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Voor u ligt het aprilnummer van de 37e jaargang van het wijkblad 
“Rond ’t Hofke”. 
Goed paaseieren gezocht? 
Die paashaas kan ze op de gekste en onmogelijkste plaatsen ver-
stoppen. Het zal niet  de eerste keer zijn dat in juli of augustus 
nog een verdwaald en inmiddels onbruikbaar geworden ei tevoor-
schijn komt. 
Eieren zoeken is en blijft een bijzonder interessante en aangena-
me bezigheid. Het is zeker voor de kleintjes een sport om er zo-
veel mogelijk te vergaren. 
 
Zo heeft ieder jaargetijde zijn speciale momenten. Het zijn die da-
gen waar we naar toe leven, die we extra gezellig proberen te ma-
ken en waar we met onze creativiteit ieder jaar weer iets bijzon-
ders van proberen te maken. 
Maar ja, de paashaas is weer met een lege mand vertrokken, de 
paaslelies hebben hun beste tijd gehad. Laat het nu maar lente 
worden. We zijn benieuwd wat het voorjaar ons zal brengen. 
 
Maar voordat deze vraag beantwoord wordt willen we toch eerst 
nog weten hoe dit jaar onze inzamelingsactie is verlopen.  
Als u zich weer van de goede kant hebt laten zien en de opbrengst 
hetzelfde is als het afgelopen jaar, dan zijn we dik tevreden. 
 
Nu kan het zijn dat de bezorger u gemist heeft en dat u daardoor 
nog niet in de gelegenheid bent geweest om uw bijdrage te over-
handigen.  
Wij verzoeken u dan  uw bijdrage in de enveloppe te doen en 
deze te deponeren in de brievenbus van  het Oude Raadhuis 
of te storten op RABObankrekening: 
Nr. 17.82.25.983 t.n.v. wijkblad “Rond ’t Hofke”. 
 
Tot slot nog even uw aandacht voor ’t volgende: 
• “Rond ’t Hofke” heeft het plan om op zondag 17 juni a.s. 

een concert te organiseren. Uitvoerenden zijn harmonie “De 
Eendracht” en “drumband Eckartdal”. Noteer deze dag al in 
uw agenda! 

• Onze zonnebloemactie gaat weer van start. Op blz. 5 leest u 
hier meer over. 

• Plant uw zonnebloempitten in de voortuin, daarmee ver-
fraait u de wijk! 

 

Colofon 
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Avondroodstraat, met zonnebloemen in de voortuin! 



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. 

Zo, nu eens een verhaal van iemand, die niet in Oud-
Tongelre, maar in Nieuw-Tongelre is geboren. Ik ben in 
1955 in de Johannesburgstraat geboren. De lagere school, 
die ik bezocht, stond in de Bloemfonteinstraat. Deze 
school stond toen onder leiding van meester v.d.Weerden. 
Het was best een strenge school, vooral mees-
ter v.d.Vorst kon er wat van. 
Verder heb ik in mijn jeugd veel tijd doorge-
bracht bij de scoutinggroep St. Jan de Doper. 
Eerst bij de welpen en later bij de verkenners. 
Deze groep bestaat helaas niet meer, zoals wel 
meer uit die tijd verloren is gegaan. 
In 1975 ben ik verhuisd naar Strijp, maar in 
1985 ben ik weer teruggekomen naar Tongelre 
en wel in de Vlinderbuurt dus Oud-Tongelre. 
Hoewel ik als kleine jongen de Vlinderbuurt 
heb zien opbouwen, vind ik het toch echt iets 
van Oud-Tongelre. Veel mensen uit de wijk 
kennen elkaar van zijn of haar jeugd. 
Mooie herinneringen heb ik aan Tongelre, ondanks mijn 
leeftijd van 46 jaar, eigenlijk te jong om voor deze rubriek 
te schrijven. 
Ik kan me nog herinneren dat ik op zondag naar het snoep-
winkeltje van Evers ging in de Locomotiefstraat en wan-
delen met ons vader en moeder in de Bochten, beuken-
nootjes zoeken in het Beukenlaantje en naar het kapelletje 
aan de Loostraat. 
 

Ook carnaval was altijd gezellig in het “Wapen van Ton-
gelre”. Daar heb ik in 1974 mijn vrouw leren kennen. He-
laas, het “Wapen van Tongelre” is er ook niet meer. Toch 
jammer. 
Omdat ik door mijn werk als buschauffeur bij het open-

baar vervoer, overdag toch wel veel tijd  heb, 
heb ik ook enkele hobby's, zoals tuinieren op 
de volkstuin aan de Loostraat. Ook ben ik lid 
van de Dahliaclub St. Martinus eveneens aan 
de Loostraat. Vooral rond het Hofke is de 
Dahliaclub wel bekend, het is dan ook een 
gezellige club. Vooral als het weer de tijd van 
de bloemen is, eind juli tot de eerste nacht-
vorst, is het een prachtig gezicht aan de 
Loostraat met al die verschillende bloemen 
en kleuren. Ook de jaarlijkse show in de 
school aan de Koudenhovenseweg wordt 
altijd goed bezocht. Toch zouden er 

eigenlijk eens wat jongere mensen zich met deze 
hobby moeten gaan bezighouden, want anders 
sterft ook zo'n club op den duur uit. Dat zou 
toch zonde zijn voor Tongelre. 
Nu heb ik eigenlijk wel genoeg verteld over 
mijn visie op Tongelre en het mag gezegd 
worden: Tongelre is zo gek nog niet! ! ! 
• Hierbij geef ik de wisselpen door aan  
• Jan Nagelkerke. 

Foto’s van de Loostraat, 
De bus en ‘t Wapen van 
Tongelre. 
 
Foto’s van Piet Haans 

André v.d. Brock 



Na de jaarvergadering is er in deze periode een drastische 
omwenteling. Niet alleen in het bestuur maar welhaast in 
de hele muziekvereniging. 
 
In 1961 doet de verkorte werkweek zijn intrede, 
wat tot gevolg heeft dat de leden van de vereni-
ging gemiddeld meer tijd ter beschikking krijgen 
om aan muzikale en andere activiteiten te beste-
den. Een verbetering die perspectieven biedt. 
 
Het repetitiebezoek wordt in de zestiger jaren 
niet beter. De gemiddeld opkomst is 50%. Toch 
behaalt de Eendracht in de afdeling uitmuntend-
heid een tweede prijs.  Alle lof voor de dirigent, 
te weten de heer Willem Swinkels. 
 
Toch alle inspanningen ten spijt wil het niet 
echt met de Harmonie vlotten. De muzikanten 
worden wederom opgeroepen hun lidmaat-
schap waar te maken. Het bestuur vreest voor 
de toekomst. De repetities worden slecht be-
zocht en er is erg weinig animo. 
 
In 1964 houdt de boerenkapel op met haar be-
staan. Die gaat over in Bloaskapel De Een-
dracht. Zij gaan een zelfstandig bestaan leiden 
met een eigen bestuur. De programma's van de 
Bloaskapel en de Harmonie zullen met elkaar 
worden vergeleken en waar nodig aangepast. Er 
blijft een financiële bijdrage van 10% van de bruto 
inkomsten naar de Harmonie toe. 
 
In 1965 gaat men wegens het geringe ledental op pad om 
oud-leden weer te interesseren en terug te halen naar de 
harmonie. Voor een gering deel slaagt deze opzet. De 
Bloaskapel daarentegen speelt de sterren van de hemel en 
haalt het ene succes na het andere. Het blijkt dat de Bloas-
kapel ook de kern is van de Harmonie. 
 
In 1967 wordt de heer Willem Swinkels koninklijk onder-

scheiden vanwege zijn 40 jaar lidmaatschap van Harmonie 
de Eendracht en 15 jaar dirigent van deze Harmonie. 

In 1968 begint men in Tongelre flink aan de weg te 
timmeren voor het verkrijgen van muzikanten en 

kapitaal voor nieuwe uniformen. 
 
Hiertoe wordt serieus overwogen in de winter 
kienavonden te gaan houden.. 

 
In 1969 bestaat de Harmonie 50 jaar. Dit 
jubileum zal gevierd worden in de vorm 
van een carnavalsavond, maar dan begin 
1970. 
 
We sluiten de zestiger jaren af met een 
ledental van 34. 
 
Het heden 
 
Gelukkig is het ledental momenteel een 
stuk hoger. 
Vergeet de voorspeelmiddag van 21 april 
aanstaande niet. Leerlingen en muzikanten 
van de Harmonie laten horen wat ze kun-
nen en soms ook wat ze niet kunnen. Het 
wordt een gezellige middag waarbij het op-

leidingsorkest laat horen waar ze staan.  
 

De drumband zal acte de presence geven en 
verder wordt eigenlijk van alle muzikanten, 
jong en oud, goed en helemaal niet goed een 
bijdrage verwacht, hetzij alleen, hetzij met 

een groep. Het geheel zal van opbouwende kritiek worden 
voorzien door de dirigenten van de Harmonie de heren 
Mari van Gils en Cees Wayboer.   
Dit gebeuren speelt zich af in Gemeenschapshuis “De 
Ronde”, Tongelresestraat 246 in Eindhoven. 
De aanvang is 14.00 uur en de middag eindigt wat betreft 
het blazen rond 17.00 uur.   
Toegang gratis. 

HARMONIE "DE EENDRACHT" 

De zestiger jaren van Harmonie De EendrachtDe zestiger jaren van Harmonie De Eendracht 

Willem Swinkels 

Op zondag 17 juni organiseert de werkgroep van wijkblad Rond ’t Hofke een openluchtconcert op ’t Hofke 
met medewerking van harmonie “De Eendracht” en drumband “Eckartdal”. 
Het geheel zal plaats vinden op ’t Hofke tussen de kerk en het Oude Raadhuis. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Over het geheel wordt u nog nader geïnformeerd. 

Werkgroep wijkblad Rond ’t Hofke. 

CONCERT OP ’T HOFKE 



WIE KWEEKT DE HOOGSTE WIE KWEEKT DE HOOGSTE   
ZONNEBLOEM ??ZONNEBLOEM ??  

 
Het is u natuurlijk meteen opgevallen dat uw wijkblad deze maand weer een 
beetje dikker is. 
Na enig bladeren hebt u gezien dat op deze pagina een zakje is bevestigd met 
daarin een aantal zonnepitten. 
Ook dit jaar houden we weer een  zonnebloemwedstrijd onder de lezers van ons 
blad.  

Evenals vorig jaar bleek onze adverteerder de firma Soon-
tiëns, bereid om de pitten ter beschikking te stellen. Deze 
zijn keurig in een zakje gedaan en in het wijkblad beves-
tigd. 
Door de redactie is een reglement opgesteld waaraan men 
moet voldoen om mee te dingen naar de prijs (een diner-
bon t.w.v. ƒ.100,- te besteden bij onze adverteerder de 
Merckthoeve ) en tevens de  
 

ROND 'T HOFKE-WISSELTROFEE. 
 

WAT IS DE BEDOELING ?? 
 

Zonnebloemen moeten gekweekt worden in 
de volle grond. 

 
Tevens dient de zonnebloem bij meting nog op zijn plaats 
te staan en moet duidelijk te zien zijn dat de plant zich in 
goede conditie bevindt.  

(Planten die reeds gerooid zijn of teruggestoken in de 
grond, dingen niet mee.) 
 
Wanneer u de pitten plant, bepaalt u zelf.  
 
Evenals vorig jaar zal ook dit jaar een deskundige jury de 
planten meten en bekijken. 
Wenst u mee te dingen, dan kunt u dit kenbaar maken via 
een invulformulier dat wij t.z.t. in dit blad plaatsen. 
De uitslag zal uiteraard bekend gemaakt worden in het 
wijkblad. 
Ook als u niet de hoogste zonnebloem kweekt, dan nog zal 
het een mooi gezicht zijn, al die zonnebloemen in de Ton-
gelrese voortuinen. 
 
Wij hopen dat u het leuk vindt om hieraan mee te doen en 
dat het evenals vorig jaar weer een succes wordt. 
 

Veel succes met uw zonnebloemen. 



BBBEZORGERSAVONDEZORGERSAVONDEZORGERSAVOND   
 
 
Maandagavond 26 maart, rond 19.45 uur komen de eer-
ste bezorgers het Oude Raadhuis binnendruppelen. Om 
kwart over acht  (als ergens een “Tongers kwartierke” 
verantwoord is, dan is het hier) zijn de meeste bezorgers 
binnen. Ze hebben er zin in. De koffie staat klaar, we 
hebben voor wat lekkers gezorgd, er zijn hapjes en 
drankjes en er heerst een gezellige sfeer. 
 
Na een welkomstwoordje en wat nuttige besprekingen en 
mededelingen over de gang van zaken rondom ons wijk-
blad, wordt het officiële gedeelte afgesloten en worden 
de “Bingo” attributen te voorschijn gehaald. Deze keer 
géén lezing, géén dia- of filmprojectie, géén liedjeszan-
ger, neen we maken er dit jaar een heerlijk ongedwongen 
kien-avondje van met voldoende gelegenheid om samen 
te “buurten”. 
 
Als tegen half twaalf iedereen z’n jas weer gezocht heeft 
en met een prijsje onder de arm de deur uit gegaan is, 
kunnen we terugzien op een geslaagde bezorgersavond. 
Het was leuk, het was gezellig, we denken dat we onze 
vrijwilligers een welverdiende aangename avond be-
zorgd hebben. 

In Memoriam. 
Dit kan niet waar zijn, was onze reactie,  
toen wij het bericht ontvingen van het  

plotseling overlijden van José van de Ven  
op 13 maart 2001. 

Zowel in ons bestuur als in onze afdeling en de  
regio hebben we haar meegemaakt, als iemand met 

een grenzeloze inzet, voor alles wat op de  
Zonnebloem betrekking had. 

Organiseren en regelen,  
dat was haar lust en haar leven.  

Op haar konden we ALTIJD rekenen! 
-Of het nu ging om uitstapjes voor de gasten, 

-Het maken van persoonlijke attenties, zoals menu- 
kaartjes en Kerstversieringen,  

-Of het onderhouden van contacten met andere af-
delingen. 

NIETS WAS HAAR TE VEEL! 
José was de Zonnebloem , 

En de Zonnebloem was José. 
We zullen haar missen!!!! 

 
Bestuur en vrijwilligers. Zonnebloem  

afd. Martinus Tongelre 

2001  
Het internationaal jaar van de vrijwilligers. 

Voor Woon - Zorgcentrum “Tongelre” 
zoeken wij: 

Vrijwilligers: voor diverse ondersteunende activiteiten. 
 
Met name:  
Assisteren bij groepsactiviteiten voor bewoners die deel-
nemen aan een huiskamerproject. 
 
Ondersteuning bij de dagverzorging; 
De dagverzorging is bedoeld voor bewoners uit ‘t stads-
deel “Tongelre”, die op dinsdag en donderdag bij ons in 
groepsverband aangenaam hun dag komen doorbrengen. 
 
Wij bieden:  een gezellige werksfeer, waarin ook de 
waardering voor de vrijwilliger centraal staat. 
Een onkostenvergoeding. 
En de vrijwilliger kan deelnemen aan personeelsfeesten. 
 
Heeft u interesse en wilt u meer informatie, neem dan 
contact op met: 
 
• Woon - Zorgcentrum “Tongelre” 
• Molijnstraat 1 
• 5642 LV Eindhoven 
• Mevr. T. van Hout 
• tel: 040 - 2810945 



De diensten in 
onze parochie Martinus Jozef en 

Maria Antonius 

Eucharistieviering 
door priester of 
aangepaste woord- 
en communiedienst 
door ‘n pastor 

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.45 uur 

Woord- en  
communiedienst 
door parochianen 

Zaterdag 
17.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
18.45 uur 

De diensten in onze parochie 
 
De eerste communievieringen in de parochie Tongelre 
zijn  
• op zondag 29 april om 9.45 uur in de Antoniuskerk,  
• op 13 mei om 11.00 uur in de Jozef en Mariakerk en  
• op zondag 20 mei om 11.00 uur in de Martinuskerk. 
 
Zondag 6 mei: openluchtmis aan de Loostraat.  
Let op: bij slecht weer wordt de dienst in de Martinuskerk 
gehouden!! 
 
In de meimaand worden Mariagebeden gehouden, op 
dinsdag 8, 15, 22 en 29 mei:  
• om 9.00 uur in de Jozef en Mariakerk een Maria-

ochtendgebed en  
• om 19.00 uur in de Antoniuskerk een Maria-

avondgebed. 
 
Op donderdag 24 mei (Hemelvaart) zijn er drie eucharis-
tievieringen in de parochie: 
• om 9.45 uur in de Antoniuskerk 
• om 11.00 uur in de Jozef en Mariakerk (met zang van 

de Tongelrese Cantorij) 
• om 11.00 uur in de Martinuskerk met het Martinuskoor 
 

Openluchtmis 6 mei 
 
Op 6 mei wordt om 11.00 uur weer de traditionele open-
luchtmis gehouden bij het kapelletje aan de Loostraat. 
Het St. Martinuskoor zal de zang verzorgen en het St. Cat-
harinagilde zal aanwezig zijn voor de inzegening van hun 
nieuwe vaandel. Na de mis wordt een vendelhulde ge-
bracht, waarna er voor iedereen een kopje koffie klaar 
staat. 
Elk jaar helpen vrijwilligers om de zitplaatsen klaar te zet-
ten en na afloop weer op te ruimen. Wilt u meedoen? Dan 
graag om 9.30 uur aanwezig zijn! 
 

Wist u het al?  
 
Op zondag 10 juni van 14.00 tot 17.00 uur wordt het 2e 
Kiemkrachtfestival gehouden, voor ouders met kinderen 
van 0 tot 12 jaar. Plaats: St. Jan aan de Koning Arthurlaan 
met Mario van Erp over de schepping: water, aarde, lucht 
en vuur. 
Elke maand wordt door Amnesty International (op de eer-
ste woensdag van de maand) een schrijfochtend gehou-

den. In Tongelre op 2 mei, 6 juni en 4 juli. De bijeen-
komst is steeds om 10.00 uur in huize Ignatius, schuin 
tegenover de Martinuskerk. 
In het 2e weekend van de maand worden de brieven in de 
kerken van Tongelre te koop aangeboden. 
 
Als er iets verandert in uw gezinssituatie of u gaat verhui-
zen, stuur dan een brief of kaart aan het parochiecentrum 
aan de Molijnstraat of het parochiebureau aan de Fazant-
laan met de volgende gegevens: naam, adres, telefoon, 
verandering. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Wenst u bij langdurige opname in het ziekenhuis en/of 
verpleeghuis bezoek van de Parochie Tongelre? 
Wilt u de ziekencommunie op de eerste vrijdag van de 
maand thuis ontvangen? Bel dan Pastor Th. v.d. Elzen, 
Parochiecentrum Molijnstraat 5, ( 2811324. 
 

Kinderkoor 
 
Het kinderkoor zoekt nieuwe leden. Elke maandag oefe-
nen ze van 18.15 tot 19.00 uur in het parochiecentrum aan 
de Molijnstraat. Ze treden o.a. op tijdens de Eerste Com-
munieviering, met Kerstmis en Pasen. 
De dirigente is Irma Keijzers. Je kunt komen kijken op de 
maandagavond als de kinderen oefenen. Meer informatie 
kun je krijgen bij Irma Keijzers, ( 285 62 03. 

FAMILIEBERICHTEN  
 
Overledenen: 
 
José v.d.Ven-v.d.Heijden,           55 jr., Merckthoef 
Gerard Warmoeskerken,              77 jr., Vuurvlinderstraat 
Leo Pennings,                               84 jr., Brunswijk 
Tiny Hulzing,                                 50 jr., “De Weerde” 
 
Dopen: 
 
Jacky en Kevin Luiten,                 Johan de Wittlaan 
Merel Colen,                                 Gen.Bothastraat 
Ellatrescilla Builu,                         Jan van Goyenstraat 
Stan Godfried,                               Nabucco 
 



MMMKZKZKZ   
 
FAMILIE ROVERS OVER DE GEVOLGEN VAN MKZ 

 
Een van de twee boerderijen die Eindhoven nog rijk is, 
staat in de Loostraat. Op nummer 11 wonen Lambert en 
Annie Rovers en hun 60 koeien en 40 stuks jongvee. Hoe-
wel mond- en klauwzeer nog niet is aangetroffen in 
Noord-Brabant zijn de afgelopen drie weken wel span-
nend geweest voor het echtpaar.  
“Rond ‘t Hofke” had een gesprek met hen. 
 
Het zijn verwarrende weken voor 
de veehouders dus ook voor de 
familie Rovers. Aan de ene kant is 
het - om met de woorden van 
Lambert te spreken - “een ver van 
mijn bed show.” Maar aan de an-
dere kant hebben ze er wel dege-
lijk mee te maken. Iemand die op 
bezoek komt, moet even in de een 
bak met citroenzuur gaan staan. 
Bovendien is de poort op slot, en 
komt er niemand achter het huis 
als het niet strikt noodzakelijk is. 
Ook de vee-arts, de KI-man, ko-
men niet als het niet hoeft. En de melkwagen van de Cam-
pina die wel komt, wordt helemaal ontsmet, de speciale 
kleding van de bestuurder van de melkwagen wordt weg-
gegooid. Van anderen die bij de stal komen, moeten Lam-
bert en Annie een logboek bijhouden. Zodat MKZ makke-
lijk te traceren is, als het bedrijf van de familie Rovers be-
smet zou worden. Wat natuurlijk niet te hopen is. 
 
Tot nu toe heeft de familie nog 
weinig last gehad van de geno-
men maatregelen. En ook de fi-
nanciële consequenties zijn nog 
wel te overzien. Drie stierkalve-
ren konden niet worden verkocht. 
En in de 72 uur dat er geen melk 
vervoerd mocht worden, hebben 
Lambert en Annie de melktank 
leeg laten lopen. Als het daar bij 
blijft, hoor je hen zeker niet kla-
gen. Maar natuurlijk zat de schrik 
er wel in drie weken geleden, toen 
de eerste melding van MKZ in 
Nederland bekend werd. Ze volg-
den toen alles. “Annie liep van radio naar televisie en 
weer terug”, aldus Lambert. Samen met Annie leeft hij 
dan ook mee met de getroffen boeren en de boeren waar-
van het vee preventief geruimd wordt.  
“Jeetje, het lijkt me verschrikkelijk als je gezonde beesten 
moet afmaken”, aldus Annie. Ze heeft er moeite mee dat 
het vee niet ingeënt werd. “Tot voor 10 jaar terug werd er 
altijd geënt”, verklaart Lambert, “toen werd het beleid 
veranderd, de economie werd de leidraad”. Natuurlijk telt 
het kostenplaatje van het enten wel mee, maar je hebt wel 

te maken met levend vee. Ze beseffen wel dat inenten niet 
alle dieren redt. Doordat het buitenland weigert geënte 
dieren in te voeren, ontstaat er in Nederland een over-
schot, wat betekent dat de dieren straks alsnog worden 
vernietigd. Het is een van de vele tegenstrijdigheden 
waarmee boeren tegenwoordig te maken hebben. Met 
vroeger is het allemaal niet te vergelijken. “Boeren had-
den drie of vier koeien, maar nu al gauw 60”, aldus Lam-
bert. De veeteelt is veel intensiever geworden maar dat wil 
niet zeggen dat er meer kans op besmetting is, kijk maar 
naar Engeland daar is de veehouderij vrij extensief, daar 
lopen de beesten buiten, met alle gevolgen van dien als er 

eenmaal MKZ heerst. Doordat 
in Nederland het vee veel bin-
nen staat is gevaar op besmet-
ting iets kleiner. 
           
Hoewel Annie en Lambert een 
intensief veebedrijf voeren be-
staat er zeker nog een band met 
de koeien, sommige koeien 
hebben ze al twaalf jaar. “Elke 
dag melken we ze twee keer”, 
zegt Annie, “en dan ga je toch 
iets voor die beesten voelen.” 
Ze hopen dan ook dat ze ver-
stoken blijven van MKZ. Sa-

men hebben ze er wel over nagedacht wat ze zouden gaan 
doen als het wel zo ver zou komen. Ze zouden in ieder ge-
val niet het bedrijf verlaten, maar er bij zijn als de koeien 
en kalveren werden geruimd. Daarna zouden ze veel werk 
krijgen met het ontsmetten van de stallen en de melkappa-
ratuur. Wat ze verder moeten doen, staat in de brochures 
en de brieven van LTO die ze al hebben gekregen. Lam-

bert en Annie hopen dat ze de 
informatie niet nodig hebben. 
 
Tot nu toe heeft het echtpaar 
ook te maken gehad met posi-
tieve kanten van MKZ zoals 
de betrokkenheid van familie 
vrienden en kennissen De fa-
milie Rovers krijgt heel veel 
telefoontjes met steunbetuigin-
gen “Je merkt dat de mensen 
heel erg begaan zijn, en dat is 
erg belangrijk”, vindt Annie. 
Ook in het land is de betrok-
kenheid met de veeboeren erg 

groot, iedereen ziet nu dat men op een veebedrijf anders 
met vee omgaat als dat er altijd gedacht werd. Vaak wordt 
er negatief gedaan over de boeren. Hoewel, van die nega-
tiviteit merkt de familie niet veel, iedereen is hier altijd 
positief. 
 
Door de MKZ besmetting was de familie bang dat ook 
de mis bij de kapel niet door zou gaan, wat erg jammer 
zou zijn, maar nu het besmettingsgevaar is geweken 
kan de mis wel plaats vinden op 6 mei. 

De boerderij aan de Loostraat 

De stallen aan de Loostraat. 
Foto’s: Piet Haans. 



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

 
Maandagmiddag 30 april ; 14 mei ;  fietsen 55+  : vertrek 
13.30 uur vanaf ’t O.R. (28 mei  dagtocht vertrek 9.00 uur) 
Elke maandag: 
VRIJE INLOOP van 14.00 - 16.30 uur: biljarten, kaarten, sjoe-
len, diverse spelen, alles naar keuze. 
Elke dinsdag:  
HANDWERKEN van 9.15 - 11.15 uur: allerhande vormen van 
handwerken voor dames, met koffie en een gezellig praatje. 
Elke woensdag: 
ZWEMMEN in Nuenen van 8.30 - 10.00 uur, koffie en gezellig-
heid in ‘t wijkcentrum. 
SPREEKUUR WIJKPOLITIE van 10.30 - 12.00 uur. 
BILJARTEN, kaarten, sjoelen, diverse spelen, alles naar keuze, 
van 14.00 - 16.30 uur. 
KIENAVOND 3e woensdag van de maand  vanaf 20.00 uur. 
Elke donderdag: 
KOFFIE-UURTJE voor alle wijkbewoners van 10.00 - 11.30 uur, 
goeie koffie, goeie buurt! 
 
 

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 
 

Elke dinsdag: 
KOFFIE- UURTJE voor NIET-ROKERS, van 10.00 - 11.30 uur, 
goeie koffie, goeie buurt! 
Elke dinsdagavond: 
DANSEN voor 50-plussers vanaf 20.00 uur. 
Elke vrijdag: 
SCHILDEREN van 20.00 - 22.30 uur, aspirant-schilders zijn van 
harte welkom. 
Elke dag voor- en namiddag: 
JEU DE BOULESBAAN open voor alle liefhebbers. 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel.  281 13 68 
 

KIENENKIENENKIENEN   
Elke derde woensdag van 

de maand in: 
't Oude Raadhuis.  

 
Woensdag 16 mei is er 

weer kienen. 
De aanvang is om 20.00 uur.  
Er zijn leuke prijzen te verdienen. 
Toegang is gratis en voor ƒ 8,- kunt u al de hele avond 
meespelen. 

Gevonden: 
Ring, inscriptie: Kelly. 
Terug te bekomen, Ambonplein 14 

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS VOOR  
DE VERWELKOMINGSGROEP. 

 
U doet er goed werk mee. We bezoeken alle nieuwe 
bewoners in onze wijk en geven hen een leuke at-
tentie en informatie over de wijk. 
 
Als u interesse heeft neem dan contact op met: 
Wijkcentrum ‘t Oude Raadhuis, tel 281 17 37 

Avondwandelvierdaagse 
 
Voor de vijfde maal orga-
niseert 't Oude Raadhuis 
onder auspiciën van de  
Nederlandse/Noord Bra-
bantse   Wandelsport-
bond van 7  t/m 10 mei 
een vierdaagse.  
Afstanden 2.5, 5, 7.5, 10 
en 12.5 km naar keuze. 
De officiële wandelme-
daille wordt uitgereikt in-
dien 4 avonden is gewan-
deld en minimaal 5 km 
per avond.  
 
Inschrijfgeld bedraagt ƒ 6,- per persoon. Bij voorin-
schrijving  op 2 mei vanaf 18.00 uur ƒ 5,-.  
Voor groepen vanaf 11 personen b.v. schooljeugd, 
korting en toch nog een extra groepsmedaille.  
Start  iedere avond tussen 18.00 en 19.00 uur bij 't 
Oude Raadhuis. 

Puzzelfietstocht 
 
Op zondag 20 mei gaan we 
weer fietsend puzzelen.  
Jong en oud kan er aan mee-
doen.  
Voor de beste puzzelaars heb-
ben we weer leuke prijsjes.  
 
De start is tussen 12.30 en 
13.30 uur vanaf 't Oude Raadhuis.  
 
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 2,50 per persoon. 



KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN 
St. Martinus TongelreSt. Martinus Tongelre  

 
PROGRAMMA VAN ACTIVITEITEN IN   
De Blokhut van Scouting St. Frans,  
Vuurvlinderstraat 99,  Eindhoven. 

} Iedere woensdagmiddag kienen  
aanvang 14.00 uur. 
 

} Iedere vrijdagavond prijskaarten, rikken en jokeren  
aanvang 20.00 uur. 

Het bestuur “St. Martinus” 
                                              Secretariaat:  2812466 

Stadsdeelcommissie Tongelre vergadert 
6 Maart j.l. is de stadsdeelcommissie Tongelre voor het 
eerst bij elkaar geweest voor een openbare vergadering. 
Een behoorlijk aantal buurtbewoners woonde de vergade-
ring bij. Onder het luisterend oor van deze bewoners ver-
gaderde de commissie in een open sfeer. Een aantal van de 
bewoners had spreektijd aangevraagd en kreeg zo de kans 
om hun probleem onder de aandacht van de commissie te 
brengen. Andere onderwerpen die besproken werden wa-
ren het project Veiligheid Geestenberg en de stand van za-
ken rondom de herstructurering in de wijk Lakerlopen. 
  
Meteen aansluitend aan de vergadering volgde een korte 
nabespreking. Iedereen was het erover eens dat de verga-
dering als leerzaam, constructief en gezellig kon worden 
bestempeld. De commissie was tevreden over de opkomst 
en gaf aan dat ze zich ervan bewust is dat het nog wel even 
zal duren voordat hun meerwaarde zichtbaar wordt. 
De stadsdeelcommissie van Tongelre vergadert dit jaar 
nog drie  keer, namelijk op 20 juni, 11 september en 11 
december. U bent op deze avonden vanaf 19.30 uur van 
harte welkom. Ook deze vergaderingen vinden plaats in 
het Stadsdeelkantoor aan de Generaal Bothastraat 1.  In-
formatie over de agenda vindt u te zijner tijd in deze ru-
briek maar ook in Groot Eindhoven. 
 
De kenniswijk in Tongelre 
Iedereen heeft inmiddels wel iets gehoord of gelezen over 
de Kenniswijk. Maar wat het nu precies inhoudt weet ei-
genlijk niemand. Kort en simpel: de bedoeling van de 
Kenniswijk is om (rand)voorwaarden te maken die het be-
zig zijn met computers voor iedereen makkelijker maakt. 
De Kenniswijk bestrijkt het gebied van Meerhoven via 
Strijp en Tongelre tot en met Helmond. Maar hoe gaat u 
het nou bij ú in de buurt merken?  

Dingen waar u bijvoorbeeld aan kunt denken zijn: 
• eventueel wordt de hele kenniswijk aangesloten op een 

sneller netwerk 
• misschien komen er mogelijkheden voor opleidingen 

op het gebied van computers 
• er zou een ruimte ingericht kunnen worden ergens in 

Tongelre waar een aantal computers neergezet wordt 
waar men aan de slag kan  

De hierboven genoemde mogelijkheden zijn slechts voor-
beelden. Er zijn nog van allerlei andere dingen te beden-
ken. Een speciaal hiervoor in het leven geroepen project-
groep is op dit moment bezig de verschillende mogelijkhe-
den tegen elkaar af te wegen.  Zo gauw  er wat meer defi-
nitief is komen we daar in een volgende Rond ’t Hofke ze-
ker op terug. 
 
Het Stadsdeelkantoor is geopend: 
Maandag                                  15.00 tot 19.00 uur 
Dinsdag tot en met vrijdag      09.00 tot 13.00 uur 
Buiten deze openingstijden kunt u natuurlijk ook op 

afspraak bij ons terecht. 
 
Telefonisch zijn wij te bereiken op nummer 238 4500 

op                      
Maandag                                  09.00 tot 19.00 uur         

                
Dinsdag tot en met vrijdag      09.00 tot 16.00 uur         

                
En per e-mail:  stadsdeelkantoor.tongelre@eindhoven.nl  
 
 
Stadsdeelkantoor Tongelre 
Generaal Bothastraat 1 
5642 NJ Eindhoven 
 



BBBRADERIE HAAGDIJKRADERIE HAAGDIJKRADERIE HAAGDIJK   
 
Het is weer bijna zo ver. 
Op donderdag 24 mei, Hemelvaart, organiseert Scouting 
St. Frans de braderie bij winkelcentrum Haagdijk op de 
Tongelresestraat. 
Evenals vorig jaar zullen er weer vele kramen worden 
geplaatst op de Tongelresestraat en tevens een groot aan-
tal kramen voor tweedehands goederen op het parkeerter-
rein naast Blokker. Aanvang van de markt is 11.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. 
 

BRADERIE ‘T HOFKEBRADERIE ‘T HOFKEBRADERIE ‘T HOFKE   
 
Op maandag 4 juni,  2e Pinksterdag, zal de scoutinggroep 
de jaarlijkse braderie - hobby en vlooienmarkt organise-
ren rondom ‘t Hofke. Dit is alweer de 7e maal. 
Wij hopen op goed weer en veel bezoekers. 
Wederom zal ‘t Hofke rondom worden volgezet met kra-
men die gevuld gaan worden door standhouders met een 
grote diversiteit aan goederen. Voor iedereen is er wel 
iets te vinden op de markt. Ook het ontmoeten van vele 
bekenden is een van de redenen om de markt te bezoe-
ken. Aanvang 12.00 uur.  
Wij hopen U te ontmoeten op de markt en U te kunnen 
verrassen met enkele nieuwe attracties. 
Op beide markten zijn nog enkele kramen vrij voor hob-
by of zakelijk in bepaalde branches. 
Vlooienmarktkramen zijn op ‘t Hofke NIET meer be-
schikbaar. Op Haagdijk zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 
• Voor nadere inlichtingen belt u 040-2816186 

In de mededelingen van de vereniging voor naamkunde te 
Leuven en de commissie voor naamkunde te Amsterdam is 
een artikel gepubliceerd over de riviernaam De Dommel. 
De auteur, A.P.de Bont uit Deventer, geeft eerst enige al-
gemene informatie: 
“De Dommel ontspringt in het zuiden van de Belgische ge-
meente Peer in het moeras der Zevenmoeren. Bij Borkel en 
Schaft komt ze op Nederlands grondgebied en kronkelt in 
noordelijke richting door Noord-Brabant o.a. langs Val-
kenswaard, Eindhoven, Sint Oedenrode, Boxtel en Sint Mi-
chielsgestel tot ‘s Hertogenbosch, waar ze, zich met de Aa 
verenigt tot de Dieze,  welke laatste rivier bij de vroegere 
Schans Crêvecoeur in de Maas valt”. 
 
De oudste benamingen voor Dommel zijn: Dutmala, Dud-
mala, Duthmala blijkens kopieën uit de 
12e en 13e eeuw; daarna Didmella en Dumella in de 14e 
eeuw en tenslotte in een kopie van 
1474 Dommele. 
In de eeuwen daarna is de “e” verdwenen, zodat we nu de 
naam “Dommel” hebben. 
 
Een interessante vraag is: waar komt deze naam vandaan? 
De Bont heeft daarvoor m.i. een aannemelijke verklaring 
gevonden. Hij splitst het woord in twee delen, namelijk 
“dom” en “mele”. Het woord “mele”, in oudere vormen 
dus mala, mella, stamt volgens A.Carnoy (Le “mallum” 
dans la Toponymie Belgique in “Milanges”, 1914) af van 
het Latijnse “mallum”, dat vlek of plek zou betekenen. 
 
Carnay en Mansion (De voornaamste bestanddelen der 
Vlaamsche plaatsnamen, p.34 en p.104) brengen het eerste 
stuk “dom” aarzelend in verband met Dodde (Lis). A.de 
Bont gelooft evenwel niet dat de Dodde zo veelvuldig in de 
Dommel voorkomt en voorkwam, dat de naam, een hydro-
niem, daarvan afgeleid is. 
 
De Bont brengt het eerste lid (dom, dut of dud) in verband 
met de Indo-germaanse wortel “dhu”, die in enige west-
germaanse dialecten “draaien, duizelen” betekende. Hier-
door komt hij tot deze hypothese van de waternaam: Dom-
mel is water met draaiende plekken. 
 
Inderdaad was en is de Dommel een gevaarlijk stroompje, 
vanwege de vele draaiende kolken (“wielen”),  waardoor 
vaak mensen in dit riviertje verdronken. 
 
De verklaring van A.P. de Bont lijkt een aanvaardbare hy-
pothese. 
 
 
Loek Ketelaars. 
 
 

HOE KOMT DE DOMMEL HOE KOMT DE DOMMEL HOE KOMT DE DOMMEL    
AAN HAAR NAAM?AAN HAAR NAAM?AAN HAAR NAAM?   

Op 6 mei wordt om 11.00 uur weer de traditionele open-
luchtmis gehouden bij het kapelletje aan de Loostraat. 
Foto: Piet Haans. 



Babysithoek 

Jongens en meisjes, geef je bij de redactie op als 
babysitter en wij plaatsen je naam in deze rubriek! 

Wij zoeken een zelfstandige interieurverzorgster voor  
3 of 4 uur per week 
Gien Meertens, Brabis 1a, 5641 JT Eindhoven  
Tel: 251 67 75 

Zoekertjes inleveren bij de redactie;  kosten fl. 2.50 bij vooruit betaling. 

Oppas gezocht. Wij zoeken een leuke niet-rokende 
na-schoolse oppas aan huis, (omgeving Hofke) voor 2 
middagen per week voor 6 jarig dochtertje. Lijkt u dit 
gezellig, bel dan: mevr.J.Hoorn-van Opstal, tel:040-2811483 

Wij zoeken een leuke oppas voor onze 2 kinderen (3 jr - 4mnd) 
(avonduren). Voor ± 15 uur per week in de avonduren van 17.30 
tot 20.30 uur. Heb je interesse bel ons dan of kom langs. Fam. 
Meijer, Bandalaan 24, 5641 GG Eindhoven Tel: 040 281 55 12 

Mark van de Wijgert (14) Cornelis Krusemanstraat 2, 5642 AG Eindhoven. 
Heeft u op vrijdag- of zaterdagavond een oppas nodig, aarzel dan niet om 
te bellen naar 040-281 28 40.  

Ik ben Mariken. Ik ben bijna 14 jaar en ik zou graag in de buurt van het 
Hofke ergens op willen passen. 
Mariken Schenkels, Hofstraat 19, 5641 TA Eindhoven Tel: 040 - 281 43 82 

Anne de Jong (13 jaar) Brabis 1a, 5641 JT Eindhoven  
tel. 251 67 75 wil graag opgenomen worden in de "Babysithoek" . 

“SAMEN OP WEG”  
GEMEENTE STRATUM – TONGELRE 

ONTMOETINGSKERK 

dag datum predikant 

zondag 22 april Ds W.Stoker 

zondag 29 april Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 6 mei Ds A.Romein uit Ede 

zondag 13 mei Ds W.Stoker 

zondag 20 mei Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 27 mei Ds J.J. v. Zoelen 

zondag 3 juni Ds J.J. v. Zoelen Pinksteren 

donderdag           24 mei    Hemelvaartsdag - Geen dienst 

DE KERKDIENSTEN ZIJN OM 10.00 UUR IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

De 55+ ouderenfietsclub Tongelre start weer het 
nieuwe fietsseizoen met de Dommeldal-route. 
We vertrekken om 13.30 uur vanaf  't Oude Raad-
huis, ’t Hofke 15. We rijden ± 25/30 km. en zijn om 
± 16.30 uur weer terug. We rijden ook nog twee 
dagtochten van ± 50 km. 
Op maandagmiddag om de twee weken zijn onze 
tochten. Er is nog wel plaats voor nieuwe fietslief-
hebbers.  
U bent van harte welkom. 
Namens de leiding  
• G.Jonker                 tel: 281 70 98 
• G. Bossong            tel: 281 06 73 
• F. v.d. Broek          tel: 281 47 82 
• A. v.d. Meyden      tel: 281 39 52 

START 18START 18START 18EEE FIETSSEIZOEN  FIETSSEIZOEN  FIETSSEIZOEN 
OP MAANDAG 30 APRILOP MAANDAG 30 APRILOP MAANDAG 30 APRIL   

U kunt iedere zaterdag deugdelijk speelgoed inleveren van-
af 24 februari tot en met 14 april van 17.00 tot 19.00 uur in 
Villa Roosevelt, Oude Muschbergweg 1 te Eindhoven. 
Speelgoedbeurs zaterdag 21 april 12.00-17.00 uur. 
De opbrengst komt ten goede aan het opknappen en inrich-
ten van het buitenterrein. 
President ED. Rooseveltgroep is een scoutinggroep voor 
jongeren in de leeftijd van 7 tot en met 22 
jaar met een lichamelijk handicap.  
Oude Muschbergweg 1, Eindhoven 
(Koudenhoven). 
E-mail: Pr.roosevelt@hetnet.nl 
 
Welpen - Gidsen 
Verkenners - Pivo’s 

SPEELGOEDBEURS ZATERDAG 21 APRIL  
12.00-17.00 UUR. 



Bewoners organiseren zelf estafette-acties voor behoud 
Wasven  
 
Van een ludieke presentatie aan de politiek tot een inter-
net site over het Wasven en het Beukenlaantje. Van een 
kleur- en verhalen-wedstrijd tot informatieborden. En van 
dauwtrappen in het natuurgebied tot een slot-feest. Zo-
maar enkele ideeën die bewoners uit de omgeving van het 
Wasven woensdagavond 28 maart aandroegen tijdens een 
bijeenkomst die door SMS/Beukenlaan in Wijkcentrum 't 
Oude Raadhuis was georganiseerd. En het blijft niet bij 
ideeën. Onder de noemer 'Duurzaam Wasven' zullen in het 
komend jaar de activiteiten elkaar opvolgen, en zal het 
Wasven "letterlijk en figuurlijk op de kaart zijn gebracht", 
aldus Alfred van Kempen, een van de organisatoren van 
de bijeenkomst, "zo wordt er keer op keer aandacht voor 
het gebied gevraagd, en wordt er steun gekweekt bij de 
bewoners." En dat zonder de gemeente, want voordat die 
in actie komt is het Eindhovens natuurgebied nog verder 
achteruit gegaan. "Uit onvrede en onmacht doen we het 
zelf maar", aldus Van Kempen.  
 
Symbool voor Lokale Agenda 
Daarmee refereert hij aan de stuurgroep Lokale Agenda 
21, die vorig jaar april besloot het Beukenlaantje tot sym-
bool te maken van de Lokale Agenda 21. In de Lokale 
Agenda 21 wordt opgeroepen om de duurzame leefomge-
ving lokaal in te vullen. Maar in de Eindhovense praktijk 
bleek de lokale invulling gedomineerd te worden door de 
gemeente, wat betekent dat het heel langzaam gaat, er veel 
gepraat wordt maar weinig gedaan, en er grote onduide-
lijkheid is over welke instantie nu wat doet. En zaken die 
wel in gang werden gebracht, waren of knullig - zoals de 
aangebrachte paaltjes die makkelijk uit de grond getrok-
ken konden worden - of nogal laat.  
 
Om Wasven te behouden 
Zo kwam een onderzoek naar het behoud en onderhoud 
maar niet van de grond. Twee weken geleden kwamen er 
pas offertes binnen, maar daarin werden het Wasven, de 

waterhuishouding in het gebied en de rijke natuur- en cul-
tuur-historie niet meegenomen. Lang voordat deze offerte 
binnen kwam, had een gefrustreerde Van Kempen met 
zijn actiecomité De Beuk Erin de stuurgroep al verlaten, 
om samen met SMS/Leefbaarheid de groep SMS/
Beukenlaan op te richten. Samen nodigden ze woensdag 
bewoners uit om "het Wasven en de Beukenlaan te behou-
den, op korte, middellange en lange termijn."  
 
Rijke natuur- en cultuurhistorie 
SMS/Beukenlaan gelooft dat als er anders naar het gebied 
gekeken wordt, dat er ook anders mee omgesprongen 
wordt. En daarom zal er flink op gehamerd worden wat 
"voor een uniek gebied hier zit", aldus Van Kempen. Zo 
zal de rijke natuur- en cultuur-historie van de 'Tongelrese 
achtertuin' onder de aandacht worden gebracht. Zoals res-
tanten van het kasteel 't Hofkken dat hier stond van 1375 
tot 1900. Zoals het mooie natuurgebied het Wasven, en 
zoals het laantje met 250 jaar oude beuken, dat vier maan-
den geleden nog bewonderd werd door boomexperts van 
de landelijke Bomenstichting.  
 
Exact de bedoeling 
Woensdag 28 maart kwamen de aanwezigen met tal van 
ideeën hoe deze bijzonderheden benadrukt kunnen wor-
den. Ook werd er stil gestaan bij het slot-feest in septem-
ber, dat vooral letterlijk en figuurlijk moet worden geno-
men. Volgens Van Kempen is de kans groot dat het pro-
ject 'Duurzaam Wasven' subsidie krijgt van de Lokale 
Agenda, omdat het project voldoet aan twee van de drie 
dimensies die de Lokale Agenda vastgesteld heeft. Als het 
aan Jacqueline Kuppens ligt zal de Lokale Agenda inder-
daad de subsidie geven. Als Groen Links-raadslid en lid 
van de stadsdeelcommissie Tongelre was Kuppens aanwe-
zig bij de bijeenkomst: "Dat groepen bewoners zich inzet-
ten en zelf actie ondernemen is exact wat we beogen met 
de Lokale Agenda." Zo heeft de trage en besluitloze stuur-
groep toch nog nut gehad. 

ACTIES VAN BEWONERS ACTIES VAN BEWONERS ACTIES VAN BEWONERS VOOR BEHOUD BEUKENLAVOOR BEHOUD BEUKENLAVOOR BEHOUD BEUKENLAANTJE EN WAANTJE EN WAANTJE EN WASSSVENVENVEN   

Kijk op internet voor meer informatie en foto’s over het “beukenlaantje”. 





Oplossing van vorige maand was: 
 “zijn oor te luister leggen - een luisterend oor vinden”. 

Uit de vele goede oplossingen van de puzzel  van 
vorige maand is als winnaar getrokken:  
3 Luke Deckers 
3 Hageheldlaan 34 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door onze adverteer-
der: 
 
3 BEDA Dakisolatie v.o.f. 

3 Monnikstraat 5 

3 Tel: 281 38 51 

 

Schrijf het gevonden gezegde op een kaart met  

uw naam, adres en telefoonnummer  
en stuur deze naar de redactie. 

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 mei 2001 in het 
bezit te zijn van de redactie.   
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke 
beschikbaar is gesteld door onze adverteerder: 
 

3 THIJSCO Friture 

3 Poeyersstraat 2 

3 Tel: 281 39 27 
 

AANBRENG  
AANDRIJVING  
AANDRINGEN  
AANEEN  
AANGLIMMEN  
ACCENT  
AFGANG  
AGENDA  
AKKEVIETJE  
AMOREEL  
DAGGE  
DRUIF 
ECONOMIST  
EENBLOEMIG  
EIERVLA 

ENTREE  
ERONDER  
ESSENTIEEL  
EVENNAASTE  
FEESTDINER  
GEKAM  
INCLUIS  
INGEBORENE  
JAARLING  
JAARTIJ  
JACHTHAGEL  
KLABAK  
KOGEL  
LICHTKEGEL  
LINNEN 

MAANFOTO  
MEDEGEVOEL  
OFFERGAVE  
OGENDOKTER  
PODIUM  
SAFARIPARK  
SALAMI  
SALONTAFEL  
SCHATBAAR  
SMOESJE  
SPIJLTJE  
TEGENOP  
THEEZAKJE  
VANILLEVLA 
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