen klaar. Dit is een unieke 
bundel bestaande uit 25 ver-
halen van Nederlandse mis-
daadauteurs (onder wie René 
Appel, Simone van der Vlugt, 
Loes den Hollander en Tomas 
Ross). Wees er snel bij want 
op=op!  
 
Computercursussen voor kids 
In juni kun je in de bibliotheek volop ontdekken 
hoe je de mooiste dingen maakt met behulp van 
een computer. 

 Maak je eigen website 
ZA 18 JUNI (12.00-14.30 U) | DEWITTEDAME |  
€ 15,- | Bibliotheekleden € 12,50 
 
Computer-Kunst 
WO 15 JUNI  
(13.30-15.00 U) | MEER-
HOVEN | € 8,50 |  
Bibliotheekleden € 7,50 
 
Gamemaker 
WO 29 JUNI  
(13.30-15.30 U) | DEWIT-
TEDAME | € 8,50 |  
Bibliotheekleden € 7,50  
 
Doe mee met de CSI-dag! 
Wil je leren hoe geheim agenten en detectives hun 
werk doen? In Meerhoven kun je op 8 juni een 
CSI-dag meemaken. Ontdek alles over vingeraf-
drukken, sporenonderzoek, beveiliging, plaats de-
lict en alle andere dingen die je moet weten om 
verdachten op te sporen. Na deze dag ben je een 
superdetective en bovendien krijg je een inspectie-
kit waarmee je elke plaats delict kunt onderzoe-
ken! Voor kinderen van zeven tot en met twaalf 
jaar. Meld je aan via:  
meerhoven@bibliotheekeindhoven.nl.  
 
Neem een lunchpakketje 
mee! 
WO 8 JUNI  
(9.00-15.00 U) | MEER-
HOVEN | € 25,- 
(inclusief inspectiekit)  
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Een Tongerick is een Tongelrese Limerick 
 
Mè de vierdaagse liep unne mens te sjokken, 
die liep mè van die nordic walking stokken. 
Maor bij het oversteken van de straot, 
liep ie telkus weer  uit de maot. 
Dè kwam, ze reeën`m  dan bekant vur zun sokken. 
 
 Nelis  
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Bewegen is niet alleen gezond maar ook leuk!  
 
Er is geen twijfel mogelijk: bewegen bevordert de 
gezondheid. Wie regelmatig sport kan bepaalde 
ouderdomsziekten gedeeltelijk voorkomen of uit-
stellen. Slijtageklachten van gewrichten, diabetes, 
hart- en vaatziekten en botontkalking zijn een aan-
tal chronische aandoeningen die met ouderdom 
gepaard gaan. U kunt het risico op onder andere 
een hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel 
en het bovengenoemde dus verkleinen door licha-
melijk actief te zijn.  
 

Beweging is ook het middel om overgewicht te 
voorkomen. Belangrijk, want overgewicht verhoogt 
het risico op diabetes, hoge bloeddruk en hartaan-
doeningen. Dit zijn nou net die klachten waar het 
ouder wordend lichaam toch al voor op moet pas-
sen. Bewegen is dus een krachtig wapen tegen 
ziekten en klachten. Juist voor wie op leeftijd is! 
 

U hoeft zich niet altijd helemaal in het zweet te 
werken om het lichaam al wat meer te activeren. 
Het gaat erom dat er oefeningen worden gedaan 
waardoor de ademhaling gaat versnellen en waar-
door het hart sneller gaat kloppen, zoals wandelen 
en fietsen. Het beste effect krijgt u als deze bewe-
ging een tijdje achter elkaar wordt volgehouden. 
Ga uit van minimaal 5 dagen, maar het liefst 7 da-
gen per week, een half uur per dag, zoals ook de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen adviseert. 
 

Voor het opbouwen van een goede lichamelijke 
conditie wordt volgens de Fitnorm geadviseerd om 
minstens drie keer per week minimaal twintig mi-
nuten intensiever te bewegen. Het is dan de be-
doeling dat de hartslag flink omhoog gaat, u dieper 
gaat ademhalen en gaat zweten. Dit kunt u doen 

door te sporten in groepsverband maar ook indivi-
dueel in de fitness. Van een beetje spierpijn hoeft 
u niet terug te schrikken, dat is normaal als u lan-
ge tijd niet of nauwelijks heeft gesport. Begin rus-
tig en voer het tempo langzaam op, laat u hierin 
goed begeleiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beweging is niet alleen goed voor uw hart, longen 
en uw bewegingsapparaat, het werkt ook ontspan-
nend. Het zorgt ervoor dat u minder snel last hebt 
van spanning, stress, somberheid en blessures. 
Veel mensen merken dat ze een beter humeur 
hebben na het sporten en lekkerder in hun vel zit-
ten. Op de langere termijn neemt het algehele ge-
voel van welbevinden toe en verbetert de geeste-
lijke gezondheid. 
 

Heeft u het ook zo druk en heeft u eigenlijk geen 
tijd voor lichaamsbeweging? Probeer dan eens te 
denken aan de grote voordelen van bewegen. U 
moet er eigenlijk gewoon tijd voor maken. Het 
gaat immers om uw gezondheid. Veel actieve men-
sen geven ook aan dat zij de tijd die beweging kost 
‘terugverdienen’ doordat zij zich de rest van de 
dag beter voelen en dan ook meer kunnen doen.  
Bewegen is dus niet alleen goed voor de lichamelij-
ke gezondheid, het is ook nog eens erg leuk om te 
doen en geeft een goed gevoel! 
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Hennie Cox 
Bart van Houten 

Janny Gudden 
Frank Delemarre 

Monique Webb  
Jitka Beekhuizen 

 
Fysio- en Manuele Therapie “Tongelre” 

Tongelresestraat 483,  
5641 AW Eindhoven 

Tel:040-2814317 
e-mail: fysiotongelre@online.nl 

website: www.fysiotherapietongelre.nl of  www.fitther.nl 
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De zomer moet nog beginnen en we hebben al 
prachtige zomerdagen achter de rug! Gelukkig was 
het terras bij het Wasven op tijd af en kwam de 
uitbreiding naar 90 stoelen goed van pas. Dit mer-
ken ook de deelnemers aan ‘Trappen en 
happen’ (zie hieronder). Trappen, maar dan heel 
anders, doen we ook bij de Zeepkistenrace waar-
voor het bouwpakket bij het Wasven gehaald kon 
worden. Het Wasven vindt samenwerking belang-
rijk en doet dit steeds meer met andere organisa-
ties in Tongelre. ‘Proef de Zomer’ op 3 juli is hier 
een voorbeeld van en ook hebben we een stand bij 
de Avondwandelvierdaagse. 
Vindt u samenwerken ook leuk? Bij de moestuin 
kunnen we nog vrijwilligers gebruiken! 
 

 
Happen en trappen 
Houdt u van fietsen en van lekker eten? Dan is 
‘happen en trappen’ een leuke aanrader! Overal in 
Nederland zijn schitterende fietsroutes ontwikkeld 
waarbij per route vijf restaurants worden aange-
daan. U bent de hele dag aan het genieten van de 
mooie natuur en van heerlijke gerechten. Het Was-
ven doet hier ook aan mee en is het startpunt voor 
het rondje Eindhoven dat ‘Eindeloos Eindhoven’ 
heet. De start is uiterlijk om 11:00 uur en bij het 
Wasven krijgt u koffie met wat lekkers. Daarna 
volgt het voorgerecht bij De Zwaan in Son, soep 
bij De Verlenging en het hoofdgerecht bij Paviljoen 
Genneper Parken. De dag wordt afgesloten met 
het dessert bij De Gloeilamp. 
Dit hele dagje uit kost € 37,50 en duurt van onge-
veer 10:00 tot 18:00 uur. De lengte van de fiets-
route is 42 km. Reserveren is nodig en kan via 
www.happenentrappen.nl. 
 

Natuurthema-avond: Op weg naar Urkhoven 
Urkhoven is een landbouwgebied dat grenst aan de 
Zeggen en Doornakkers. Daar gaan we wandelen. 
Er liggen vele poelen waar allerlei leven in zit: kik-
kers en salamanders, maar ook stekelbaarsjes. 
Ook leven er reeën en vossen in dit landschap. En 
er groeien knotwilgen. Hoe we er naar toe gaan, 
blijft een verrassing! We vertrekken om 19:00 uur 
vanuit de Schop van de Wasvenboerderij en zijn 
om 21:00 uur weer terug. Ga je ook mee? Het is 
voor iedereen van 6 tot 11 jaar en de kosten zijn 
2,00 euro per kind. 

Foto V. van Lijf, afkomstig van www.eindhoven-in-beeld.nl 
 
Bakmiddag: De bakker bekent kleur 
Zelf bakken in een echte bakkerij: dat kan bij Tus-
sen de Molens, de bakker van het Wasven. Elke 
tweede woensdag van de maand kunnen kinderen 
onder leiding van bakker Ralf zelf koekjes of taart-
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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 

Schilderijen en gedichtenbundels 
op de Overloop 

Tot en met 
29 juni 

Natuurthema-avond: Op weg 
naar Urkhoven 

27 mei  
19:00 uur 

Bakmiddag: De bakker bekent 
kleur 

8 juni  
13:30 uur 

Proeverij: Een Peulenschil 15 juni 
19:00 uur 

Kuieren in Tongelre: Collse Molen 
& de Kleine Dommel 

19 juni 
10:30 uur 

Natuurthema-avond: Kom d’r 
maar ‘bij’ 

24 juni 
19:00 uur 

Proef de Zomer 3 juli lunch 

Het terras van de Gasterij, het restaurant van het Wasven 
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jes maken. En als het lekkers de oven in gaat, 
wordt er een leuk spel georganiseerd en is er groe-
ne limonade. Het resultaat mag mee naar huis! 
Kleur is het thema van 8 juni. Kleur is belangrijk 
bij eten: voor hoe het er uit ziet, maar ook voor 
hoe het smaakt! Kleurstoffen klinken wel erg che-
misch, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. Er zijn na-
melijk heel veel natuurlijke kleurstoffen. Tijdens 
deze middag leer je daar alles over. 
De middag is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Jon-

ger gaat echt niet! We 
beginnen om 13:30 
uur en om 15:00 uur 
zijn we klaar. De kos-
ten bedragen 3,50 
euro per kind en je 
kunt je melden in de 
Schop van boerderij. 
 

 
Proeverij: Een Peulenschil 
Bij het Wasven wordt Bourgondisch èn Biologisch 
gekookt. Bij de maandelijkse lezing cq proeverij 
laat het team van de Gasterij u proeven en leggen 
ze uit wat biologisch koken betekent. Op 15 juni is 
het thema Een Peulenschil. Peulen komen in deze 
tijd van het jaar vers van het land. Bij het Wasven 
verbouwen we ze ook in onze eigen moestuin. U 
krijgt deze avond informatie over het telen van 
peulen van onze eigen tuinder. Ook gaan we het 
verschil proeven tussen peulen uit blik, uit de vrie-
zer en vers van het land. Of misschien is er geen 
verschil!? 
Tijdens de lezing krijgt u allerlei heerlijke en ver-
nieuwende gerechten voorgeschoteld zodat u ook 
kunt proeven van de vele mogelijkhe-
den. De recepten krijgt u mee zodat u 
ook thuis aan de slag kunt! 
De kosten voor deze avond bedragen 
€ 7,50. De proeverij duurt van 19:00 
tot 21:00 uur en is in de Gasterij. 
 
Kuieren in Tongelre: Collse Molen en de Klei-
ne Dommel 
Tijdens de wandelingen van Kuieren in Tongelre 
kunt u onder begeleiding van een Wasvengids ken-
nis maken met de natuur in de eigen omgeving. 
Op zondag 19 juni lopen we vanaf de Collse molen 
langs de Kleine Dommel en de daarnaast gelegen 
akkers. De gids laat tijdens de route leuke wetens-
waardigheden zien en horen. We sluiten, lekker 
buiten, af met koffie/thee (voor kinderen bionade) 
en een heerlijke kuierkoek. De kuierkoek is speci-
aal hiervoor gebakken door de bakker van het 
Wasven. 
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. We vertrek-
ken om 10:30 uur vanaf de Collse Molen. De wan-
deling incl. koffie/thee en koek kost € 2,50. Graag 
uiterlijk vrijdag 17 juni aanmelden (ivm de cate-
ring) via natuurwerkgroep@wasven.nl of op 06 
1117 8637. 
Tip: draag lange mouwen en broek ivm de mug-
gen! 

 
Natuurthema-avond: Kom d’r maar ‘bij’ 
Op deze thema-avond gaan we het hebben over 
bloemetjes en bijtjes: weet jij bijvoorbeeld waar 
honing vandaan komt en hoe dit wordt gemaakt? 
Of hoe een mannetjesbij heet? Zo zijn er heel veel 
vragen die te maken hebben met het houden van 
bijen, oftewel het imkeren. 
Ook horen we alles over hoe belangrijk bijen zijn. 
Wil jij hier alles vanaf weten? Kom dan 24 juni 
naar de Schop van de Wasvenboerderij. We begin-
nen om 19:00 uur en het is om ongeveer 21:00 
uur afgelopen.  
Het is voor iedereen van 6 tot 11 jaar en de kosten 
zijn 2,00 euro per kind. 
Tot dan, en oh ja, nog iets leuks: we gaan echte 
Wasvenhoning proeven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expositie 
Nog tot en met 29 juni is op de Overloop van de 
Wasvenboerderij de expositie van werk van Betsy 
Eijkholt te zien. Het is een interessante combinatie 
van schilderijen en gedichtenbundels. Betsy is een 
echte Tongelrese en wordt al van jongs af aan ge-
inspireerd door de omgeving en de natuur. Dit is 
ook terug te vinden in haar kunstwerken door de 
verwerking van natuurlijke materialen. De exposi-
tie is te zien op De Overloop van de Wasvenboer-
derij tijdens openingstijden van het restaurant. 
 
Proef de zomer 
Op zondag 3 juli wordt het evenement ‘Proef de 
zomer’ rond de Wereldboom van het Wasven geor-
ganiseerd. ‘Proef de zomer’ is een combinatie van 
lekker eten en goede muziek. Aan gedekte tafels in 
het groen wordt een streeklunch geserveerd en op 
het podium onder de plataan treden verschillende 
musici en orkesten op. 
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Internationaal kinderfeest 

Het was weer zover, het internationale kinderfeest 
op Peuterplaza “t Hofke. 
De kinderen zaten te wachten tot de ouders naar 
binnen mochten en ze hun prachtige tentoonstel-
ling konden laten zien, waar ze de afgelopen we-
ken met veel creativiteit aan hebben gewerkt.  

De kinderen gingen met hun vader/moeder aan de 
hand langs alle werkjes en vertelden ijverig over 
hun werkjes er stonden verftekeningen, kleiwerk-
jes, raamschilderingen en ook playmais werkjes.  

 
Nadat alle ouders uitvoerig alles hadden bewon-
derd gingen ze samen met hun kind langs de tafels 
met allerlei lekkernijen die door de ouders waren 
gemaakt om te proeven van andere culturen. Ie-
dereen smulde, er waren hapjes uit Nederland, Af-
ghanistan, Marokko en Egypte. De ouders genoten 
ook onder het genot van een lekker kopje koffie, 
samen met andere ouders. 

Al met al was het een groot succes, de tentoon-
stelling en het internationale kinderfeest. Iedereen 
heeft weer wat van elkaar geleerd. 
 
Tot ziens bij  
Peuterplaza 
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De kinderen van basisschool ’t Karregat hebben 
vier weken lang het schoolproject ‘Experimen-
teren’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project is ingeleid met een filmpje over drie 
professoren, waarbij van alles mis ging. Het 
proefje met vuur ontplofte en met een ballon-
proef schoten ze een vogel uit de lucht.  
De kinderen werden hierdoor erg enthousiast 
om zelf proefjes te doen en dat was nou precies 
de bedoeling. 
Elke maandagmiddag gaan de kinderen namelijk 
aan de slag met verschillende proefjes. Van slijm 
maken tot statische elektriciteit en van geluids-
trillingen tot torens bouwen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook kijken de kinderen naar filmpjes van Willem 
Wever waarin proefjes worden gedaan en uitge-

legd. En krijgen ze een Power Point te zien waar-
in het fenomeen gezichtsbedrog te zien is en 
wordt uitgelegd. 
 

Aan het einde van het schoolproject houden we 
een viering waarin de resultaten van alle proefjes 
en experimenten worden getoond aan de hand 
van foto’s en filmpjes. 
 
Al met al komen er, in deze vier weken, een hoop 
nieuwe professoren bij die veel van experimente-
ren en proefjes weten.  
Om uw interieur te besparen is het dus verstan-
dig om de kinderen een beetje in de gaten te 
houden. Ze zouden de experimenten nog wel 
eens thuis uit kunnen gaan proberen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groetjes van 
‘de-nog-niet-ontplofte’ basisschool ‘t Karregat 
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Saltoschool ‘t Karregat 
Urkhovenseweg 6 
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Tel: 040-2810326 
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AFGEPOETST 
ARBEIDERS 
BEDDENKUSSEN 
BINNENGERUKT 
DEKENVULLING 
DIENSTDOEND 
DORPSHERBERG 
DWANGARBEIDER 
ERBINNEN 
GORDIJNROEDE 
HARTEN 
INTRO 
KAMPEERDER 
KERSTGESCHENK 
KNIKKER 
KOALA 

KORENPLEK 
KURKHOUT 
LAMSKARBONADE 
LIMOEN 
LOSKNOPEN 
OMSTREEK 
ONROEREND 
ONZEDELIJKHEID 
OPTELLER 
PACEN 
PANEELDEUR 
SAMENSMELTING 
SCHAATSPLANK 
SCHUTSPATROON 
SNOEKAAS 
SPOTLIJSTER 

STREEKBUS 
UITGEZAKT 
VERDRONKEN 
VINGER 
VOORONDERZOEK 
VRIJPLAATS 
WALES 
ZAKDRAGER 

Oplossing van vorige maand is:  
 Er zijn kapers op de kust 
 De voorkeur aan iets geven 
    

Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 
  N. Giepmans 
 Locomotiefstraat 14 

    

De prijs is beschikbaar gesteld door:  
 Rond ‘t Hofke 
 

Ans Verheijen neemt contact met u op om de prijs   
te overhandigen. 

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 

of naar ons emailadres: rondhethofke@planet.nl) 
 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 juni 2011 in 
het bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplos-
singen wordt een prijs verloot welke beschikbaar is ge-
steld door een van onze adverteerders of door het     
wijkblad. 
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L V S R E D I E B R A G N A W D P E N S 

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

M O O T C H A U T E D A G E N B C A D M 

S R P S H T A V B R O D D E I A A A N E 

K O T IJ A U K R E K O R E N P L E K E N 

A N E L A O E A T R E L N N P O T O O S 

R D L T T H O N Z E D E L IJ K H E I D M 

B E L O S K N O P E N R R I D U U T T E 

O R E P P R S M U G G V O T M R S I S L 

N Z R S L U A R E W L T I N S O O S N T 

A O L Z A K D R A G E R I N K M E G E I 

D E K E N V U L L I N G E U G E O N I N 

E K N I K K E R S T G E S C H E N K D G 

S C H U T S P A T R O O N R O E R E N D 

De overgebleven letters vormen een ANIMATIEFILM VAN WALT DISNEY 




