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April 
 
Er is geen maand die zoveel vernieuwingsdrang symboliseert als 
april. Het is dan ook geen toeval dat de Latijnse betekenis van april 
“openen” is. Niet voor niets wordt hij dan ook wel grasmaand, paas-
maand of eiermaand genoemd. De eerste bloemen komen uit de 
knop en in de wei zie je dartel nieuw leven. 
Het is ook de maand van de prikkelende zinnebeelden en vernieu-
wingsdrang. Wat te denken van hele horden huisvrouwen die het 
huis een metamorfose geven of een compleet nieuwe zomergardero-
be aanschaffen. 
Die vernieuwingsdrang heeft ook de redactie van uw wijkblad in haar 
greep. Ook wij komen met iets nieuws. Sinds kort is de website 
www.rondhethofke.nl in de lucht, waarop u alle informatie over het 
wijkblad kunt vinden, zoals uiterste inleverdatum, wie de redactiele-
den zijn en info over abonnementen. Over enkele weken kunt u hier 
het wijkblad zelf ook digitaal raadplegen. Ons wijkblad is dan over de 
gehele wereld te lezen. 
Uiteraard blijft u het wijkblad zelf nog trouw in uw brievenbus ontvan-
gen. 

Wat een paar zonnestralen al niet kunnen doen. 
Pluk de dag… 
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In memoriam 
 
 
Geschokt ontvingen we het bericht van het overlijden 
van Piet Haans. 
Piet overleed dinsdag 20 maart, thuis in zijn vertrouwde 
omgeving in de van Gorkumlaan. Hij werd 72 jaar. 
Piet had al ruim een jaar problemen met zijn gezond-
heid. Wij wisten dat hij ongeneeslijk ziek was. Toch 
kwam het bericht van zijn overlijden nog heel onver-
wacht.  
 
Piet was elf jaar lang een belangrijk lid van onze werk-
groep en tot de laatste dag bezorger van “Rond ’t Hof-
ke”. Toen wij in 1995 ons toen noodlijdend wijkblad 
weer op de rails probeerden te zetten was hij een niet te 
verwaarlozen stimulator.  
Jarenlang nam hij de volledige lay-out van ons blad voor 
zijn rekening en hij deed dat perfect! Vóór elke redactie-
vergadering had hij de kopij al opgehaald in ‘t Oude 
Raadhuis en het nodige voorwerk verricht.  
Piet was dé computerman van onze werkgroep en onver-
vangbaar. Dat heeft ons vaak benauwd. Wat moesten 
we wanneer Piet om welke reden dan ook eens zou uitvallen? Gelukkig is dat nooit gebeurd. Hij 
heeft ons nooit in de steek gelaten. Pas toen hij ervan verzekerd was dat zijn werk goed door 
anderen werd overgenomen nam hij, na elf jaar, afscheid als lid van onze werkgroep. Bezorger 
bleef hij tot de laatste dag. Een dag voor zijn overlijden deelde hij ons telefonisch mede dat hij 
met het bezorgen van ons blad moest stoppen, voor opvolging had hij al gezorgd, zijn vrouw 
Tiny zou dit werk van hem overnemen! 
 
Piet heeft na zijn pensionering veel voor de Tongelrese gemeenschap gedaan. Als vrijwilliger 
was hij vaak in en om ‘t Oude Raadhuis te vinden. Gelukkig heeft hij nog mogen ervaren dat 
zijn activiteiten gewaardeerd werden. Begin januari kreeg hij, welverdiend, de gemeentelijke 
vrijwilligerspenning uitgereikt.  
Ook wij zijn Piet veel dank verschuldigd. Vele uren heeft hij aan ons wijkblad besteed. Hij zal in 
onze herinnering blijven voortleven als een principieel en enthousiast lid van onze werkgroep, 
jarenlang onmisbaar voor ons wijkblad. 
 
Maandag 26 maart namen wij afscheid van Piet in een overvol crematorium. Dat Piet in Tongel-
re erg gewaardeerd werd en vele vrienden had bleek toen; vele Tongelrese mensen waren naar 
Heeze gekomen om bij dit afscheid aanwezig te zijn. 
Hopelijk kan die grote belangstelling voor Tiny, haar kinderen en kleinkinderen een troost zijn. 
Wij wensen hen heel veel sterkte toe in deze bijzonder moeilijke dagen. 
 
Werkgroep “Rond ’t Hofke”. 
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Dankbetuiging. 
 
Beste mensen, 
 
Wij danken u voor uw steun en medeleven tijdens zijn ziekte en bij het overlijden van mijn 
man, onze vader en opa Piet Haans. 
De overgrote belangstelling heeft ons erg goed gedaan. 
 
Tiny Haans, kinderen en kleinkinderen. 
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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. 

Beste medebewoners van Tongelre; 
 
Nadat ik van Hans Gielissen de vraag had gekregen 
of ik misschien iets in Rond ‘t Hofke zou willen schrij-
ven, moest ik toch even nadenken waarover ik het 
zou willen hebben. 
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Marlo Gielis-
sen, getrouwd met Tonnie Gielissen, 
jawel ook een zoon van Tonnie en Jes Gielissen van 
het voormalige aannemersbedrijf aan de Tongelre-
sestraat 431. Ik werk als telefoniste/receptioniste. 
Dat is een prachtig dienstbaar en klantvriendelijk be-
roep. Je hebt contact met veel mensen, zij het vluch-
tig maar daarom niet minder belangrijk.  
 
Mijn komst naar Tongelre ging als volgt: 
Mijn jeugd heb ik doorgebracht in België. Mijn vader 
was uitgezonden van Philips Eindhoven naar Philips 
Hasselt. In mijn 17e levensjaar, het was toen 1971, 
kwamen wij weer terug naar Nederland en we gingen 
in de Goorstraat in Tongelre wonen. 
Via school raakte ik bevriend met Pia Brans, een zus 
van Ine Brans, en kwam zo terecht bij soos “Tinuske” 
in het Oude Raadhuis, waar ik Tonnie leerde ken-
nen, tijdens carnaval nota bene. Wij zijn aan elkaar 
blijven plakken zogezegd. Ik werd lid van het  Jonge-
renkoor van de Martinuskerk onder leiding van Ge-
rard Brouwer. Ik heb ook nog een tijdje in de liturgie-
groep van pastor Le Large meegedaan en voorgele-
zen op het altaar. De kerk zat toen nog vol, maar dat 
kwam, denk ik, meer door pastoor Le Large dan door 
mij. 
Toen mijn familie naar Weert verhuisde, ging ik op 
kamers wonen bij tante Toos Gielissen en oom Jac-
ques van Engelen in de Tongelresestraat, want ik 
werkte en ging naar school in Eindhoven en natuur-
lijk ook omdat Tonnie in het huis ernaast woonde. 
Enige tijd later kon ik een etage betrekken op ‘t Hof-
ke.  
Na vijf jaar verkering konden wij eindelijk trouwen, 
dat is nu alweer ruim 30 jaar geleden. Wat vliegt de 
tijd. Ik werkte toen bij Nolte aan de Daalakkersweg. 
Tegenwoordig is dat Stork. Nadat wij getrouwd wa-
ren zijn wij gaan wonen in een flat op het Spanvlin-
derplein, nr. 53. Daar is onze dochter Marijke gebo-
ren. Je snapt wel met een klein kind kun je beter in 
een huis met een tuin wonen, dus wij zijn toen ver-
huisd naar de Achtse Barrier. We woonden toen in 
het noordelijkste huis van Eindhoven. Daar is onze 
zoon Jeroen geboren. We hebben daar 14 jaar ge-
woond om vervolgens te verhuizen naar de Waal-
straat in Acht en daar hebben we 11 jaar gewoond. 
In die 25 jaar zijn we Tongelre nooit uit het oog verlo-
ren. We kwamen er vaak op bezoek bij vrienden en  

 
 
familie. Mijn schoonouders waren inmiddels verhuisd 
naar een ruime bungalow, Mortierlaan 169. Ruud 
Gullit woonde er toen hij voor PSV voetbalde.  
Toen mijn schoonmoeder naar een verpleeghuis 
moest, rees de vraag wat er met de bungalow moest 
gebeuren. Alhoewel we het goed naar onze zin had-
den in Acht, hebben we met het oog op de toekomst 
de bungalow gekocht. Ook de afstand tot Eckartdal, 
waar onze Jeroen woont, speelde mee. Hier wonen 
we nu alweer ruim anderhalf jaar en met veel plezier, 
terug in ons “eigen Tongelre”.  
Behalve met werken vul ik mijn tijd met hobby’s. Mijn 
1e hobby is en blijft het zingen. Ik zing 2e sopraan, 1e 
alt en 2e alt. Niet allemaal tegelijk, want dat zou een 
wonder zijn. Ik doe graag mee met projecten en sta 

ook graag achter de schermen om dingen mee te 
organiseren. 
Ik zing in het grootste en oudste gemengd koor van 
Eindhoven, de Eindhovense koorvereniging De 
Toonkunst. Wij zijn ongeveer met 90 leden en be-
staan inmiddels 111 jaar. Wij repeteren op maandag-
avond van 20.00 tot 22.30 uur in de Uitwijk op de 
Generaal Pattonlaan te Eindhoven. Wij zingen alles, 
van klassiek tot volkszang in zowat alle talen van de 
hele wereld. Zoals wij zelf zeggen van Bach tot 
boogie. Op dit moment studeren wij  “Feel the spirit” 
van John Rutter. Het swingt de pan uit en is op som-
mige plaatsen wel 8 stemmig.  
Mijn tweede hobby is Reiki tera mai. Reiki is een uni-
versele levenskracht, de lucht die wij inademen bezit 
zoveel energie dat het een positieve werking heeft 
op lichaam en geest. 
Vanaf je geboorte totdat je volwassen bent doe je 
allerlei ervaringen op, ook die je eigenlijk liever niet 
gehad zou hebben. Sommigen stop je weg, andere 
zorgen voor een minderwaardigheidscomplex. Al de-
ze zaken zorgen ervoor dat de universele energie, 
de reiki, niet meer optimaal door het lichaam kan 
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stromen. Pas in de vorige eeuw is de kennis van reiki 
overgenomen door het westen en de laatste jaren 
maakt het een grote sprong naar bekendheid, omdat 
steeds meer mensen gaan beseffen dat er veel meer 
is dan de dingen die we met onze zintuigen waar 
kunnen nemen. Ik heb me er uitvoerig in verdiept. 
Nu ben ik bezig om mij te bekwamen in voetreflex-
therapie, zodat ik, als ik klaar ben met mijn studie, 
mij voetreflextherapeute mag noemen. Dit is mijn 3e 
hobby. 
Tenslotte over mijn laatste hobby. Ik lees graag de-
tective verhalen. Niks lekkerder dan als het zonnetje 
schijnt in mijn patio in een luie stoel een boek lezen. 
Dit kan al heel vroeg in het jaar, aangezien onze pa-
tio helemaal ommuurd is. 
 
Ingrid Koenraads heb ik bereid gevonden om na mij 
de wisselpen ter hand te nemen. Hartelijk dank daar-
voor en veel succes. 
 
Marlo Gielissen   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hoi allemaal, 
 
Krijgen jullie ook alweer zin in de zomer? 
De stafleden van kindervakantieweek ‘de Beuk’ zijn 
alweer druk bezig met het programma voor de week 
van 2007.  
Van 6 tot met 10 augustus is alweer de 25e Beuk-
week. Bijzonder dus! 
Een week voor kinderen die na de zomer in groep 3 
beginnen t/m de kinderen die voor het laatste jaar 
mogen meedoen nadat ze afscheid hebben geno-
men op de basisschool van groep 8. Maar ook een 
week voor alle stafleden. 
Een week van samen genieten voor de scholen weer 
beginnen, van speurtochten, postenspelen, vossen-
jachten, een uitstapje, disco, nachtspel en samen 
eten en ??? 
Het thema blijft nu nog even geheim. 
Op 15 juni delen we de folders uit op basisscholen 
‘De Boog’ en ’t Karregat om jullie vervolgens op 22 
juni te zien bij de inschrijving. 
 
We zien elkaar dus weer snel en in de tussentijd is er 
natuurlijk de site www.beukenoot.org, die binnen-
kort helemaal vernieuwd zal worden. 
 
Ook sponsors en anderen die ‘de Beuk’ een warm 
hart toedragen door deel te willen nemen aan de 

stichting van ‘Vrienden van de Beuk’, kunnen we 
aanraden om een kijkje op de site te nemen, daar 
staat informatie die van jullie voor belang kan zijn. 
Voor andere vragen is het altijd mogelijk om contact 
op te nemen met Ralph van Erven, voorzitter van ‘de 
Beuk’ 06-54985506. 
 
Groeten namens de Beukstaf 
 

Meimaand 
braderiemaand 

 
Op maandag 28 mei, 2de  Pinkster-
dag, organiseert scouting St. Frans 
wederom de braderie op ’t Hofke. 
Zoals ieder jaar zullen weer onge-
veer 200 kramen ’t Hofke vullen. 
De markt begint om 12.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. 
Tevens organiseert de scouting op 
17 mei, Hemelvaart, een braderie 
op Haagdijk, Tongelresestraat en 
op zondag 20 mei op de Roosten-
laan. 

Voor inlichtingen belt U 040-2816186 
 
Scouting St. Frans 
 
 
 
 

Oproep 
 

Sinds 19 februari jl. missen 
wij onze poes Xena. Xena 
woonde op de Bandalaan. Zij 
is effen grijs (volgens kenners 
“blauw” genoemd) met een 
enkel wit vlekje op haar 
pootjes en in haar hals. Heel 
kenmerkend is dat ze haar 
kopje steeds scheef houdt 
t.g.v. een verlamming. Op de foto is ze helaas alleen 
van achter te zien.  
 
Heeft u haar gezien (dood of levend) of heeft ze mis-
schien bij u thuis een nieuw plekje gevonden? Zou u 
ons dat dan kunnen laten weten?  
 
Alvast hartelijk bedankt, 
 
Gerbrand van der Zouw en Susan van den Berg 
040 2459478  
spvandenberg@yahoo.com 
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Tuintip van april: Lavendel ins en outs 
Door Jeroen Soontiëns 

 
Eén van de populairste tuinplanten van dit moment is de la-
vendelstruik. Lavendel heeft zijn populariteit te danken aan 
de combinatie van gewaardeerde eigenschappen: bloemen 
in een goede kleur, bladhoudend in de winter en heerlijk 
geurend. Toch is het geen gemakkelijke tuinplant. Daarom 
hierbij alle ins en outs van de lavendel. 
 
Lavendel is geen veeleisende plant wat grondsoort betreft. 
Ook op een zanderige bodem kan deze plant uitstekend 
groeien, wanneer de grond wat verbeterd wordt met com-
post. Belangrijk is wel dat de plant veel zon krijgt, het liefst 
zoveel mogelijk. In de schaduw groeit lavendel slungelig uit 
en vormt bijna geen bloemen. Aan natte voeten heeft de 
plant een hekel en zal de winter dan niet overleven. 
 
De lavendelplant is een struik die zonder snoei kan uitgroei-
en tot een hoogte van wel een meter. Het onderste deel van 
de plant is dan echter kaal en niet erg fraai. Daarom is het 
belangrijk de struikjes jaarlijks te snoeien zodat de planten 
niet teveel verhouten. Het beste moment hiervoor is in het 
voorjaar vanaf eind maart tot half april. Snoei de planten te-
rug tot ongeveer 15 cm boven de grond. Zorg er wel voor dat 
u niet tot op het kale hout snoeit, maar dat er nog een ge-
deelte van de bladeren over blijft. Na de bloei haalt u de 
bloeistengels weg en worden de scheuten eventueel getopt. 
Snoei lavendel nooit voor de winter omdat de plant dan vaak 
doodgaat. De bladeren zijn een noodzakelijke vorstbescher-
ming voor deze plant. 
 
Gelijktijdig met het snoeien geeft u de planten ook voeding 
zodat ze weer krachtig kunnen uitgroeien. Dit kan het beste 
een organische voeding zijn, zoals DCM Lavendelmest. Ge-
bruik in geen geval kunstmest omdat dit veel te sterk is voor 
deze plant. Lavendel is ook een kalkminnende plant. Voor 
een optimale verzorging strooit u in het voorjaar wat kalk bij 
de planten. 
 
Wat soortkeuze betreft zijn er een aantal geschikte variëtei-
ten te koop. De belangrijkste variëteiten van de ‘gewone’ 
lavendel (Lavandula angustifolia) zijn ‘Hidcote’ en 
‘Munstead’. De eerste is wat donkerder van bloem dan de 
tweede maar het verschil is beperkt. Een lagere en sterke 
variant is ‘Dwarf Blue’ met lilapaarse bloemen.  
 
De laatste jaren wordt ook 
kuiflavendel ofwel Lavandula 
stoechas geplant. Deze soort 
is iets vorstgevoeliger maar 
doorstaat de afgelopen win-
ters met gemak. De bloem 
van deze plant is opvallend 
met kuifjes rondom de bloei-
stengel. 
 

Fijn hè, de lente. En als het lente is fluiten de 
vogels hun mooiste liederen om een vrouwtje 
het hof te maken, en het territorium veilig te 
stellen. En dat doet de zanglijster ook, en hoe! 
Misschien kent u de zanglijster wel van zien of 
horen. Hij is zo’n 22,5 cm groot, licht beige 
met een lichtere borst met spikkels. Veel lijs-
ters blijven in de winter in Nederland, maar we 
krijgen hier ook wat wintergasten uit de noor-
delijke streken, maar ook doortrekkers, dat zijn 
lijsters die naar nog zuidelijker streken vliegen. 
Het lied van een lijster is fantastisch, helder, 
jubelend. Hij herhaalt steeds weer een deun-
tje, 2 tot 4 keer, daarna weer een ander deun-
tje, en daar heeft deze zanger er heel veel ver-
schillende van. Een lust voor het oor. 
In januari begint hij met zingen en houdt dat 
tot juli vol. Het is een vogel van onze Tongel-
rese bossen, tuinen en parklandschappen. Zijn 
voedsel bestaat voornamelijk uit huisjesslak-
ken, regenwormen, insecten en larven. Maar 
ook bessen en andere vruchten lust hij graag. 
Het is interessant hoe een lijster het huisje van 
een slak stuk breekt.  
Hij zoekt een steen, die dient als aambeeld en 
slaat daar de slak 
net zolang tegen 
aan, tot het huisje 
breekt en hij bij het 
weke lichaam van 
de slak kan. Zijn 
smidse is steeds in 
de nabijheid van 
zijn nest te vinden. 
Het nest van een zanglijster wordt aan de bin-
nenzijde strak gepleisterd met modder. Daar 
legt het vrouwtje 4 of 5 lichtblauwe eieren met 
wat bruine spikkeltjes in, die in zo`n 13 dagen 
worden uitgebroed. De jongere vogels schij-

nen het eerste 
jaar naar zui-
delijke winter-
kwartieren te 
trekken.  
Zittend in je 
tuin of als je 
een ommetje 
gaat maken in 
de Bogten of 
het Wasven, 
luister dan 
vooral of je de 

zanglijster hoort en geniet dan van deze wel-
luidende zanger. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek 
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De diensten in onze parochie 

Eerste vrijdagviering 
 
Elke eerste vrijdag van de maand wordt in de Antoni-
uskerk ‘s morgens om 9.30 uur een gebedsdienst 
gehouden ter ere van het H. Hart. Daarna is er een 
ontmoeting in de zijzaal onder het genot van een 
kopje koffie of thee. 
 
Op zondag 29 april zijn er twee Eerste Communie-
vieringen: alle twee in de Martinuskerk. De eerste 
dienst is om 10.00 uur, de tweede om 12.00uur. 
 
Donderdag 17 mei wordt Hemelvaart gevierd met 
een eucharistieviering in de Martinuskerk om 11.00 
uur, samen met het Martinuskoor. 
 

FAMILIEBERICHTEN 
 
Overledenen 
 
Rein Hoedemakers, 88 jr., Molijnstraat 
Greet Rombouts, 93 jr., Molijnstraat 
Bert van Boxtel, 78 jr., Ambonplein 
Ben van Kessel, 87 jr., Goorstraat 
Tonny Hoefnagels-van Bakel, 84 jr., Esdoornlaan 
Piet Leenen, 70 jr., Jacob van Deventerstraat 
 
Dopen 
 
Anthony Klokgieter 
Floortje Beekmans 
Antonio van der Horst 
Chelena Janssen 
Casper Crompvoet 
 

6 mei Openluchtmis 
 
Op zondag 6 mei a.s. wordt om 11.00 uur bij het ka-
pelletje in de Loostraat weer de traditionele Open-
luchtmis gehouden, met zang van het St. Martinus-
koor. Dit jaar zal het “St. Catharinagilde” aanwezig 
zijn. Na de mis zal een vendelhulde plaatsvinden,  
 

waarna er weer voor iedereen een kopje koffie klaar 
staat. 
Tevens kan de werkgroep nog enkele vrijwilligers 
gebruiken voor het opstellen van de zitplaatsen. 
Wie hieraan mee wil helpen wordt verzocht vóór de 
mis om 9.30 uur aanwezig te zijn. Meteen na de vie-
ring kan alles weer worden opgeruimd. 

 
Eerste Communie 

 
Op zondag 29 april is het zo ver: 
de eerste communie in de  
Martinuskerk!  
Om 10.00 uur is de viering voor 
groep A, om 12.00 uur de viering 
voor groep B. 
 
Natuurlijk gaan we ook oefenen: 
Groep B oefent op dinsdag 24 april om 16.00 uur in 
de Martinuskerk. 
Groep A oefent op donderdag 26 april om 16.00 uur 
in de Martinuskerk. 

 
Vormsel 

 
Op maandag 23 april is de laatste bijeenkomst van 
het vormselproject “de speurtocht van je leven”. We 
praten over de heilige Geest en bereiden ons voor op 
de vormselviering. Ook wordt dan de groepsfoto ge-
maakt die in de vormselkrant komt te staan. 
 
Een groot gedeelte van de meimaand is vakantie 
voor de basisschoolkinderen. Daardoor kunnen wei-
nig of geen activiteiten voor de kinderen worden ge-
organiseerd. 
 

Hemelvaart 
 
Donderdag 17 mei vieren we Hemelvaart: na de 
dood van Jezus merkten zijn leerlingen dat Hij toch 
nog bij hen was. De laatste keer dat dit gebeurde, zei 
Jezus hen dat er iets bijzonders zou gebeuren, en 
dat ze daarna op reis moesten gaan om iedereen te 
vertellen wat Jezus hen geleerd had. Daarna steeg 
Jezus op naar de hemel en verdween tussen de wol-
ken. 
 
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus naar zijn Vader 
in de hemel is gegaan. De viering is op donderdag 
17 mei om 11.00 uur in de Martinuskerk. 
 

Jongeren Mevlana moskee bezochten 
jongeren Antoniuskerk 

 
Op 13 februari kreeg de parochie bezoek van de Me-
vlana moskee. Op die avond werd de afspraak ge-
maakt dat de jongerengroepen van de parochie en 
van de Mevlana moskee informeel bij elkaar zouden 
komen om kennis te maken. 
Dit bezoek was op maandag 16 april in de zijzaal 
 

Parochiecentrum Tongelre  
Molijnstraat 5, 5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-7872603. 
Geopend: ma, di, wo, do, vrijdag 
9.30-11.30 uur 
www.parochietongelre.dse.nl 
parochietongelre@onsneteinhoven.nl 

Normale diensten Martinus Jozef en 
Maria 

Antonius 

Eucharistie-
viering of 
woord- en com-
muniedienst  

Zondag 
11.00 uur 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 
 

10 
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van de Antoniuskerk ’s avonds van 19.30-21.00 
uur. Het ging om een informele gedachtewisseling en 
een bezoek aan de soosruimte in de bovenzaal van 
de kerk.  
 

Op bezoek bij de Clarissen 
 
Op zaterdag 10 maart brachten wij met een groep van 
ongeveer vijftien mensen een bezoek aan de Claris-
sen aan de Claralaan in Eindhoven in het kader van 
ons jaarthema ‘Samen vieren’ en ‘het jaar van het 
gebed’. Onderwerp was dan ook ‘Bidden’.  
 
Bij de ontvangst kon ik bijna niet anders dan denken 
aan de maatschappelijke discussie die we met elkaar 
voeren over de Boerka en de hoofddoekjes, want de 
volgeling van de heilige Clara die ons ontving en rond-
leidde ging gekleed in een habijt en kap. De zusters 
die de voordrachten verzorgden over het gebed ston-
den van ons gescheiden achter een wand met gaas. 
Ik bedacht dat we toch voorzichtig moeten zijn met het 
ventileren van onze mening over andere godsdien-
sten, wanneer we binnen onze eigen katholieke kerk 
nog zulke uiterlijke vormen van kleding en samenle-
ven tegenkomen. 
 
Wat beweegt mensen en waarom willen ze zo leven? 

Clara van Assisi was de 
eerste vrouw die zich bij 
Franciscus aansloot. Zij 
leefde van 1193 tot 
1253. Tot op vandaag 
leven er over de hele 
wereld vrouwen die en-
thousiast de contempla-
tieve levenswijze van 

Clara en haar zusters voortzetten. Zij verlangen de 
oorspronkelijke inspiratie van Clara: een eenvoudig 
leven van gebed zonder veel materiële zekerheid voor 
de dag van morgen, binnen de eigen cultuur vorm te 
geven en de geestelijke rijkdom ervan uit te delen. 
Het gaat te ver om in dit stukje uitgebreid verslag te 
doen van de inhoud van de voordrachten. Een aantal 
uitspraken die me opvielen qua inhoud en intensiteit 
wil ik u niet onthouden:  
Gebed is een gave van de Heilige Geest; gebed is 
alles omvattend; gebed is een uitnodiging van Chris-
tus: Jou heb ik nodig voor het werk Gods; gebed is 
een intimiteit met Christus/ God; in het gebed laat je 
Gods aanwezigheid in jezelf toe; een leven van gebed 
is het wegcijferen van jezelf.  
Ieder van ons in de groep zal deze dag op een eigen 
wijze ervaren hebben. Ik vond de eigenheid en de 
overtuiging van de zusters heel authentiek. Tegelijker-
tijd voelde ik dat het niet mijn ‘wijze van leven en 
bidden’ zou kunnen zijn en vond daarom een uit-
spraak die dag heel wezenlijk: ‘Er zijn zoveel wegen 
naar God als dat er mensen zijn’. 
 
Paul Peters, pastor 

Bij ’t Oude Raadhuis hing de vlag halfstok op 26 maart  
jl., de dag dat we afscheid moesten nemen van ons 
zeer gewaardeerd oud-redactielid Piet Haans. 

AGENDA APRIL EN MEI 

Datum Tijd Activiteit 

23 april 19.00-
20.30 uur 

Bijeenkomst vormelingen in 
parochiecentrum 

24 april 16.00-
17.00 uur 

Oefenen eerste communie in 
Martinuskerk 

26 april 10.00-
12.00 uur 

Leerhuis “Ruth” in parochiecen-
trum 

26 april 20.00-
22.00 uur 

Leerhuis “Ontmoet de mysti-
cus” in Augustinusklooster 

26 april 16.00-
17.00 uur 

Oefenen eerste communie in 
Martinuskerk 

29 april 

10.00-
11.00 uur 
12.00-
13.00 uur 

Eerste communieviering in Mar-
tinuskerk 

1 mei 20.30-
22.30 uur 

Huwelijkspastoraat in parochie-
centrum 

6 mei 11.00 uur Openluchtmis bij het kapelletje 
aan de Loostraat 

8 mei 20.30-
22.30 uur 

Huwelijkspastoraat in parochie-
centrum 

10 mei 20.00-
22.00 uur 

Doopvoorbereiding in parochie-
centrum 

15 mei 20.30-
22.30 uur 

Huwelijkspastoraat in parochie-
centrum 

21 mei 19.00-
20.30 uur 

Bijeenkomst vormelingen kamp 
in parochiecentrum 
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IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

13 

BabyDance 
1 en 2 

(5 ochtenden) 
 

Dansen en bewegen voor kleintjes  
samen met mama, papa, oma of opa. 

 
Start: maandag 21 mei in de Depen-

dance van ‘t Oude Raadhuis. 
 

10.00 uur BabyDance 1 : baby’s met 
ouders 

10.30 uur BabyDance 2 : peuters met 
ouders 

 
(inschrijven vóór 30 april) 

 
Bel gerust voor meer info: 

06-244 20 407 

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

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 

Elke dinsdagavond - Dansen voor 50-plussers van 
20.00 tot 23.00 uur,  
Entree € 0,80 

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

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

Maandagmiddag - Fiets & Wandelgroep 55+  Tongelre 
 

Fietsen - vertrek 13.30 uur. : 30 april, 14 mei, 4 juni, 18 juni 
(09.00 uur), 2 juli,  
16 juli, 30 juli, 13 aug (09.00 uur), 27 aug, 10, 24 sept,  
8 okt. bustocht  
Afsluiting: 22 okt. vertrek 14.00 uur bij Dependance 

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

Woensdagmorgen - Zwemmen van 8.30 - 9.30 uur. 
zwemmen in Nuenen en koffie-na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag - Biljarten en kaarten van 13.30  -  
16.30 uur. Gezelligheid troef. 
 
Woensdagavond - Kienen 
Elke 3e woensdag van de maand vanaf 20.00 uur. Toe-
gang (vanaf 19.45 uur) is gratis en voor € 5,00 kunt u al 
de hele avond meespelen. 

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

Elke zondag - vrije inloop van 13.30 - 16.30 uur,  
kaarten, sjoelen, biljarten, dammen, schaken, darten en 
…. buurten.  

 
FAMILIEFIETSTOCHT 
 

Op zondag 22 april is er een  
 

fietstocht voor het hele gezin  
 

met onderweg ruimte voor gezellige 
spelletjes en andere ontspanningsmo-

gelijkheden. 
 

De start is tussen 
12.30 en 13.30 uur 

vanaf 
't Oude Raadhuis.  

 
Het inschrijfgeld 
bedraagt € 1.50  

per persoon. 
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Welzijn Eindhoven orga-
niseert binnenkort de vol-
gende cursussen en bij-
eenkomsten: 
 

CURSUS VRIENDSCHAPPEN  
VOOR SENIOREN 

Het vinden van vrienden, het aangaan van vriend-
schappen en het behouden van vriendschappelijke 
relaties is niet voor iedereen zo gemakkelijk als deze 
kinderlijke uitspraken doen vermoeden. Dat is jam-
mer, want ook voor oudere mensen zijn vriendschap-
pen vaak van grote betekenis. Welzijn Eindhoven 
start daarom een cursus voor senioren die graag af 
en toe met anderen iets willen delen of ondernemen.  
 
Ook behoefte aan vriendschap? 
Wilt u uw leven ook verrijken met nieuwe vrienden en 
hechtere vriendschappen? Meldt u zich dan snel aan 
voor deze cursus. U kunt zich telefonisch aanmelden 
bij Welzijn Eindhoven: 040 219 33 00 of een e-mail 
sturen naar info@welzijneindhoven.nl 
 
INSPIRATIELUNCHES VOOR POSITIEVERBE-

TERING VAN ALLOCHTONE VROUWEN 
Welke activiteiten zijn er voor allochtone vrouwen in 
Eindhoven? Wat wordt er nog gemist op dit gebied? 
En hoe kunnen we de positie van allochtone vrou-
wen verbeteren? 
 
Vrouwen die betrokken zijn bij positieverbetering van 
allochtone vrouwen in Eindhoven worden van harte 
uitgenodigd deel te nemen aan de inspiratielunches.  
 
Om deel te kunnen nemen is aanmelding verplicht. 
Voor meer informatie over de bijeenkomsten en het 
aanmelden kunt u contact opnemen met; 
Bureau van Beijsterveldt b.v.b@planet.nl of telefo-
nisch 040 211 98 88 of  via Welzijn Eindhoven 
g.v.d.putten@welzijneindhoven.nl of 06- 113 711 95. 
 

OP BEZOEK GAAN BIJ SENIOREN,  
IETS VOOR U? 

Welzijn Eindhoven zoekt vrijwilligers die het leuk vin-
den om bij senioren vanaf 70 jaar op bezoek te gaan. 
Wanneer uit het gesprek blijkt dat er vragen zijn op 
het gebied van wonen, zorg of welzijn dan zoeken de 
seniorbezoeker en de 70-plusser samen naar een 
antwoord of er volgt eventueel een doorverwijzing 
naar de ouderadviseur. 
 
De seniorbezoeker werkt 2 dagdelen vanuit een van 
de drie informatie- en adviespunten van Welzijn 
Eindhoven. Voordat u begint als seniorbezoeker 
krijgt u een gratis training. 
 
Heeft u interesse, neem dan contact op met Rita van 
Hest, ouderenadviseur Welzijn Eindhoven. U kunt 
haar bereiken via telefoonnummer 040 219 36 45 of 
mail naar r.v.hest@welzijneindhoven.nl 

BUURTBIEBBABBEL; NIEUWS VAN UW WIJK-
BIBLIOTHEEK HERZENBROEKEN 

 
Alweer de derde biebbabbel. De lente is volop be-
gonnen en dat is ook in ons filiaal te merken. Er is 
een lentekriebel-tentoonstelling geweest en rond Pa-
sen stond er een echte paashaas in onze etalage 
tussen alle paasboeken.  
 
Deze maand zullen wij een presentatie maken met 
tuinboeken/ tuintijdschriften en er zal ook aandacht 
geschonken worden aan de vakan-
tie. Mei is voor veel mensen een 
vakantiemaand. Natuurlijk mag een 
goed leesboek dan niet ontbreken. 
Wat dacht u van reisverhalen, wan-
delboeken, doevakantie en de leuk-
ste plekjes in ons eigen Nederland 
of gewoon een boekje over uw favo-
riete vakantieland? Uw bibliotheek 
heeft iets leuks, speciaal voor een vakantie: Lekker 
Lang Lezen ! U geeft ons uw verlanglijstje van 10 
boeken die u altijd al had willen lezen. Alles mag. Wij 
zorgen dat er tenminste 5 boeken op de door u ge-
wenste datum klaar staan. U hoeft het pakket alleen 
nog maar op te halen. U leent de boeken extra lang 
nl. 6 weken. Kosten: 5 euro per pakket.  
 
U weet het misschien al lang, maar toch willen wij u 
nog even attent maken op onze leeshoek en de bij-
behorende tijdschriften en kranten. Als u bij ons 
binnen komt, is deze aan uw linkerhand. Iedereen is 
van harte welkom. In de leeshoek vindt u de nieuw-
ste kranten en tijdschriften, van Libelle, Plusmagazi-
ne tot Reizen en binnenkort zelfs Happinez. De 
`oude` tijdschriften liggen, als u de bibliotheek verder 
binnenloopt, tegen de muur aan uw rechterhand. De-
ze tijdschriften kunt u 3 weken lenen, net als de 
`gewone´ boeken. 
 
Herzenbroeken is een ruim filiaal. Enkele maanden 
geleden was er een mooie tentoonstelling over de 
natuur in Brabant. Als u ook suggesties heeft voor 
een tentoonstelling, eigen schilderwerk, foto vereni-
ging, bijzondere hobby etc, kunt u ons dit altijd laten 
weten. En wellicht staat uw kunst dan centraal in uw 
eigen buurtbibliotheek! 
Denkt u nog aan de Vrijdagavond Voordeelavond? 
Op Koninginnedag maandag 30 april zijn wij geslo-
ten. Op Dodenherdenking vrijdag 4 mei zijn wij open 
tot 17.00.  
 
Graag tot ziens in de bibliotheek,  
team Herzenbroeken 
 
Urkhovenseweg 14 | 
5641 KE Eindhoven 
Tel.: 040 - 281 08 29 
Fax: 040 - 281 27 65 
E-Mail: herzenbroeken@obeindhoven.nl  
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Deze maand heeft de redactie een bezoek gebracht aan opticien en contactlensspecialist Ad Brackel 
gevestigd in het winkelcentrum Haagdijk, Tongelresestraat 201. Samen met zijn vrouw Marijke zwaait 
hij daar de scepter. 
 
Wie is Ad Brackel? 
Ad is geboren en getogen in Eindhoven en vanaf zijn “box-leeftijd” woonde hij in de Dommelstraat. Zijn va-
der- ook opticien van beroep- had daar sinds 1961 een optiekzaak. In 1993 verhuisde het bedrijf naar het hui-
dige pand aan de Tongelresestraat. 
Voor opticien kiezen was voor Ad logisch, aangezien hij daardoor in de voetsporen van zijn vader trad.  
Toen hij Marijke ontmoette- die een micro-biologische achtergrond heeft- werden al snel plannen gesmeed 
om de zaak van vader Brackel over te nemen. Nadat ook Marijke de opleiding tot opticien gevolgd had, werd 
deze overname een feit en sinds 1999 zijn ze nu beiden de trotse eigenaren van deze zaak. 
 
Waar komen uw klanten vandaan? 
“Het grootste gedeelte van onze klanten komt natuurlijk uit Tongelre en omgeving, bijvoorbeeld Nuenen, 
maar ook mensen die in de loop der jaren naar verre oorden zijn vertrokken weten ons nog steeds te vinden.”  
 
Wat is er boeiend aan dit beroep? 
“Het is een heel afwisselend beroep. Je bent altijd met mensen bezig, jong of oud, die op zoek zijn naar een 
bril, contactlenzen of aanverwante artikelen. Want wij verkopen ook zonnebrillen, loepen, verrekijkers, ver-
grootglazen, microscopen, filterglazen, astronomische kijkers, low vision hulpmiddelen, barometers en kom-
passen.  
 
Maar ons voornaamste werk is natuurlijk het opticienwerk: het vakkundig verrichten van de oogmeting, oogaf-
stand, oogsterkte en oogkromming, dat laatste vooral bij contactlenzen.  
Wij doen dat alles heel verantwoord en met veel zorg en zijn dan ook gauw 1 ½ tot 2 uur met een klant bezig. 
Als al die metingen goed zijn uitgevoerd gaan we de glazen of lenzen bestellen.” 
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Daarna moeten de glazen nog goed in het montuur geplaatst worden. 
“Ja, brillenglazen voor een persoon gereedmaken is een precisiewerkje. Om te beginnen moeten natuurlijk 
de metingen door de opticien goed verricht zijn, maar bij de afwerking is ook de stand van de bril heel be-
langrijk. 
Natuurlijk speelt ook de klant hierin een rol want hoe de opticien ook zijn best doet, alleen de klant kan aan-
geven welke correctie het beste resultaat oplevert. En wat het gekozen montuur betreft, de opticien kan al-
leen maar adviseren; de klant heeft natuurlijk het laatste woord, omdat hij of zij ervaart welk montuur het pret-
tigste zit.” 
 
Wat is de huidige trend voor monturen? 
“Op het moment heeft een montuur veel kleur en een rechthoekige vorm. Het is iets groter dan enkele jaren 
geleden. Een montuur is een echt mode-artikel geworden, het gevolg is dat men eens per drie jaar een nieu-
we bril aanschaft.  
Een goed gekozen montuur is uiterst belangrijk, het moet niet alleen goed zitten maar ook bij je passen want 
het accentueert je persoonlijkheid. Wij adviseren en informeren onze klanten aan de hand van een uitgebrei-
de en modieuze montuurkeuze in verschillende prijsklassen. Wij betrekken onze producten van een groot 
aantal vaste leveranciers. Afhankelijk van de klantenwens komt er regelmatig een leverancier bij.” 
 
Contactlenzen zijn toch ook erg gewild? 
“Ja, vaak kiezen klanten voor (deze) lenzen, maar niet iedereen kan er tegen, omdat niet alle ogen daar goed 
op reageren. En als contactlensspecialist adviseer ik al mijn klanten met contactlenzen om die ieder half jaar 
te laten controleren. Voor een goed en veilig gebruik van de lenzen is dat nodig.” 
 
Wanneer stuurt u een klant naar de oogarts? 
“Bij het vermoeden van grijze staar, hoge oogdruk, netvliesproblemen en andere oogproblemen. Bijvoorbeeld 
als een bril of lenzen niet het gewenste resultaat hebben en het gezichtsvermogen te laag blijft.” 
 
Wat is het verschil tussen een opticien en een optometrist? 
“De werkzaamheden van een opticien omvatten het aanpassen en vervaardigen van brillen en/of lenzen. Een 
optometrist is meestal alleen op het oogmeetkundige gezondheidsvlak met ogen bezig, hij kan bijvoorbeeld 
assistent zijn bij een oogarts.” 
 
Hoe blijft u op de hoogte van alle ontwikkelingen? 
“Wij krijgen veel informatie via inkoop verenigingen en ook bedrijven bieden nascholingscursussen zodat hun 
producten weer aan de man gebracht kunnen worden. Ook internet, optiekbladen en beurzen spelen een rol.” 
 
Hoe word je opticien? 
“De opleiding tot opticien is een M.O.B. opleiding van vier jaar waarvan het laatste jaar uit stage bestaat. 
Contactlensspecialist is een tweejarige opleiding. Deze opleidingen zijn te volgen bij het ROC, het Regionaal 
Opleidings Centrum.” 
 
Bent u aangesloten bij een beroepsvereniging? 
“Ja, er zijn in Nederland meerdere beroepsverenigingen maar ik ben aan-
gesloten bij de Nederlandse Unie van Opticiens, de NUVO”. 
 
Tenslotte. 
We bedanken het echtpaar Brackel voor het gesprek en het gastvrije ont-
haal. Het was boeiend om eens een kijkje te nemen achter de schermen 
van deze zaak en te ervaren met hoeveel enthousiasme en inzet deze 
twee mensen hun vak uitoefenen. Mocht u aan een nieuwe bril of contact-
lenzen toe zijn of geïnteresseerd zijn in een aanverwant artikel dan kunt u 
van dinsdag t/m zaterdag en eventueel op vrijdagavond (dan op afspraak) 
bij hen terecht. 
 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

OLIEMOLENS - EERSTE BOEK VOOR VIERDE GENERATIE 
 
Met op de achtergrond de machtige raderen van de Collse oliemolen vond op zaterdagmiddag 10 maart de 
presentatie plaats van het boek “Oliemolens, wind-, water- en ros-oliemolens, oliezaad en olie” van de hand 
van niemand minder dan Piet van Bussel, die na zijn overlijden in 2006 het nagenoeg complete manuscript 
voor dit boek achterliet. “Hij maakt de presentatie van het boek niet meer mee, maar hij had de teksten, foto´s 
en plaatjes al klaar. Het is dus echt zijn boek,” aldus zoon Edwin. 
 
Ingenieur Piet van Bussel kan gezien worden als een autoriteit op het gebied van molens, die de kennis en 
liefde hiervoor met de paplepel kreeg ingegoten. Grootvader Chris van Bussel had een molenbouwbedrijf en 
een maalderij en genoot grote bekendheid als strijder voor het behoud van molens. Zoon Piet trad in zijn 
voetsporen en richtte in 1975 de Stichting Eindhovense molens op, die samen met de gemeente de restaura-
tie van de Collse molen ter hand nam. En passant schreef Piet de standaardwerken “Korenmolens” in 1981 
en “De molens van Limburg” in 1991. Duizenden waren vervolgens getuige van het grootse feest dat op 24 
augustus 2003 gehouden werd ter ere van de opening van de prachtig gerestaureerde oliemolen, waarbij 
zoon Edwin vanwege zijn rol in de restauratie tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd en na-
mens burgemeester Welschen een koninklijke onderscheiding ontving uit handen van zijn vader, zelf ridder in 
deze orde. 

Het zal niemand verbazen dat dit derde boek is opgedragen aan kleinzoon Robbert (12), die het eerste 
exemplaar tijdens de presentatie kreeg overhandigd en zelf ook vaak bij de molen is te vinden. 
Belangstellenden kunnen het boek “Oliemolens” verkrijgen bij Edwin van Bussel, Krommenbeemd 52 (na 
18.00 uur). De prijs bedraagt € 35,-. 

18

Als u niet meer bij uw  voeten kunt om ze in te sme-
ren met zalf of crème. Gebruik dan een verfkwast en 
doop deze in de zalf, uw probleem is opgelost! 

Gezocht:  
 

jongen voor plm. 3 uur werk per week op 
woensdagmiddag.  

Auto wassen, stoepen vegen, zwembad 
schoonmaken etc.  

 
Tel. 06 - 53171125 (Tongelre) 
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Feestjes bij PeuterPlaza voor winnaars kleurwedstrijd en sneeuw-
popwedstrijd 
 
In het najaar konden peuters in Eindhoven meedoen aan twee creatieve wedstrijden. Afgelopen week wer-

den de winnaars beloond met vier kaartjes voor een bezoekje aan 
Dierenrijk Europa. De mooiste kleurplaat is gemaakt door Jip Krij-
nen van PeuterPlaza Trinoom. Emma Heesakkers van PeuterPla-
za ‘t Ven kleedde de sneeuwpop het mooist aan. Een wedstrijd 
winnen gebeurt niet elke dag, dus organiseerden de PeuterPlaza’s 
voor deze speciale gebeurtenissen een feestje voor de peuters. 
 
Voor de prijsuitreiking 
gaan alle peuters in een 
kring zitten en doen 
eerst een namenrondje. 
“Dit doen we elke och-
tend, zo kunnen ze al-
vast wennen aan groep 

1 van de basisschool”, vertelt juffrouw José. De leidsters van Peu-
terPlaza ’t Ven (Hugo de Grootplein) hebben van Emma’s feestje 
iets leuks gemaakt voor alle peuters. Er wordt kinderchampagne 
gedronken en winnares Emma mag soesjes en tompoesjes uitde-
len. Zo is het ook voor haar klasgenootjes een feestje.  
De leidsters van PeuterPlaza Trinoom (Don Boscostraat) hebben 
voor de gelegenheid een ballonnenfee uitgenodigd. Zij vouwt voor iedere peuter een leuk dier van een ballon, 
terwijl juffrouw Margriet erop let dat iedereen netjes op de beurt wacht en fijn samen speelt.  
 
Kijk voor meer informatie over PeuterPlaza op www.peuterplaza.nl.  

Spilcentrum Tafelberg 
 

Groep 7 van basisschool De Driesprong gaat De uitdaging aan! 
 
In groep 7 van onze school, gaat De Uitdaging plaats vinden. 
Kinderen formuleren hun persoonlijke “sociale” wens en voeren deze uit in een groep van  4 kinderen bege-
leid door 2 coachen. De coaches zijn werknemers van ABN-Amro en hebben een opleiding voor deze vorm 
van coachen gehad.  
 
Alle leerlingen van groep 7 gaan hun eigen kwaliteiten en competenties ontdekken voordat ze met de uitda-
ging aan de slag gaan. 
De leerkrachten worden hierbij nadrukkelijk betrok-
ken. De uitdaging richt zich in principe op sociale as-
pecten in de directe omgeving van het kind. 
 
Onze kinderen gaan ervaren dat ze hun lot in eigen 
hand hebben en dat ze bij een teleurstelling niet bij 
de pakken neer moeten gaan zitten. 
Ze gaan hun sociale competenties ontwikkelen. 

• Je eigen mening is net zo belangrijk als de 
mening van een ander 

• Samenwerken met volwassenen en kinderen 
• Met geld omgaan: in het echt 
• Hoe je iemand te woord staat, ook telefonisch 
• Zelfstandigheid 
• Je kan zelf invloed uitoefenen op je omgeving 

 
Het gaat hier om burgerschap in de praktijk. 
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Voorbeelden van uitdagingen zijn: 
• Het verbeteren van hun eigen leefomgeving 
• Demente bejaarden laten lachen 
• Daklozen verwennen met zelfgebakken pannenkoeken 
• Een maaltijd verzorgen voor alleenstaande oudere buurtbewoners 

 
Ieder groepje krijgt 3 vrijdagen hulp van 2 coaches. En 
onder schooltijd wordt aan de uitdaging gewerkt. 
Op de laatste vrijdag wordt de uitdaging uitgevoerd. 
 
Iedere vrijdag doet het groepje verslag aan de rest van 
de klas wat ze gedaan hebben. 
 
Laatste vrijdag is 22 juni 2007 
We sluiten af met een groot feest in het PSV-stadion, 
aangeboden door de ABN-Amro 
 
Als je nog meer wilt weten staat het op 
www.deuitdaging.info 
 
Citaat van John van den Wildenberg, bedenker van dit 
bijzondere project en winnaar onderwijsprijs! 
 
Als je gelooft in kinderen, vertrouwen hebt in wat ze kun-
nen en in staat bent om met hen successen, tegensla-
gen, blijdschap en verdriet te delen, met andere woorden 
gewoon mens te zijn, dan weet je wat ze beweegt en 
weet je ook hoe je kinderen als volwassene kunt helpen 
om een goed mens te worden.  
 
Voor informatie: Ankie Koch telefoon: 040-2677150 
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HULP GEVRAAGD 
 
Wie weet waar dit is en wie het zijn? 
Weet u het, stuur uw antwoord dan naar de redactie: 
‘t Hofke 15, 5641 AH Eindhoven  
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Zuidoost-Brabant jaarlijks in samenwerking met an-
dere instellingen een aantal publieksactiviteiten, zo-
als de Fakkeltocht en activiteiten rondom internatio-
nale vrouwendag en de Internationale Dag tegen 
Racisme en Discriminatie. Zo willen we iedereen 
bewust maken van het feit dat discriminatie nog 
steeds bestaat en natuurlijk hopen we daarmee een 
bijdrage te leveren aan een gelijke behandeling voor 
iedereen. Daarmee levert het adviespunt een bijdra-
ge aan een gelijke behandeling voor iedereen. 
 
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het 
Adviespunt Discriminatie Zuidoost-Brabant of kijk op 
de website, www.adviespuntdiscriminatie.nl.  

 
 
 
Lorentz Casimir Lyceum wint alweer de Ar-
tistieke Interlyceale. 
 
Voor het tweede jaar op rij heeft het Lorentz Casimir 
Lyceum de Artistieke Interlyceale gewonnen, een 
landelijke wedstrijd tussen de oudste lycea op alge-
mene grondslag die al bestaat sinds de jaren-30 van 
de vorige eeuw. 
Dit jaar werd de wedstrijd gehouden in Overveen. 
Gastschool was het Kennemer Lyceum. Daar wer-
den in alle vroegte de Eindhovenaren ontvangen, 
samen met de mededingers van het Baarns en het 
Amsterdams Lyceum.  
In de zaal tonen de scholen hun prestaties op het 
gebied van muziek, toneel, cabaret, dans en elo-
quentia (welsprekendheid). In andere lokalen wordt 
gewerkt aan beeldende kunst, opstel en gedicht, 
foto en video, schaken en dammen. 
De Tongelrese school won met de band de “Jacks”, 
die onlangs in de Effenaar ook ‘Kunstbende” won. 
Tobias Polak bleek de beste toespraak te kunnen 
houden en won eloquentia. Evelien Tielbeek schreef 
het beste gedicht van die dag en het schoolorkest 
van het Lorentz Casimir werd eerste bij klassieke 
muziek. Ook bij tekenen en video behaalde de 
school eerste plaatsen. 
 
Uiteindelijk werden rond 20.00 uur de laatste uitsla-
gen bekendgemaakt: met ruime meerderheid van 
punten heeft de Tongelrese school gewonnen. De 
wisselbeker kon weer terug naar Eindhoven! 
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ADVIESPUNT DISCRIMINATIE  
ZUIDOOST-BRABANT 

 
Een nieuw jasje en werkgebied voor het Meld-
punt Discriminatie Eindhoven 
 
Hoe tolerant is Nederland nu eigenlijk? Is een gelijke 
behandeling voor iedereen werkelijk gemeengoed? 
Discrimineren we nooit meer? Helaas. Er wordt nog 
steeds onterecht onderscheid gemaakt tussen men-
sen op grond van kenmerken die er niet toe doen. 
Hoewel discriminatie volgens de grondwet verboden 
is, krijgen nog veel mensen een ongelijke behande-
ling op basis van sekse, handicap, leeftijd, afkomst 
en seksuele voorkeur. 
 
In 2006 kwamen bij het Meldpunt Discriminatie Eind-
hoven van Welzijn Eindhoven 263 meldingen en 
klachten over discriminatie binnen. Om het pro-
bleem regionaal aan te pakken, bestaat vanaf 2 april 
het nieuwe Adviespunt Discriminatie Zuidoost-
Brabant. Niet alleen een nieuwe naam, maar een 
uitgebreide dienstverlening die verder reikt dan de 
grenzen van Eindhoven.  
 
Grensoverschrijdend 
Het Adviespunt Discriminatie Zuidoost-Brabant is er 
voor álle inwoners van Zuidoost-Brabant en sluit 
daarmee aan bij de wens van het kabinet en de pro-
vincie om de antidiscriminatie-infrastructuur in onze 
regio te verbeteren. Het lidmaatschap van het ad-
viespunt bij de landelijke Vereniging Tegen Discrimi-
natie (VTD) levert daaraan een eerste bijdrage. Bo-
vendien staat het Adviespunt Discriminatie Zuidoost-
Brabant voortaan in maar liefst 21 gemeenten klaar 
om informatie en advies te geven over discriminatie 
en ongelijke behandeling. Dat kan gaan om een on-
gelijke behandeling op basis van kenmerken die er 
niet toe doen, maar ook om meldingen over discrimi-
nerende of racistische leuzen in pamfletten en graffi-
ti. Mensen kunnen er terecht voor begeleiding bij het 
indienen en formuleren van klachten over discrimi-
natie en ongelijke behandeling, een luisterend oor 
en bemiddeling. 
 
Proactieve werkwijze 
Het Adviespunt Discriminatie Zuidoost-Brabant is er 
niet alleen als er al sprake is van discriminatie: het 
voorkomen van discriminatie en ongelijke behande-
ling is een even belangrijk speerpunt. Een van de 
hoofdtaken van het adviespunt is het geven van 
voorlichting in het onderwijs en in wijken en buurten. 
Daarnaast organiseert het Adviespunt Discriminatie 
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PRIJS VOOR STG. GROENDOMEIN WASVEN 
 
Stichting Groendomein Wasven heeft op 29 
maart jl. in het Provinciehuis in Den Bosch een 
prijs in ontvangst genomen voor de herinrichting 
van de Beukenlaan.  
 
“Kern met pit” is een wedstrijd, gehouden op initi-
atief van de KNHM (Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij) met als doel de leefbaarheid 
in kleine kernen te bevorderen. De 27 ingediende 
Brabantse initiatieven kregen bijna allemaal het 
predikaat Kern met pit. Daarnaast werden er lan-
delijk tien prijzen uitgereikt, in de vorm van een 
trofee , voor de beste ideeën,  
 
Hiernaast het juryrapport, met de kleine correctie: 
de zieke boom waarover wordt gesproken is de 
150 jaar oude beuk. Deze was echter door wijlen 
Jonker Smits van Eckart geplant en niet door Frits 
Philips jr. 
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Foto’s: Karel Pesch 

De presentatie van de reconstructie van de  
Beukenlaan 

Prijswinnaars, waaronder 
Stg. Groendomein Wasven 

op het podium. 
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Babysithoek 

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

Anne de  Jong (1988), Brabis 1a. Telefoon:  251 67 75. 
Ervaren babysi tter. Bel  voor een kennismakingsgesprek. 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM 17.00 UUR 
EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Te lefoon 281 26 57 of 
06-153 17 910. Ik ki jk er naar  ui t om bi j u op te passen. 

dag datum tijd predikant 

Zondag 22 april 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 29 april 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 6 mei 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 13 mei 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 20 mei 10.00 uur Ds. E. van Sluis  

Zondag 27 mei 10.00 uur 

Gezamenlijke dienst in 
de Morgenster, hoek 
Mercuriuslaan. Geen 
dienst in de Ontmoe-
tingskerk 

Jennifer IJzermans ( ‘91) Sat ijnvl inderlaan 61.   
Telefoon: 281 16 54 
Ik wi l  graag in het  weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar). 
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11e Avondwandelvierdaagse 
 
Inderdaad al voor de elfde maal organiseert ’t Oude Raadhuis onder auspiciën van de Nederlandse/
Noord Brabantse Wandelsportbond  
 
 van 21 t/m 24 mei  
 
 een avondwandelvierdaagse. 
 
Loop je mee? 
 
Afstanden naar keuze: 2,5 km  
 5 km 
 7,5 km 
 10 km 
 en 12,5 km. 
De officiële wandelmedaille wordt uitgereikt indien 4 avonden is gewandeld en minimaal 
5 km per avond. 
 
Inschrijfgeld bedraagt: € 3,50 per persoon voor 4 avonden. 
Bij voorinschrijving op woensdag 2 mei tussen 18.00 en 20.00 uur:  € 3,00. 
 
Start: tussen 18.00 en 19.00 uur bij ’t Oude Raadhuis. 
De laatste avond kunnen de langere afstanden en de langzame lopers vanaf 17.00 uur starten in 
verband met de feestelijke afsluiting onder begeleiding van harmonie De Eendracht. 

Myrthe van Poppel (‘90), Mortierlaan 14.  
Telefoon: 207 03 80. Ik zou graag wi l len oppassen.  Bel  
voor een kennismakingsgesprek. 

Marike Lammers (‘91) P iersonhof 2. 
Telefoon 281 76 30  
Ik wi l  graag in het  weekend op uw kinderen passen(o-6 jaar). 
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Oplossing Wie Weet Waar maart: 
Het betreft de boerderij met schuur van de familie 
Sleegers die gelegen is op de hoek van de Frans 
Snijderslaan met de Jan Tooropstraat nabij de rond-
weg. Die boerderij wordt te zijner tijd gesloopt. 
 
We hebben helaas geen inzendingen met het goede 
antwoord ontvangen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Het Lokaal + 
is een gezamenlijk initiatief van SVVE De Archipel en 
de School voor de Zorgsector van ROC Eindhoven, 
gericht op dienstverlening aan senioren (55 +) in de 
wijk. Wij bieden u de volgende mogelijkheden; 
 
Ontmoetingsplek 
In onze ontmoetingsplek kunt u terecht voor een kop-
je koffie en een praatje. Maandelijks organiseren we 
allerlei interessante activiteiten en themabijeenkom-
sten. Hieraan kunt u tegen een kleine vergoeding 
deelnemen. Wij vinden het fijn als u zich vooraf aan-
meldt voor een activiteit die u wilt bijwonen:  
 
Consultatie- en Informatiebureau voor Senioren 
Bij het Consultatie- en Informatiebureau voor Senio-
ren kunt u terecht met al uw vragen over gezond ou-
der worden en actief leven. Wij geven graag ant-
woord op uw vraag en helpen u desgewenst verder 
op weg. Tevens organiseren wij themabijeenkomsten 
over gezond ouder worden.  
 
Servicepunt 
Soms is het prettig als u een helpende hand krijgt. 
Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen, een huis-
houdelijke taak of een kleine klus in huis. Dan onder-
steunt ons servicepunt u graag. Ook voor een gezel-
lig praatje staan wij voor u klaar. Voor ondersteuning 
van het Servicepunt betaalt u een eigen bijdrage van 
€ 3,00 per uur met een maximum van € 7,00 per 
dag.  
 
Openingstijden 
Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 10.00 
tot 14.00 uur. U kunt altijd langs komen of ons telefo-
nisch bereiken. Uw gratis kopje koffie staat klaar!  
 
Het Lokaal + 
Karel Martelweg 2 
Ingang Willem de Rijkelaan 3 
5616 JJ Eindhoven 
Tel: 040-2695727 bereikbaar tussen 10.00 en 14.00 
uur. 
Tel: 040-2486324 (SVVE de Archipel) bereikbaar 
buiten openingstijden. 

27 

Wie van onze lezers weet waar dit bezienswaardige 
plekje in Tongelre zich bevindt? 
 
Wanneer u het antwoord weet, stuur dan een kaartje 
of een e-mail met een nauwkeurige plaatsbepaling 
van het object, samen met uw naam, adres en tele-
foonnummer naar de redactie: 

Wijkblad Rond ‘t Hofke 
‘t Hofke 15 

5641 AH Eindhoven 
rondhethofke@planet.nl 

SVVE De 

 

School voor de 
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Heeft u ook een goed recept (eenvoudig en toch lekker) voor de “Tongelrese Keuken”,  
stuur of mail het ons zodat alle lezers ervan kunnen profiteren.  

Wij zijn benieuwd naar uw reacties!   
Het origineelste recept wordt aan het eind van het jaar beloond met een toepasselijke prijs. 

 
 
 
 
 

Recept van de maand april door de Karpendonkse Hoeve 
 

BOUILLABAISSE SALADE  
 

In deze salade kunnen alle vissoorten verwerkt worden, die ook in de vissoep gaan. Alle vissen zijn gaar ge-
kookt of gestoomd. Zorg het liefst voor 3 soorten verschillende vis.  
Bijvoorbeeld:  
100 gr. garnalen 
100 gr. mosselen 
200 gr. filet van witte vis 
Eventueel een blikje uitgelekte krab 
Een krop sla 
2 tomaten 
Zwarte olijven  
 
Dressing:  
1 eetl. kappertjes 
1 sjalot 
1 teentje knoflook 
1 eetl. peterselie 
1 eetl. basilicum 
In melk geweekte ansjovisfilet 
3 eetl. olijfolie 
Sap van 1 citroen  
 
Bereiding : 
Was en droog de sla. 
Snijd de tomaat in partjes. 
Neem een platte schaal, schik de slablaadjes, leg 
in het midden een krans van kleingemaakte vis en 
rondom de tomaten partjes en zwarte olijven. 
Hak de ingrediënten voor de dressing samen heel 
fijn, vermeng met de olie en het citroensap. 
Schenk de dressing voor het opdienen over de sa-
lade. 
 
Eet smakelijk!  
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Groendomein Wasven: 
virtueel op Internet  

 
Het Groendomein Wasven is van oudsher een plek 
met veel verhalen. Maar door de activiteiten van 
Stichting Groendomein Wasven ook een plek waar 
de komende jaren veel activiteiten en evenementen 
zullen plaatsvinden, altijd gericht op ’Iets doen in het 
groen’. Sommige activiteiten zijn gericht op een be-
paalde, wisselende leeftijdsgroep. Vanaf 15 april 
starten we met iets nieuws, dat voor iedereen - jong 
en oud - leuk en leerzaam is: 

Virtuele website 
Educatie, ontspanning, plezier en natuurbeleving zijn 
op allerlei manieren in te vullen. Een daarvan is met 
behulp van onze virtuele website, waarin alle ge-
noemde facetten samenkomen.  
Bekijk vanachter je pc het Groendomein Wasven - 
het Tongelrese groen om de hoek - als driedimensio-
nale voorstelling, wandel door het bos, over het erf 
en rond de Philipsboerderij. Vergelijk de werkelijk-
heid met de - soms met een knipoog - waarheidsge-
trouwe, virtuele wereld. Beleef het Groendomein als 
een mier of zweef er boven als een vogel. Geen zin 
om te lopen? Met een muisklik spring je in de koets 
en maak je een rondrit. Spring eraf als je iets van 
dichtbij wilt bekijken of weer actief wilt rondkijken. 
Elke keer ontdek je weer iets nieuws. Elke padden-
stoel blijft je verrassen met wetenswaardigheden en 
informatie, op verschillende manieren zoals tekst of 
film gebracht. Een boom die verhalen vertelt over 
jouw wijk in het verleden en het heden? De boom 
bestaat echt, de verhalen vertelt hij alleen op de 
website.  
Ga op ontdekkingstocht en ontdek de wereld van het 
Wasven. Via www.wasven.nl stap je in een hele 
nieuwe, en toch bekende, wereld. Een wereld die 
blijft veranderen en ‘meegroeit’ met het echte Groen-
domein en daardoor verrassend blijft. Vlechtheggen, 
in 2006 geplant door leerlingen van basisscholen (via 
een filmpje te zien op de website) kunnen over vier 
jaar worden gevlochten. Dit zal dan, zowel in de ech-
te als in het virtuele Groendomein te zien zijn. Je 
kunt chatten met andere bezoekers of informatie de-
len in het Forum.  

Over de toekomst van 
het virtuele Groendo-
mein Wasven, willen we 
nog niet teveel kwijt, 
maar dat realiteit en 
virtuele wereld steeds 
dichter bij elkaar komen is zeker. 
 
Kom dus eens wat vaker langs en laat ons weten wat 
we zouden kunnen verbeteren of hoe we het nóg 
leuker kunnen maken..  
 
Voor meer informatie over Stichting Groendomein 
Wasven en haar activiteiten, het Groendomein zelf 
en de virtuele website surf je naar: www.wasven.nl. 
Mocht je nog inhoudelijke of technische vragen heb-
ben, stuur ons dan een mailtje: info@wasven.nl,  

DANK JE WEL  
 
Wat een felicitaties ! 
Mensen die vanuit hun auto of vanaf hun fiets de duim op-
staken,  
mensen die me op straat aanhielden om te feliciteren,  
mensen die me gebeld hebben of een kaartje hebben gestuurd, 
mensen die aan de deur kwamen, mensen die bloemen of een 
presentje brachten of lieten brengen. 
Instellingen die een felicitatie stuurden, die een bloemstuk 
lieten bezorgen. 
 
Aan allen een welgemeend DANK JE WEL 
voor de attentie bij de eervolle benoeming 
tot Ereburger van de Stad Eindhoven. 
 
Frits van Geffen 
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VAN ESCH AUTO’S 
 

In- en verkoop van auto’s, bussen, enz. 
Tevens sloop- en schadeauto’s te koop ge-

vraagd. 
Worden thuis opgehaald. Direct vrijwaring. 

Ook voor autotransport door Nederland en het  
buitenland bent u bij ons aan het juiste adres. 

 
Kaeriuslaan 1 

5641 SG Eindhoven 
Tel: 06-54697495 of 
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In de Sint Martinuskerk staat een aantal heiligenbeelden waarvan velen de naam niet weten, laat staan 
de geschiedenis er van kennen. In een paar artikeltjes wil ik ze graag aan jullie voorstellen. De apostel 
Petrus is nu aan de beurt. 
 
Elk jaar  wordt op29 juni door de katholieke 
kerk de marteldood van de apostel Petrus her-
dacht.’ 
 
In de Sint Martinuskerk kan men het beeld van 
Petrus vinden in de linker zijbeuk, naast het 
houten tabernakel met pelikanen. Het is ge-
maakt uit eikenhout door de gebroeders Smits 
uit Cuyk in 1848 en het is 1,25 meter hoog. 
Petrus was in Jeruzalem al een vooraanstaand 
verdediger van het christelijk geloof. Zijn oor-
spronkelijke naam is, zoals we weten, Simon 
en hij leefde in Kafarnaum (Israël) waar hij als 
visser zijn brood verdiende. Hij was de zoon 
van Zebedeüs.  
Samen met zijn broer Andreas werd hij door 
Jezus tot zijn apostel benoemd. ‘En gij zijt Pe-
trus, en op deze steenrots zal ik Mijn kerk 
bouwen’.  
 
Petrus was tijdens zijn benoeming gehuwd, 
want de evangelies doen melding van zijn 
schoonmoeder die ernstig ziek te bed lag.  
Petrus wordt door Jezus benoemd tot eerste 
opvolger en hoofd van de Kerk. De eerste 
paus dus. Al heel vlug groeit de kerk in Jeruza-
lem door de wonderwerken die Petrus uit 
naam van Jezus mag doen. Hij was een on-
stuimige en robuuste prediker  en maakte vele 
missiereizen naar Antiochië en Klein-Azië en 
tenslotte naar Rome ten tijde van keizer Nero.  
Rome was in die tijd het centrum van de we-
reld en Petrus wilde van hieruit het geloof in de Verrezen Christus aan de mensheid verkondigen.  
Maar keizer Nero verhinderde dit door Petrus gevangen te nemen en hem ter dood te veroordelen. Petrus 
onderging deze uitspraak gelaten en het enige wat hij vroeg was om niet zoals zijn Heer te mogen sterven 
maar omgekeerd. (hij had Jezus tijdens zijn gevangenneming, driemaal verloochend). Petrus stierf vermoe-
delijk in het jaar 67 in het Romeinse circus de kruisdood. 
 
De heilige Petrus is de patroon van de pausen, slagers, glazeniers, ruitenzetters, meubelmakers, horlogema-
kers, slotenmakers, smeden, loodgieters, pottenbakkers, metselaars, steenbakkers, nettenmakers, steenhou-
wers, vissers, schippers, schipbreukelingen, boetelingen, de belijders, de maagden. 
Hij is patroon tegen diefstal, slangenbeten, hondsdolheid, koorts, bezetenheid en voetkwalen. 
Hij wordt meestal afgebeeld met twee sleutels van de hemelpoort.  
In de middeleeuwen werden aan de twee sleutels afzonderlijke betekenissen toegekend en wel: 
 Twee sleutels ontving Petrus. 
 Met de ene weegt hij de verdiensten van de mensen af, 
 de andere geeft hem de macht de schuldigen te binden, 
 en de overigen onbelemmerd te laten opstijgen naar de hemel. 
Ook ziet men hem geregeld in gezelschap van een haan.  
 
Peter van Kuijen. 

DE HEILIGE PETRUS 
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Bezoek aan het van Abbemuseum 
 
Hallo ik ben Romy uit groep 6. 
Heel de klas en ik zijn naar het van Abbemuseum geweest. 
Ik vond het heel erg leuk. 
En de schilderijen zijn daar zo mooi. 
Maar het allerleukst was dat we tekenopdrachten kregen en dat we games mochten doen. 
Het was echt SUPER!!! 
 
Wij zijn donderdag 8 februari naar het van Abbemuseum gegaan. 
We kregen een rondleiding door een aantal kamers met beelden en schilderijen. 
We kregen ook een tekenopdracht. 
Er was een leuke game en toevallig mocht ik samen met Bart dat spelletje doen. 
Ik vond de muur met HA HI HI HI HA we leuk. 
Ik vond de meeste dingen wel leuk behalve een soort Chinees gebouw. 
Met de tekenopdracht moest je een paar dingen tekenen en toen heb ik toch maar dat Chinese gebouw getekend (ik 
wist het anders niet). 
Naomi Kuys 
 
Ik vond het wel leuk. Ik vond die tekenopdracht ook heel leuk. Maar dat ene schilderij van die mevrouw met twee apen-
koppen vond ik heel erg raar. 
Ik vond het allerleukst de videogame. Ik zou zelf zo af zijn geweest, maar ik vind het ook leuk om te kijken. 
Het gekste vond ik de tekeningen van de Roemeense kunstenaar. Ik vond het jammer dat ik de rest niet kon zien. 
Luca Bosscher 
 
Het was leuker dan ik dacht. Ik dacht:”Nee hè daar hebben ze moderne beelden die allemaal in bochten zitten.” 
Maar dat was niet zo. Vooral leek de videogame Super Bolt wel leuk. 
En er was een heel groot kunstwerk van kermislichtjes. 
Youri van den Broek 
 
Ik vond het wel leuk, maar ik vond het jammer dat we niet alles hebben gezien. 
Maar wat ik heb gezien was bijzonder. 
Jan 
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Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

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

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 mei 2007 in het bezit te zijn 
van de redactie. 
Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot welke beschik-
baar is gesteld door een van onze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is: 
‘iemand uit zijn tent lokken’  

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

W. Lensen  
Schans 29 
 
De prijs is  beschikbaar gesteld door:  

 Financieel DienstenCentrum Eindhoven 
(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 

 Dr. Berlagelaan 1 
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ACHTERVOLGEN 
BEWONDERING 
CHRISTENEN 
ELLENDE 
GEHOORZAMEN 
GODSDIENST 
HANDELAAR 
HUISSLAAF 
KATOENPLANTAGE 
KATOENPLUKKERS 
KETTINGEN 
LANDARBEIDERS 
LOTGENOTEN 
LOUISVILLE 
MISTER SHELBY 

MOERAS 
NEW ORLEANS 
OHIO 
ONRECHT 
ONTSNAPPEN 
OPHELIA 
OPJAGEN 
OPZICHTER 
OVERLEVEN 
PAARDEN 
QUAKERS 
RADERBOOT 
RIVIER 
SIMEON 
SIMON LEGREE 

SLAVEN 
STOOMBOOT 
STRAFFEN 
TANTE CHLOE 
VLIERING 
VRIENDSCHAP 
VRIJBRIEF 
VRIJHEID 
WAARDIGHEID 
ZINGEN 
ZOEKACTIE 

K V L I E R I N G E T K K Q S V G 

E A E S T V E Y A N E A U E R L A 

O I T D N M E I B T T A N IJ D H A 

T P T O I H O L V O K S B T C N N 

S H H C E E N N A E O R N S E E E 

N S C E A N H E N H I R D A W C O 

E E I E L K P G P E S N Z O P O H 

I N T M R I E L I A E R R A B P R 

D E I O O N A O U I R L E R M E E 

S V E T N N O V Z O E B E T D E A 

D E Z IJ T E L R R A B D E N S A N 

O L N A M S G E E E A M O I L I E 

G R G E A S T T G R R W O S D G M 

M V E A A K T C H B I I E J T M R 
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T O O N E F F A R T S E U D P T S S L S L C 

M A A R A A L E D N A H F O P Z I C H T E R 


