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Vakantie: vrij zijn van werk en sleur! Maar is dat ook zo? 
 
Wie kijkt er niet uit naar de vakantie? Eindelijk doen waar je zin in hebt en 
dat betekent voor iedereen iets anders. De een wil nu eens eindelijk naar 
dat verre land waar jarenlang voor gespaard is, de ander wil totale rust. 
Maar voor iedereen geldt dat vakantie je geen stress moet bezorgen, maar 
juist genoeg ontspanning moet opleveren om de "accu" weer op te laden.  
 
Dat het tegendeel vaak waar is, zie je al bij de voorbereidingen. In plaats 
van twee dagen van tevoren de caravan ophalen, supermarkt leegkopen, 
caravan vullen en dan 'total loss' even 1500 kilometer doen, zou je op re-
laxte wijze alle zaken moeten spreiden, zodat je rustig zonder stress aan de 
reis kunt beginnen. De welverdiende vakantie is immers al begonnen en 
daar moet intens van genoten worden! Als het dan eindelijk gelukt is om de 
druk van werk en sleur los te laten en men verlost is van het eeuwige 
‘moeten’, dan kan er nog een heel interessant aspect van de (vakantie)mens 
boven komen drijven. Het is algemeen bekend dat mensen die niet onder 
emotionele druk staan hun ware aard laten zien. Dat dit kan leiden tot zeer 
aangename verrassingen waar je anders niet achter zou zijn gekomen mag, 
duidelijk zijn. 
 
Voor de thuisblijvers onder ons is er meer dan genoeg te relaxen, lekker 
luieren en niks doen of gewoon dingen doen waar je zin in hebt, zoals le-
zen, puzzelen, zwemmen, wandelen of fietsen. Heerlijk. En mocht het een 
dagje regenen (en wat dan nog), dan kun je jezelf verkneukelen aan sport 
op de TV, EK voetbal, Tour de France, Wimbledon, Olympische Spelen 
enz. 
 
De medewerkers van het wijkblad gaan er 
ook een maandje tussenuit. Dat betekent voor 
u dat het volgende nummer van Rond 't Hof-
ke weer in augustus in uw brievenbus valt. 
 
Prettige vakantie. 
 
Oh ja, vergeet niet aan de politie door te ge-
ven wanneer u een bepaalde tijd weg bent. De vakantie kan nog zo leuk 
geweest zijn met geweldig eten, leuk hotelletje of te gekke camping, als bij 
thuiskomst alles weg is, dan is het vakantiegevoel zo verdwenen!  
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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. 

Geachte lezers van Rond  ’t Hofke. 
 
In nummer 5 van ons wijkblad draagt Erwin Kilsdonk, mijn overbuur-
man aan de Wolvendijk, de Wisselpen aan mij over. Ik ben Luc 
Vermeulen en ik ben 15 jaar geleden met mijn gezin in Eindhoven 
komen wonen vanwege mijn werk bij Defensie als beroepsmilitair. 
Ik werd toentertijd vanuit Den Haag naar Oirschot verplaatst, waar-
door we verhuisden van het Zuid-Hollandse Bodegraven naar Eind-
hoven.  

We komen van origine van de Gelderse Veluwezoom en hebben al 
diverse woonplaatsen gehad. Inmiddels heb ik al weer verscheide-
ne functiewisselingen achter de rug, maar Eindhoven bevalt ons zo 
goed, dat we beslist niet meer weg willen en er zijn blijven wonen. 
Het feit dat mijn schoonfamilie uit Noord-Brabant komt heeft daar 
overigens zeker een handje bij geholpen. 
 
Mijn werk 
Door mijn werk ben ik in ’t Hofke beland en omdat ik in ’t Hofke ben 
gaan wonen heeft dat een belangrijke invloed gehad op mijn vol-
gende plaatsingen, al waren die niet altijd in de buurt. Daarom ver-
tel ik u iets over mijn huidige werk, want dat heeft zeker ook iets, zij 
het niet dagelijks en niet direct, met uw veiligheid te maken. Ieder-
een weet inmiddels wel dat Defensie buiten de landsgrenzen werkt 
aan vrede en veiligheid en de bekendste van de vele missies waar 
we aan deelnemen is natuurlijk die in de Afghaanse provincie Uruz-
gan. Maar wat vele Nederlanders minder goed weten, is dat we als 
defensie ook nationaal klaar staan om een bijdrage leveren aan de 
veiligheid van de Nederlandse bevolking. En dan heb ik het niet 
over de verdediging van onze landsgrenzen. 
 
Onder normale omstandigheden voert defensie al een aantal struc-
turele taken uit voor ons land. Zo is de Koninklijke Marechaussee 
belast met de grensbewaking en de bijstand aan de politie, is de 
Minister van Defensie verantwoordelijk voor de uitvoering van alle 
kustwachttaken en heeft die taak ondergebracht bij de Koninklijke 

Marine. De Koninklijke Luchtmacht heeft een taak in de bestrijding 
van luchtvaartterrorisme. Defensie houdt een calamiteitenhospitaal 
ter beschikking voor het geval burgerziekenhuizen grotere aantallen 
slachtoffers bij een ramp niet aan kunnen. De gemeentes kunnen 
de hulp van de Explosievenopruimingsdienst inroepen. Ook draagt 
Defensie, samen met de politie, bij aan de formering van speciale 
teams voor de bestrijding van terroristische acties en zware crimina-
liteit. Maar sinds kort heeft Defensie haar bijdrage aan een veilige 
samenleving fors uitgebreid. 
 
Veiligheid 
Als de veiligheid van de burger in het gedrang komt door bijvoor-
beeld rampen en zware ongevallen, dan bestrijden de civiele hulp-
diensten als politie, brandweer en gezondheidsdiensten (GHOR= 
geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), de gevolgen daar-
van. Dat gaat altijd onder leiding van de burgemeester. In Neder-
land is er een wet in ontwikkeling, die regelt dat bij gemeentegrens 
overschrijdende rampen, er in een zgn. veiligheidsregio o.l.v. een 
coördinerend burgemeester door die hulpdiensten wordt samenge-
werkt. Defensie kan bij de rampenbestrijding worden ingezet, maar 
ook bijvoorbeeld bij de handhaving van de openbare orde, of bij 
andere vormen van steunverlening in het openbaar belang. 
 
Nederland kent 25 veiligheidsregio’s, waarvan er drie in Noord-
Brabant liggen. Eindhoven ligt binnen de veiligheidsregio Brabant 
Zuid-Oost. Politie, brandweer en gezondheidsdiensten zijn professi-
onele organisaties met gemotiveerd en bekwaam personeel en 
goed materieel. Toch kunnen er zich situaties voordoen, waarbij die 
diensten niet over voldoende personeel en/of materieel beschikken 
en er ook geen capaciteiten bij de andere regio’s beschikbaar zijn. 
Denk bijvoorbeeld aan de Maasoverstromingen van 1993 en 1995. 
Toen was er dreiging van watersnood over de volle lengte van de 
rivier en ook de Rijn, Waal en IJssel en zelfs de Dommel zorgden 
voor overlast en gevaar. Maar ook de controle op het vervoersver-
bod bij vogelgriep en varkenspest gaat soms de capaciteiten van de 
politie te boven, indien dat langere tijd moet worden volgehouden. 
Tegen dat soort grote rampen en crises kan geen hulpdienst zich 
betaalbaar afdoende uitrusten en dan kan Defensie een welkome 
aanvulling bieden. 
 
In het verleden werd de hulp van Defensie, die over grote aantallen 
personeel en materieel beschikt, vaak pas laat ingeroepen. Sinds 
2005 echter hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Ko-
ninkrijksaangelegenheden (BZK), Justitie en Defensie besproken 
dat het zonde van het belastinggeld is om Defensie niet al eerder in 
de rampenbestrijdingsstructuren te betrekken. Er kan kostbare tijd 
worden bespaard, als Defensie al van meet af aan betrokken is in 
de voorbereidingen op een mogelijke ramp, voor het geval dat de 
civiele hulpdiensten niet meer over voldoende capaciteiten zouden 
beschikken. Afgesproken is dat Defensie binnen Nederland altijd 
4600 militairen gereed houdt, om in een tijdsbestek variërend van 
12 tot 48 uren, uit te rukken en zonodig klokrond bijstand te verle-
nen aan een burgemeester, of een veiligheidsregio. Daarnaast 
houdt Defensie diverse soorten materieel en middelen in Nederland 
gereed, zoals 350 rups- en/of wielvoertuigen voor o.a. evacuatie-
doeleinden, of een defensiecomplex per provincie voor de tijdelijke 
opvang van grote hoeveelheden personen nabij een rampterrein. 
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Ook een noodhospitaal, dat binnen 48 uur kan worden opgebouwd, 
een ziekenautopeloton en een zestal geneeskundige hulpposten 
behoren tot de gegarandeerde middelen. Explosieven-opruimings-
teams met gerobotiseerde opruimingsmiddelen zijn normaal al ter 
beschikking, maar Defensie zorgt ervoor dat in 2010 er vier van dat 
soort teams binnen drie uren op vier plaatsen tegelijk hun werk 
kunnen doen. Bij rampen waarbij nucleaire/radiologische, biologi-
sche, of chemische (NBC) dreigingen ontstaan, kan defensie zoge-
naamde responseteams inzetten, die de aard en omvang van een 
besmetting kunnen vaststellen. Maar er is ook een NBC-ontsmet-
tingseenheid, die grote aantallen personen en voertuigen, of ander 
materieel, kan ontsmetten. Defensie kan bij grote branden ook blus-
helikopters ter beschikking stellen, maar omdat die erg duur zijn en 
relatief schaars en ook in bijvoorbeeld Uruzgan hard nodig zijn, is 
dat middel niet altijd gegarandeerd. Indien wegen snel moeten wor-
den hersteld, of een noodbrug, of veerpontverbinding moet worden 
gemaakt, of bijvoorbeeld snel een nooddijk moet worden aange-
legd, kan defensie met genie-eenheden steunen, die daarvoor in 
Nederland aanwezig blijven. Maar er is ook een grote eenheid sol-
daten die objecten en gebieden kunnen bewaken en voor die taak 
kunnen worden uitgerust met grondradarsystemen, of onbemande 
vliegtuigen voor de waarneming van die gebieden. Dat kan bijvoor-
beeld nodig zijn bij een terreurdreiging bij een kwetsbare industrie, 
maar ook om woonwijken, waarvan de bewoners zijn geëvacueerd 
te bewaken tegen eventuele plunderaars. Als de luchtverkeerslei-
ding van Schiphol zou uitvallen, dan kan Defensie daar een deel 
van overnemen, zodat er toch nog vliegverkeer mogelijk is. Als de 
normale verbindingsmogelijkheden uitvallen, zoals telefoon- en 
gsm-verbindingen, dan kan Defensie daar back-up middelen voor 
ter beschikking stellen, zodat bestuurders en hulpdiensten kunnen 
blijven communiceren. Maar ook de bescherming van havens en 
vaarroutes wordt met behulp van marineschepen en speciale teams 
uitgevoerd. 
 
Als een ramp van grote omvang en complex van aard wordt, kan 
door defensie stafcapaciteit ter beschikking worden gesteld aan o.a. 
de veiligheidsregio, waarmee de coördinerend burgemeester, of 
andere daartoe door de minister van BZK aangewezen functionaris, 
over een aanzienlijk vermogen beschikt, om sturing en coördinatie 
te geven aan rampen en crises. Dat is onlangs in Noord-Brabant al 
eens beoefend, samen met het provinciebestuur, vertegenwoordi-
gers van de hulpdiensten, de waterschappen en het Rode Kruis. De 
staf van de 13e Gemechaniseerd brigade uit Oirschot leverde de 
stafcapaciteit, maar dat had ook een andere staf kunnen zijn. Al die 
capaciteiten kunnen worden gegarandeerd, omdat natuurlijk niet 
alle militairen en materieel gelijktijdig worden ingezet in een missie 
als Uruzgan. Bij toerbeurt zullen eenheden en staven van eenheden 
de afgesproken capaciteiten leveren. Het is ook beslist niet de be-
doeling, dat militairen de leiding gaan overnemen. Zij worden ter 
beschikking gesteld aan civiele bestuurders en hoofden van operati-
onele diensten, die altijd verantwoordelijk blijven en bepalen waar 
en hoe zij deze middelen inzetten. Militaire capaciteit kan zelden zo 
snel ter plaatse zijn als de reguliere hulpdiensten. Het zou te kost-
baar worden, om zulke grote aantallen mensen en middelen altijd 
stand-by te houden. Het kost altijd enige tijd om deze middelen uit 
het normale werk te halen en ze naar een rampgebied te brengen. 
 
Om ervoor te zorgen dat onder normale omstandigheden altijd een 
advies over de mogelijke inzet van militaire middelen kan worden 
gegeven en deze al kan worden voorbereid in rampenbestrijdings-
plannen, is er per veiligheidsregio bijna permanent een officier van 
defensie aanwezig. Die kan ook assisteren in het ontwikkelen van 
multidisciplinaire oefeningen en de aanvraaglijn voor militaire steun 
en bijstand voorbereiden en door e.e.a. tijdig in te zetten, de reac-

tietijd aanzienlijk verkorten. Een aantal vaste reserve-officieren per 
regio staan hem daarin bij, zodat een veiligheidsregio bij een ramp 
of crisis altijd 24 uur per dag, 7 dagen per week een adviseur van 
defensie ter beschikking heeft. 
 
Wat is nu mijn rol in het geheel?  
Bij inzet van defensiecapaciteiten wijst de minister van Defensie 
een zogenaamde Commandant Militaire Middelen (CMM) aan. Die 
zorgt er voor dat de inzet van die middelen met de veiligheidsregio 
wordt gecoördineerd en dat de eenheden ter beschikking komen 
van de burgemeester, of van de hulpdienst die ze nodig heeft. In de 
meeste gevallen zijn het de hulpdiensten, die de militaire eenheid 
ter plaatse verdere opdrachten geeft en aanstuurt. Maar de CMM is 
ook de zogenaamde “red-card-holder”, d.w.z. dat hij er op toe ziet 
dat er geen misbruik wordt gemaakt van die capaciteiten, bijvoor-
beeld door een genie-eenheid die een nooddijk moet opwerpen, 
ook maar meteen een stuk bouwterrein te laten egaliseren. Dat zou 
oneerlijke concurrentie zijn en dat mag natuurlijk niet. 
 
De rol van CMM is weggelegd bij de Regionale Militaire 
Commando’s (RMC’s) van de Koninklijke Landmacht, waarvan we 
er in Nederland drie hebben. Voor Zuid-Nederland is dat het Regio-
naal Militair Commando Zuid in Vught, waarvan ik op dit moment de 
commandant ben. Ik doe mijn werk in de drie zuidelijke provincies 
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, die in totaal zes veiligheids-
regio’s bevatten. De permanent in de veiligheidsregio’s aanwezige 
officieren behoren tot mijn organisatie. Als er een ramp plaats vindt, 
maken zij deel uit van een Regionaal Operationeel Team, samen 
met vertegenwoordigers van Brandweer, Politie en GHOR. In voor-
komend geval neem ik als adviseur namens Defensie zitting in een 
Regionaal Beleidsteam, waarin de hoofden van de civiele diensten 
onder leiding van de betrokken burgemeester een ramp, of crisis op 
bestuurlijk niveau coördineren. Behalve door de aanwezigheid van 
een defensieadviseur in de veiligheidsregio, bereiden we ons ook 
samen met de civiele bestuurders en hulpdiensten voor op rampen 
en crises door samen met ze te oefenen. Dat is inmiddels in alle 
provincies al wel een of meerdere keren gebeurd. Mijn RMC heeft 
ook nog andere taken, zoals de bewaking en de facilitaire onder-
steuning van landmachtkazernes in het zuiden van ons land. De 
coördinatie van militaire steun en bijstand is echter wel een bijzon-
der dankbare taak, omdat we dan veel directer iets voor de bevol-
king kunnen betekenen, al hoeft dat gelukkig niet heel vaak te wor-
den uitgevoerd. Een bijdrage kunnen leveren aan uw aller veilig-
heid, geeft mij en mijn mensen een goed gevoel, al hopen we na-
tuurlijk dat het niet nodig is. 
 
Tenslotte 
De wisselpen is via Erwin Kilsdonk op de Wolvendijk beland en 
daar houden we hem nog even, want ik geef hem door aan mijn 
buurman Frans Logtens, die zit te popelen om hem over te nemen. 
 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

 

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

Maandagmorgen - Servicepunt van 10.00—11.30 uur 

’t Hofke 15 
tel. 281 17 37 

 
dependance: 
’t Hofke 128 

tel. 281 13 68 
  www.ouderaadhuis.dse.nl 

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

IN OF VANUIT DE DEPENDANCE, ‘T HOFKE 128 

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 
Van april tot oktober fietsen; van oktober tot april wande-
len; 1x per 2 weken. Van 14.00 tot 16.00 uur.  

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

Woensdagmorgen – Zwemmen van 8.30 – 10.00 uur. 
Zwemmen in Nuenen en koffie na in het wijkcentrum. 
 
Woensdagmiddag – Biljarten en kaarten van 14.00 – 
16.30 uur.  Gezelligheid troef. 

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

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

Besturen doe je een vervoermiddel maar het kan ook 
nog zoiets zijn als een wijkcentrum of buurthuis. Wijk-
centrum ’t Oude Raadhuis, al sinds ruim 20 jaar be-
stuurd door vrijwilligers uit de wijk, is dringend op zoek 
naar een verbreding en verjonging van het bestuur. 
Momenteel bestaat het bestuur uit 11 personen, 6 vrou-
wen en 5 mannen. Voor een brede vertegenwoordiging 
van de wijk streeft het bestuur naar een aantal van 15 
bestuursleden. Dat betekent een aanvulling van 4 maar 
daarbij komt nog dat een aantal van de huidige bestuurs-
leden aan de leeftijd is dat ze zachtjes aan de zaken zou-
den willen overdragen. 
 

Om dat te realiseren roepen wij bewoners uit de wijk, 
zowel mannen als vrouwen, op om zich voor deze taak 
beschikbaar te stellen. Wij denken daarbij aan mensen 
die graag iets voor hun eigen wijk doen en bereid zijn 
wat vrije tijd nuttig te besteden. We gaan als buurthuis 
een spannende tijd tegemoet: blijven we in ’t Oude 
Raadhuis of krijgen we ergens anders onderdak, en hoe 
gaat de toekomst van de buurthuizen er uitzien?? Vra-
gen die een zekere uitdaging in zich bergen en wij vra-
gen de geïnteresseerde buurtbewoners die uitdaging met 
ons te delen. 
 

Graag een reactie aan de voorzitter van het Wijkcen-
trum, Frits van Geffen. Telefoon 2811214 (privé) of 
2811737. Email: fritsvangeffen@onsneteindhoven.nl 
 

GESCHAAKT ?? 
 

Gedurende maar liefst 15 jaren hebben een viertal (later 
drietal) van onze vrijwilligers het edele spel van het 
schaken aan de jeugd in onze wijk bijgebracht. Deze 
vrijwilligers hebben het nu zolang gedaan dat twee van 
hen hebben gezegd ermee te gaan stoppen. We vinden 
het jammer dat ze stoppen maar hebben er wel begrip 
voor; we hebben ze dan ook hartelijk bedankt voor hun 
jarenlange inzet voor de jeugd. 
 

Om door te kunnen gaan zijn andere schakers nodig om 
de jeugd te begeleiden. Wie voelt er voor om hierin mee 
te doen?? Graag melden bij ’t Oude Raadhuis en … Hoe 
eerder hoe liever!! 
 

Onze Schaakvereniging De Hofdame is officieel aange-
sloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, de 
KNSB. Maar liefst 154 officiële KNSB-diploma’s kon-
den in de afgelopen 15 jaar worden uitgereikt aan de 
jongens en meisjes die elke dinsdagavond les kregen en 
speelden. Wij zien dat graag voortgezet, vandaar onze 
oproep om deze activiteit doorgang te kunnen laten vin-
den. Schaken is een pracht sport die een grote bijdrage 
levert aan het denkvermogen van de jeugd en daarmee 
aan hun persoonlijke vorming. 
 

Schakers uit de wijk: graag jul-
lie positieve reactie. 
 

Bestuur wijkcentrum  
’t Oude Raadhuis. 
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Tuintip van juni/juli: Waterlelies voor in de vijver 

Door Jeroen Soontiëns 
 
Een van de planten waar altijd veel vragen over rijzen is 
de waterlelie. Geliefd vanwege de rijke bloei in de zomer-
maanden. Om echt plezier van deze plant te hebben is het 
wel belangrijk om de juiste soort op de juiste plaats te 
gebruiken. Hieronder vindt u enkele tips voor een succes-
volle groei. 
 
De grootte (en diepte) van de vijver bepaalt in belangrijke 
mate welke soorten u kunt gebruiken. Er zijn grote water-
lelies voor grote vijvers en dwergsoorten voor kleine vij-
vers. De wilde witte waterlelie (Nymphaea alba) is onge-
schikt voor tuinvijvers omdat deze plant zeer fors groeit. 
 
Voor een vijver dieper dan 60 cm zijn er allerlei soorten 
voorhanden. Deze lelies kunnen geplant worden tot maxi-
maal 120 cm diepte wanneer het water helder is. Voor-
beelden zijn Nymphaea odorata ‘Alba’ (wit, geurend!), N. 
marliacea ‘Rosea’ (roze, middelgroot), N. ‘James 
Brydon’ (donker roodroze, groot), N. ‘Attraction’ (donker 
roodroze, groot), N. ‘Aurora’ (geel, groot, gevlekt blad). 
Voor ondiepe kleine vijvers en terrasvijvers (en schalen) 
tot maximaal 40 cm diep zijn er dwergsoorten te koop. 
Deze waterlelies hebben klein blad, kleinere bloemen en 
een beperkte omvang. Ideaal dus om in een kleine vijver 
toch een mooie bloeiende lelie te kunnen houden. Voor-
beelden zijn Nymphaea pygmaea ‘Rubra’ (roodroze), N. 
pygmaea ‘Helvola’ (geelwit) en N. ‘Tetragona Alba’ (wit). 
 
Wanneer u een waterlelie aanschaft zit de plant in een 
kleine pot. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk 
om de plant over te zetten in een grotere vijvermand. 
Voor een grote leliesoort is dit een mand van 40 cm door-
snede, voor een dwergsoort een vijvermand van ± 20cm. 
Leg eerst een inlegdoekje in de mand om het uitspoelen 
van aarde te voorkomen. Vervolgens vult u de vijvermand 
met speciale lelieaarde. Plant de lelie niet dieper in de aar-
de dan hij gekweekt is, het liefst een beetje verhoogd. Het 

bovenste ge-
deelte van de 
mand vult u 
met grind of 
split zodat de 
aarde op zijn 
plek blijft. Zet 
de waterlelie 
op een zo zon-
nig mogelijke 
plaats. 
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Multiculturele excursies voor 
ouderen in juli en augustus   

 
Om ouderen van verschillende culturen met elkaar 
in contact te brengen en kennis te laten maken 
met elkaars tradities, organiseert Welzijn Eindho-
ven multiculturele excursies voor mensen van 55 
jaar en ouder. Deelnemers gaan samen op pad en 
nemen deel aan diverse activiteiten. 
 
Excursie naar het Kempenlandmuseum in Eindho-
ven op 10 juli a.s. 
Het museum heeft 
kunst van verschillende 
regionaal bekende kun-
stenaars in huis. Er 
kunnen maximaal 40 
personen deelnemen 
aan deze excursie en 
de deelnameprijs bedraagt 2.50 euro per persoon. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli. 
 
Excursie naar het van Abbemuseum op 21 augus-
tus.  
Het museum heeft 
moderne kunst van 
wereldberoemde kun-
stenaars in huis en 
dankt hieraan haar 
wereldfaam. De excur-
sie zal plaatsvinden in 
de avonduren. Ook 
hier is plaats voor maximaal 40 personen en de 
deelnameprijs bedraagt 3.50 euro per persoon. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 11 augustus. 
 
Aanmelding 
U kunt zich aanmelden telefonisch of per sms via: 
06 1137 1188 of stuur een e-mail naar: 
f.overzier@welzijneindhoven.nl 
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De activiteiten in onze parochie 
 

Brieven voor Amnesty International 
 
U kunt elke maand terecht in Huize Ignatius aan de Ton-
gelresestraat 483 om brieven te schrijven voor Amnesty 
International. Aanvang steeds om 10.00 uur. In 2008 zijn 
de data: 2 juli, 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 de-
cember. 
 
Ontdek de mysticus in jezelf. 
 
Zo heet de cursus van acht avonden, die in de periode 
september t/m december in de parochie Tongelre wordt 
gegeven. Mystiek is het zoeken naar God. Daartoe zijn 
vele wegen, maar de drie hoofdwegen zijn de sacramen-
ten, Schrift(bijbel) en mystiek. Mystiek is de meest directe 
weg, namelijk via de eigen ervaring. Vroeger gingen men-
sen daarvoor op retraite. Het meest gelezen mystieke ge-
schrift was daarbij “De navolging van Christus”, na de Bij-
bel  de meest gelezen geestelijke lectuur. 
 
Onze tijd is zo rationeel dat het moeilijk voor ons is de ei-
gen mystieke/religieuze ervaringen serieus te nemen. We 
doen ze te snel af door b.v. te zeggen : het is maar een 
gevoel, wat moet ik daarmee. 
 
Deze cursus begint elke bijeenkomst met een vraag naar 
de eigen ervaringen, hoe klein dan ook, serieus te nemen. 
Daarna lezen we een mystieke tekst van een mysticus uit 
de westerse mystiek. Vervolgens proberen we door stilte, 
meditatie en dans God te vinden. 
 
Op  woensdagavond 21 mei is van 19.30 tot 21.30 uur een 
informatieavond over deze cursus op het parochiecentrum 
Tongelre aan de Molijnstraat 5,  281 13 24. 
 
U bent van harte welkom. Aanmelding van tevoren is niet 
nodig. Een aparte folder over deze cursus is beschikbaar 
op het parochiecentrum. Leiding: Susan Dekkers, pelgrim, 
praktijk voor psychosynthese, sacrale dans en Theo 
v.d.Elzen, pastor, opleiding psychosynthese, pastoraal 
theoloog. 
 
 

Agenda juni 

 
Sluiting van het werkjaar 
 
Het werkjaar 2007-2008 zit er al weer bijna op. We heb-
ben elk weekend gevierd, gebeden en gezongen. Er is 
gedoopt, gerouwd en getrouwd. Kinderen hebben meege-
daan aan catechese-bijeenkomsten, kindvriendelijke vie-
ringen en eerste communie. Tijdens de leerhuizen, de cur-
sus “Opnieuw beginnen” en “Op de Bres” hebben mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en kunnen delen wat hen be-
weegt. Mensen in financiële nood hebben aangeklopt voor 
ondersteuning. 
 
Dit alles heeft kunnen gebeuren mede dankzij de vele vrij-
willigers die allerlei taken op zich hebben genomen. Om 
alle vrijwilligers daarvoor te bedanken, organiseert de pa-
rochie elk jaar een bijeenkomst met een hapje en drankje. 
Dit jaar doen we dat op vrijdag 20 juni in Gasterij in ’t Ven 
in Groendomein Wasven (de oude Philipsboerderij). Het 
programma begint om 14.00 uur met koffie, thee en wat 
lekkers uit de eigen bakkerij. Een ervaren gids vertelt over 
de natuur tijdens de buitenwandeling, en binnen is ook 
een rondleiding en bezoek aan de winkel. Om 15.30 uur is 
het tijd voor een hapje en een drankje. Na afloop gaan we 
door in het parochiecentrum 
aan de Molijnstraat, waar de 
broodjes, de koffie en de thee 
klaar staan. Het is de laatste 
keer dat we daar samen kun-
nen komen. 
 
Vormsel 
 
Na de zomervakantie begint het nieuwe schooljaar weer. 
Kinderen uit groep 7 en 8 worden dan uitgenodigd om 
mee te doen met de voorbereidingen op het vormsel. 
 
Voor de ouders is op donderdag 4 september de bijeen-
komst om: 
• even “op te halen” wat vormsel ook al weer is 
• informatie te krijgen over de voorbereidingen op het 

vormsel 
• eventueel hun kind daarvoor op te geven 
 
De ouderavond begint om 20.00 uur in de zijzaal van de 
Antoniuskerk, Fazantlaan 17. 
 
Doopvoorbereiding 
 
De eerste avond voor gezamenlijke doopvoorbereiding is 
op donderdag 14 augustus. Let op: om 20 uur in de zij-
zaal van de Antoniuskerk, Fazantlaan 17. 
 
Ervaringen “eerste communie nieuwe stijl” 
 
Bijna alle kindvriendelijke vieringen met eerste communie 
zijn achter de rug. Deze nieuwe stijl van vieringen was een 
uitdaging en stelde ons pastoresteam voor de vraag: hoe 
kunnen we zoveel mogelijk recht doen aan álle communi-
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Parochiecentrum Tongelre  
 
Molijnstraat 5,  
5642 LV Eindhoven  
Tel: 040-2811324 
Fax: 040-2812025 
www.parochietongelre.dse.nl 
E-mail: parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Geopend: ma, di, wo, do, vr, 9.30-11.30 uur 

Normale diensten Jozef en 
Maria 

Antonius Martinus 

Eucharistie-viering  
of woord- en  
communiedienst 

Zaterdag 
19.00 uur 

Zondag 
9.30 uur 

Zondag 
11.00 uur 

Datum Tijd Activiteit 

20 juni 14.00-18.00 
uur 

Sluiting werkjaar/
vrijwilligersmiddag 

29 juni 11.00-12.00 
uur 

Viering met eerste communie in 
Martinuskerk 
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Jozua Gemeente Eindhoven  
Voorganger: J.J. Swinkels  
Telefoon: 040-2816645  
E-mail:  
pastorswinkels@jozuagemeenteeindhoven.nl 
www.jozuagemeenteeindhoven.nl   
 

De kracht van God werkzaam zien worden in 
mensen door liefde, aanvaarding en verge-
ving. 
 

Samenkomst: iedere zondagochtend om 10.00 
uur in de dependance van het Oude Raadhuis, ’t 
Hofke 128. Kinderopvang is aanwezig. U bent van 
harte welkom! 
 

Op woensdagavond zijn er huiskringen. Wij komen 
dan in kleinere groepen bij elkaar, +/- 10 perso-
nen. Er worden liederen gezongen, de Bijbel wordt 
bestudeerd, of, wat gesprekken met elkaar over 
het leven van alledag. Hier bidden we ook voor 
elkaar, als men dat wil. 
 

Adressen: Peutingerpad 2 en Debussystraat 35 
Eindhoven. Aanvang: 20.00 uur. 

PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN 
 ONTMOETINGSKERKGEMEENTE 

dag datum tijd  predikant 

Zondag 22 juni 10.00 uur  Ds. T. Boekenstijn  

Zondag  29 juni 10.00 uur  Ds. H.C. Wijnberger  

Zondag  27 juli 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  3 aug. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  10 aug. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

Zondag  17 aug. 10.00 uur  Ds. E. van Sluijs  

TEVENS IS ER IEDERE ZONDAG OM  
17.00 UUR EEN MIDDAGDIENST.  

DIENSTEN WORDEN GEHOUDEN IN DE  
ONTMOETINGSKERK, MEERKOLLAAN 3. 

FAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTENFAMILIEBERICHTEN      
 
Overledenen: 
Ricardo van Wesenbeeck, 20 jr. Lommel 
Frans Jansen, 83 jr. Dommelhoefstraat 
  
Dopen:    
Sophia Slippens 
Noud Martens 
Britt Vermeulen 
Jaylisa Gressmann 
Adriano Holzken 
Angelina Verberne 
Roald Janssens 
Romano Bakermans 
Luca van de Voort 
 
Huwelijk: 
Joel Selder en Inez Toffolo, 23 mei 
 
60-jarig huwelijk: 
heer en mevrouw van Doormalen-van den Heuvel,  25 mei 

De zondagen 6, 13 en 20 juli is er in de Adventskerk, 
Camphuysenstraat 4, een gezamenlijke dienst. Er is 
dan geen dienst om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk. 

canten en hun familie, én aan parochianen die regelmatig 
naar de kerk gaan. 
 
We hebben geëxperimenteerd en we zijn benieuwd wat 
iedereen beleefd heeft aan deze vieringen. Zo schrijft een 
moeder van een communicantje over de viering in de An-
toniuskerk: “Wij willen onze waardering uitspreken voor 
de communieviering "nieuwe stijl". Wij vonden het zeer 
geslaagd. De viering was intiem en persoonlijk en er was 
niet overdreven veel aandacht voor de communicanten. 
Precies goed, vonden wij.” 
 
Natuurlijk heeft elke kerk haar eigen sfeer en zijn er tel-
kens andere mensen aanwezig, en dus zijn er ook andere 
ervaringen. Van één viering in de Martinuskerk heb ik 
bijvoorbeeld zowel positieve als negatieve berichten ont-
vangen. 
 
Wilt u vertellen over uw ervaringen? Bel dan naar  

 281 13 24 of mail naar  
kaya-parochietongelre@onsneteindhoven.nl 
 
Kaya van Heiningen, pastor 
 
Verhuizing groepspastoraat naar Antoniuskerk. 
 
Per 1 augustus zal het groepspastoraat verhuizen van het 
parochiecentrum aan de Molijnstraat naar de Antonius-
kerk. Dit i.v.m. de verkoop van Jozef +Mariakerk  en pa-
rochiecentrum rond die datum. Parochiesecretariaat en 
pastores blijven bereikbaar op het parochiecentrum aan 
de Molijnstraat 
 
De groepsactiviteiten zoals b.v. vergaderingen, doop- en 
eerste communie-, vormsel- en huwelijksvoorbereiding 
als ook alle leerhuizen en cursussen vinden in de zijzaal 
van de Antoniuskerk plaats. Het adres is: Fazantlaan 15.  
De Jozef en Mariakerk blijft in haar huidige vorm voor de 
parochie beschikbaar tot 1 januari 2009.Daarna zullen we 
op zaterdagavond de weekendviering tijdelijk doen in de 
nog te bouwen nieuwe recreatiezaal van de verpleegaf-
deling, tot de nieuwe liturgische ruimte klaar is. 
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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 

 

Onder de goede oplossingen wordt een prijs verloot 
die beschikbaar is gesteld door het wijkblad.   

 

Oplossing Wie Weet Waar april: Heilige Caecilia 
in de voorgevel van pand ‘t Hofke 4.  
Deze maand kwam het juiste antwoord van  
F. IJkelen, Kaartmakersring 97 

Oproep aan familieleden van  
bewoners van De Landrijt,  

De Molijn en andere tehuizen 
 

Graag willen wij mensen afkomstig uit Tongelre 
en woonachtig in een tehuis, in de gelegenheid 
stellen om maandelijks het wijkblad “Rond ’t 
Hofke” te ontvangen. Hebt u een familielid dat 
hiervoor belangstelling heeft? U kunt hem of 
haar dan als volgt aanmelden.  
Stuur een e-mail naar rondhethofke@planet.nl of 
een briefje naar het redactieadres Hofke 15,  
5641 AH Eindhoven.  
De aanmelding is voor de duur van 1 jaar. Na 
afloop van deze termijn is een berichtje naar bo-
venstaand e-mail- of postadres voldoende om de 
bezorging voor wederom een jaar te verlengen.  

  
De redactie 

TONGELRESE TONGELRESE TONGELRESE NATUURWIJZERNATUURWIJZERNATUURWIJZER   

Vorige keer stond er iets geschreven over houtdui-
ven en hun uitwerpselen. Men mag blij zijn dat koei-
en niet kunnen vliegen, denk ik dan maar. Even een 
grapje tussendoor. De Latijnse naam van een hout-
duif is Columba palumbus.  
 
In de stad hebben we van deze duif niet zoveel over-
last op het onderpoepen van de auto en de schone 
was na. Maar op het platteland of in onze moestui-
nen brengen ze pas echte schade toe. Ze zijn gek op 
bonen, erwten en natuurlijk ook granen. 
 
Als er tien-, tot soms wel honderdtallen in zijn veld 
vliegen, wordt de boer ook niet blij. Het normale 
voedsel van de houtduif is: klimopbessen, eikels en 
onkruidzaden. 
 
Door jagers wordt nog wel eens geschoten op dui-
ven, maar dat vermindert de populatie niet echt. Een 
koude strenge winter heeft daar veel meer invloed 
op. 
 
Het nest van een houtduif stelt niet zoveel voor, het 
is een platvorm van takjes. Soms kan men de 2 eie-
ren vanaf onder door het nest heen zien. De jongen 
zijn bedekt met gele dons en als de kleintjes groter 
worden krijgen ze een grijs jeugdkleed. Na ongeveer 
30 dagen vliegen ze uit. Houtduiven hebben meerde-
re legsels per jaar, tot zelfs in de winter toe. 

 
Volwassen houtduiven hebben een witte halsvlek en 
zijn wit aan de vleugels, het is onze grootste duif. 
Soms glimt de duif paars en groen. En  het geluid is 
roe-koe-koe. 
 
Met groengroet, 
Kees van Grevenbroek   
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DIEREN OPVANG PAUL (D.O.P.) 

 

Wordt uw huisdier u teveel? Wij zijn er 
voor de opvang van dieren, met uitzon-
dering van honden en katten, en bieden 
ze weer te koop aan.  Ook voor tweede-
hands kooien, voor advies en info, kunt u 
bij ons terecht. 
 

 D.O.P.  
 Krommenbeemd 28 
 5641 JX Eindhoven 
 Tel: 040-2814579 
 Mob: 06-18211671 
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Recept van de maand juni/juli door Gasterij in ‘t 
Ven:  Gazpacho 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
• 500 gram rijpe tomaten 
• 4 teentjes knoflook 
• 1 komkommer 
• 1 rode paprika 
• 1 kleine groene paprika 
• 1 streng bleekselderij 
• 2 uien 
• 3 sneden brood 
• 10 cl olijfolie 
• 10 cl wijnazijn 
• 1 liter water 
• naar smaak toevoegen verse basilicum 
• naar smaak toevoegen peper en zout 
 
Bereiding:  
• Pliceer de tomaten en spoel ze koud. Verwijder 

pitjes e.d. en snijd ze in blokjes. 
• Halveer de komkommer en verwijder inhoud, 

snijd vervolgens in blokjes. 
• Verwijder de inhoud van de paprika’s en snijd in 

blokjes, 
• Snijd de bleekselderij, uien en brood in blokjes. 
• Doe dit alles in een blender of mixkom. Voeg 

daaraan de knoflook, de olijfolie, wijnazijn en 
water toe. 

• Mix dit alles goed door en breng 
het op smaak met gehakte verse 
basilicum, peper en zout. 

• Zet het geheel minstens 2 uur 
koud voor serveren. 

 
 
 
 

Ingezonden recept voor de Tongelrese Keuken 
door Carla Tops: De zomer breekt weer aan. De 
tijd om gezellig buiten te eten. Hieronder een 
heerlijke salade om zo met stokbrood te eten, ook 
heerlijk als bijgerecht bij de barbecue of bij de 
picknick. 
 
Ingrediënten: 
• 1 ons gekookte afgekoelde (noten) rijst 
• 2 ons garnalen 
• 2 ons gekookte ham 
• 2 appels 
• 120 gram augurken 
• 1 rode paprika 
• 1 ui 
• 3 eetlepels mayonaise 
• 1 eetlepel slasaus 
• peterselie 
• dille 
• peper 
  
Bereiding:  
• Al de ingrediënten zeer klein snijden (ongeveer 

even groot als de garnalen en de rijst) 
• Alles door elkaar roeren samen met de  mayonai-

se en slasaus. 
• Op smaak brengen met de fijngehakte peterselie, 

dille en de peper. 
   
Smakelijk eten! 

Tip van de maand: Heeft u een bijen- of wespensteek 
opgelopen? Wrijf met een teentje knoflook over de gesto-
ken plek en de pijn is weg. 

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. 
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Hengelwedstrijd  voor  de 
jeugd  tot  12 jaar 
Het is volop zomer dus tijd om een hengeltje uit te 
gooien. We gaan dat doen op zondag 29 juni van 
14.00 tot 16.00 uur. De plaats is bij de vijver, gelegen 
nabij het Medisch Centrum Tongelre. 
Er zijn leuke prijsjes te winnen. Deze keer is het de 
bedoeling een leefnet mee te brengen, of een grote 
emmer, omdat we na afloop de gevangen vissen gaan 
wegen i.p.v. opmeten. Het meeste gewicht aan vis 
heeft dan gewonnen.   
Inschrijfgeld is € 1,00  per persoon en je mag niet ou-
der zijn dan 12 jaar. Bij de kleinere vissertjes is het 
raadzaam dat er iemand als begeleiding meegaat, bij-
voorbeeld je vader of moeder of misschien wel je opa 
of oma. Lekker weer op z`n Tongers.  
 
Ik hoop tot dan, 
Het Wasventje  
 
Natuurthema avonden 
De groenwerkgroep organiseert in 2008 iedere laatste 
vrijdag van de maand een natuurthema voor de jeugd 
van 6 tot 16 jaar. 
 
Voor vrijdag 27 juni staat er weer een natuurthema- 
avond op de kalender met als titel: Insecten, ik krijg 
nu al de kriebels. 
 
En midden in de zomer, op vrijdag 25 juli heeft het 
thema de titel: Vlinders, maar niet in je buik. 
 
De thema-avond duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur in 
de groenwerkplaats (schop) van de Wasvenboerderij 
en de kosten bedragen € 1,50 per kind.  
 
Werken in het groen rond de boerderij 
Elke maandagavond kun je komen helpen ons 
groendomein een beetje mooier te maken. We werken 
van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur vanuit de groen-
werkplaats. Vele groene vingers maken licht werk, 
dus je bent van harte welkom. Het is wel eens moge-
lijk dat we elders in Tongelre een natuurklusje heb-
ben, maar dan delen we het mede, via de mail of plak-
ken het aan bij de groenwerkplaats waar we zitten. 

Film oud Tongelre 1942 wegens succes geprolongeerd! 
We gaan de film van de parochie die gemaakt is door 
kapelaan Pas nog een keer draaien. Dat staat te gebeu-
ren op zaterdagmiddag 28 juni. De film duurt onge-

veer 20 minuten en zal vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur 
continu te zien zijn in de multimediaruimte van de 
boerderij. De toegang is gratis.  
 
Zomersluiting Gasterij in 't Ven 
Zondag 20 juli is de laatste dag voor de vakantieslui-
ting van de Gasterij. Het restaurant is gesloten van  
21 juli t/m 11 augustus. Vanaf dinsdag 12 augustus 
heten Roel en Sione iedereen weer van harte welkom, 
op de reguliere openingstijden.  
 
Bakkerijwinkel Tussen de Molens 
Medewerkers van Tussen de Molens zorgen ook in de 
zomervakantie voor lekkernijen! De openingstijden  
van de winkel zijn ook in de vakantieperiode: maan-
dag t/m zaterdag 10.00 uur - 15.30 uur. 
 
Verslag  Natuurthema avond 30 mei 
In mei leggen alle vogels een ei, behalve…… Dat 
was het thema van deze avond op 30 mei. Ongeveer 
30 enthousiaste kinderen bezochten de schop van de 
Wasvenboerderij. We hebben allerlei vogelnesten be-
keken en Kees vertelde er van alles over. Hij had een 
verlaten nest van een staartmees laten zien dat vol met 
kippenveren zat. Eén wasvenvriendje had zelfs een 
merelnest meegebracht dat thuis in een coniferen-
boom zat, en het was er waarschijnlijk uitgehaald 
door een ekster of misschien zelfs een kat.  
 
Natuurfilmer Cor Speek had hele mooie filmbeelden 
vertoond in de filmzaal, van vogels en hun nesten. 
Weet je wel hoe moeilijk het is om zelf een nestje te 
bouwen, mensen kunnen dat niet zo goed als vogels, 
want dat hebben we geprobeerd. En als je nagaat dat 
een vogel het met zijn snavel moet maken! Knap hè. 
En dan ligt er plots een groot nest met allemaal 
vreemde vogeltjes op het erf, en ze  piepten zelfs om 
voer te krijgen. 
 
Kees had met een kettingzaag een berkenstam met 2 
spechtengaten in de lengte doormidden gezaagd. Je 
kon nu precies zien hoe diep de boomstam is uitge-
hakt door een grote bonte specht. En weet je, als je 
een kippenei tussen duim en wijsvinger in de lengte-
richting kapot probeert te knijpen gaat dat niet, heb-
ben we ervaren. Maar probeer het niet thuis. 
 
Voor foto’s zie pagina 18 
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Stichting Groendomein Wasven tel 040-7870706 
www.groendomeinwasven.nl  

Stichting Gasterij In 't Ven tel 040-7870707 
Stichting Lunet (Tussen de Molens) tel 040-7870708 

 
Adres boerderij: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 
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EINDHOVEN EINDHOVEN EINDHOVEN ZOEKTZOEKTZOEKT   
BUURTBEMIDDELAARSBUURTBEMIDDELAARSBUURTBEMIDDELAARS   

   
Buurtbemiddeling Eindhoven is een organisatie die 
mensen ondersteunt bij het oplossen van conflicten 
in hun buurt.  
 

Buurtbemiddeling kan helpen! In elke buurt kan het 
voorkomen dat buren of buurtgenoten zich ergeren 
aan elkaars gedrag. Het begint als een ergernis, 
maar als men het niet uitpraat kan het probleem 
groter worden.  
 

Er wordt door buurtbemiddelaars hulp verleend bij 
conflicten waar de betrokken partijen zelf niet meer 
uitkomen. Deze conflicten zijn ‘te licht’ voor politie of 
justitie. Twee bemiddelaars brengen de partijen weer 
bij elkaar, zodat zij zelf afspraken kunnen maken 
voor de toekomst. Er kan een beroep gedaan worden 
op ‘Buurtbemiddeling Eindhoven’.  
 

Buurtbemiddeling werd in 2007 ruim 200 keer inge-
schakeld. Op dit moment zijn er in Eindhoven ruim 
40 bemiddelaars actief. Deze werken, op vrijwillige 
basis, in teamverband samen om het woonplezier en 
de leefbaarheid in Eindhoven te verhogen. Eindhove-
naren, maar ook politie, wooncorporaties, artsen en 
maatschappelijk werk weten steeds beter de weg te 
vinden naar Buurtbemiddeling Eindhoven. Omdat de 
vraag blijft toenemen zoeken wij nieuwe bemidde-
laars.  
 

Wij zijn op zoek naar mensen die willen bijdragen 
aan verbetering van de leefbaarheid van de stad. 
Een profielschets van de bemiddelaar: minimaal 21 
jaar, beheerst de Nederlandse taal goed, kan goed 
luisteren en is bereid om trainingen te volgen. Buurt-
bemiddeling biedt op maat gemaakte trainingen aan 
op het gebied van communicatie, bemiddeling en 
bewustwording. 
 

Meer informatie of aanmelden?  
Kijk op onze website:  www.buurtbemiddeling-
eindhoven.nl of neem contact op met Peter Zoest-
bergen, coördinator Buurtbemiddeling Eindhoven, 
tel. 06-19690608 of stuur een e-mail naar:  
peter.zoestbergen@buurtbemiddeling-eindhoven.nl 

Wij wensen u een fijne,  
zonnige en onbezorgde  

vakantie toe! 
 

Ook wij zijn een maandje afwezig. In juli 
ontvangt u dus geen wijkblad, maar in au-
gustus zijn we er weer. We gaan dan weer 

enthousiast en met nieuwe energie aan  
de slag.  

 

Veel leesplezier en tot in augustus. 
 

De redactie 
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Meester Kees, mijn vogelnestje is af. 

Vogelnesten bouwen op de schop. 

Doorgezaagde boomstam waarin een spechtenhol zit. 

Wasventjes in hun vogelnest. 

Foto’s: Jan Wijn 
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TONGTONGTONGELRESEELRESEELRESE   MEIDENMEIDENMEIDEN   STUNTENSTUNTENSTUNTEN   OPOPOP   SCHOOLVOETBALTOERNOOISCHOOLVOETBALTOERNOOISCHOOLVOETBALTOERNOOI 2008!  2008!  2008! 
MEISJES GROEP 8 DE BOOG MEISJES GROEP 8 DE BOOG MEISJES GROEP 8 DE BOOG SCHOOLVOETBALKAMPIOENSCHOOLVOETBALKAMPIOENSCHOOLVOETBALKAMPIOEN   VANVANVAN      

EINDHOVEN, NOORDBRABANT EINDHOVEN, NOORDBRABANT EINDHOVEN, NOORDBRABANT ENENEN...............   

Afgelopen Koninginnedag, 30 april, organiseerde de KNVB 
schoolvoetbalcommisie te samen met het Eindhovens 
Oranjecomite voor de 45e keer het schoolvoetbaltoernooi 
voor het basisonderwijs in Eindhoven. Naast jongens- de-
den er dit jaar ook weer meisjesteams (7-tallen) mee van 
10 verschillende scholen uit Eindhoven waaronder De 
Boog uit Tongelre. 

Het was de eerste keer dat De Boog een meisjesteam had 
ingeschreven. Het team, bestaande uit Jip de Soete, Nikki 
de Soete, Priscilla Asante, Melanie Jantzen, Mila Raaijma-
kers, Indiya Bruinsma, Romy van Poppel, Lindi Ardon en 
Talitha van de Ven was uit eigen initiatief van de meiden 
ontstaan. Het leek hun “ wel leuk “ om mee te doen. Dat 
zouden ze gaan weten… Hoewel er twee meiden al voet-
bal spelen (bij RKSV Nuenen), was het noodzakelijk dat er 
van tevoren getraind moest worden. Niets beter natuurlijk 
dan een Tongelrese grasmat vandaar dat we regelmatig 
op het voetbalveldje aan de Vuurvlinderstraat, voor de 
Scouting St. Frans, te vinden waren. Uiteindelijk was dan 
de grote dag daar.  
 

Zonder enige verwachting zijn we maar gaan spelen. Tot 
grote verbazing van de supporters maar vooral van de 
meiden zelf wonnen we alle 4 de wedstrijden in de poule. 
Dit betekende dat we sowieso de halve finale mochten 
spelen. Hierin kregen we voor het eerst serieus tegen-
stand (of we hadden een dipje). In ieder geval eindigde 
de wedstrijd in 1-1 en dit betekende dat er strafschoppen 
genomen moesten worden. Dit was een klus voor keeper 

Jip. En terecht!! Van de 5 strafschoppen wist ze er 3 tegen 
te houden en dit betekende: finale! Hierin kwamen we 
wederom tegen de Cornelis Jetses school te staan waar-
van we in de voorronde met 1-0 hadden gewonnen. Dit 
moest dus kunnen lukken. En dat gebeurde ook, met een 
goede 2-0 overwinning werden de meiden schoolvoetbal- 
kampioen van Eindhoven 2008. Twee grote bekers moch-
ten er in ontvangst genomen worden welke werden uitge-
reikt door wethouder Hans-Martin Don. Maar dit was nog 
lang niet alles. Door dit kampioenschap te winnen moch-
ten we deelnemen aan het schoolvoetbal kampioenschap 
voor de KNVB Regio Zuid 1 (Z.O. Brabant) in Vught dat op 
21 mei zou worden gehouden. Nou daar voelden de da-
mes wel wat voor. En zo gebeurde het dat we op woens-
dagmiddag 21 mei, na weer de nodig trainingen te heb-
ben doorlopen, naar Vught togen om daar te kijken wat 
we er van konden maken.  
 

In eerste instantie zouden er 6 andere scholen komen 
maar helaas moest er 1 afhaken. Vandaar dat elk team 4 
wedstrijden moest spelen en degene die de meeste pun-
ten had behaald werd winnaar. Hoewel de inzet heel groot 
was liep het spel niet zo vloeiend als in Eindhoven en be-
haalden we 2 keer een overwinning en 2x een gelijk spel. 
Aan het einde van de middag waren er nog twee scholen 
met een gelijk aantal punten en hing alles van het doelsal-
do af. Dat kon dus 
nog spannend 
worden! Groot 
was de vreugde 
en de verbazing 
toen we hoorden 
dat we niet op de 
3e of 2e plaats 
geëindigd waren 
maar op de eerste 
plaats! Dit was 
vooral te danken 
door de 6-0 over-
winning op de 
Angelaschool uit 
Boxtel.  
 
Weer hadden we gewonnen. We waren nu schoolvoetbal-
kampioen van Regio Zuid 1 geworden. Behalve een beker 
betekende dit dat we nog weer verder mogen voetballen. 
Het volgende toernooi is op zaterdag 7 juni in Dordrecht. 
Daar zullen we moeten strijden voor het kampioenschap 
van Zuid-Nederland. Laten we niet op de feiten vooruit 
lopen maar mocht dit ook nog lukken dat is het einddoel 
het Nederlands kampioenschap Schoolvoetbal voor meis-
jes wat op 18 Juni in Zeist bij de KNVB word georgani-
seerd. Maar alles stap voor stap. Het is al geweldig dat we 
zover gekomen zijn en dat we op 7 juni naar Dordrecht 
kunnen gaan. Wat we daar hebben gedaan zullen we wel 
laten weten in de volgende editie van Rond het Hofke. 
 

Een trotse coach en vader, Rob de Soete 
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Wim van de Wiel 
 

Voor de parochianen 
van de parochie Ton-
gelre is Wim geen on-
bekende. Beurtelings 
met Zr. Petra gaat hij 
voor in de uitvaartdien-
sten in de parochie. 
Enkele jaren geleden 
lieten wij u al kennis 
maken met Zr. Petra. 
Deze keer zijn we naar 
de Loostraat gefietst voor een gesprek met Wim. 
 

Wij werden door Wim verwelkomd in het gezellige 
nieuwe huis waar hij, inmiddels al weer vijf jaren, 
met zijn Maria woont. Wim is een echte Tongelrese 
jongen. Hij is in 1943 in de Locomotiefstraat gebo-
ren. Hij is de middelste uit een gezin van zeven 
kinderen. Van 1944 tot 1952 woonde het gezin 
Van de Wiel aan de Tongelresestraat waar vader 
als bakker in de bakkerij met opa Jan werkte. Moe-
der deed het huishouden en de winkel. In 1952 
verhuisden zij naar de Jan van Riebeecklaan. 
 

Op twaalfjarige leeftijd verlaat Wim het ouderlijke 
huis om er op 23-jarige leeftijd weer terug te ke-
ren. Wim gaat naar het klein-seminarie van de 
Witte Paters in Sterksel. Na 11 jaar studie blijkt 
dat dit het toch niet is.  
 
Het was de tijd van Bisschop Bekkers en het Conci-
lie, een hoopvolle tijd met veel mogelijkheden. 
Toen Wim enkele jaren later in Frankrijk, tijdens 
zijn Theologie studie, weer geconfronteerd werd 
met de hiërarchische structuur van de kerk en toen 
bleek dat tijdens deze studie de visie van moderne 
theologen niet bespreekbaar was, is hij afgehaakt. 
“Maar het zijn zeker geen verloren jaren geweest, 
integendeel, vooral van mijn  studie Filosofie heb 
ik altijd veel profijt gehad” vertelt Wim ons. Na de-
ze periode maakt hij een pas op de plaats en gaat 
in het St. Jozefziekenhuis werken, hier leert hij zijn 

vrouw, Maria Hendriks, kennen. Welke carrière 
Wim ambieerde was toen nog niet duidelijk, één 
ding was zeker: hij wilde iets voor de mensen be-
tekenen. Uiteindelijk kiest hij voor het onderwijs. 
Na drie jaar pedagogische academie werd hij in 
1970 onderwijzer. Hij trouwt met Maria en gaat in 
Geldrop wonen en werken.  
 

Eind 1982 maakt hij een switch en wordt hoofd 
van een school in Brouwhuis-Helmond. Als in 1991 
vader Hendriks hulp nodig heeft, komt Maria met 
haar gezin – zij hebben inmiddels twee kinderen, 
Mariek en Bas - naar de Loostraat om vader te 
verzorgen die als 91-jarige nog zelfstandig in het 
ouderlijke huis woont en…… Wim is weer terug in 
Tongelre. 
 

Vanaf najaar 2004 gaat Wim voor in uitvaart-
diensten in de parochie Tongelre. 
 

Hoe is dat zo gekomen? 
Wim: “Deken Frans Verhoeven en het pastorale 
team hebben me daarvoor gevraagd. Vanaf 1994 
verzorgde ik al avondwaken en tijdens mijn 
schoolloopbaan deed ik communie- en vormsel-
voorbereidingen. Ook was ik actief in de volwassen 
catechese. Dus ik was niet helemaal een vreemde 
op dit gebied. Maar- voor alle duidelijkheid- ik hoor 
niet bij de clerus (red. Geestelijken) en ben en blijf 
medeparochiaan en zo presenteer ik me ook” ver-
telt Wim met nadruk. “Ik draag bij de uitvaartdien-
sten dus geen gebedsmantel. Tijdens de gesprek-
ken met de familie vertel ik dat ook altijd, zij zijn 
er dus op voorbereid en het geeft nooit problemen. 
Uitvaarten worden steeds vaker door leken ge-
daan, binnen een dekenaat worden daar afspraken 
over gemaakt.” 
 

Uitvaarten verzorgen is korte-termijn-werk, 
hoe verloopt dat? 
“Nadat de nabestaanden contact hebben opgeno-
men met de begrafenisondernemer gaat deze bij 
het parochiecentrum informeren of de uitvaart mo-
gelijk is -op de dag en tijdstip- waarop de familie 
dit wenst. Het parochiecentrum zorgt dat er een 
voorganger is en deze neemt weer contact op met 
de nabestaanden.” 
 

Zr. Petra en jij gaan beurtelings voor tijdens 
de diensten? 
“Ja, wij lossen elkaar af. Door de medewerkers van 
het parochiecentrum wordt meestal niet gezegd 
wie de voorganger is. Als nabestaanden een voor-
keur hebben dan is het uiteraard mogelijk dat 
daaraan gehoor gegeven wordt. En in sommige 
gevallen gaat Theo van de Elzen voor, bijvoorbeeld 
als hij de overledene tijdens zijn ziekbed heeft be-
geleid of als wij verhinderd zijn.” 
 

20 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  

Hoeveel tijd vraagt de voorbereiding? 
“In totaal ben ik er wel twee dagen mee bezig. Het 
begint met een kennismakingsgesprek met de fa-
milie. Om een passende dienst te maken moet je 
wat meer van de overledene en de nabestaanden 
weten. Als het toevallig bekenden zijn, is het een 
stuk eenvoudiger, maar meestal ken je de familie 
niet. Door dan goed te luisteren naar de verhalen 
die bij dat eerste gesprek, dat altijd enkele uurtjes 
in beslag neemt, loskomen, krijg je al een indruk 
waarmee je later verder kunt.”  

Ga je dan thuis de dienst in elkaar zetten? 
“Nee, dat kan ik dan nog niet, ook al is het, zoals 
jullie daarnet zeiden, korte-termijn-werk. Ik laat 
alles eerst even bezinken. Meestal de volgende dag 
ga ik met alle verhalen en indrukken die ik heb 
meegekregen aan de slag.  
 

We werken wel volgens een vast stramien, maar 
mogen daar van afwijken en samen met de nabe-
staanden een eigen invulling geven. Na dat eerste 
gesprek heb ik daarom nog vaker contact en over-
leg met de familie. Meestal ga je samen naar 
teksten en gebeden zoeken. 
 

Je wilt dat de overledene de aandacht krijgt die hij 
of zij verdient en dat de dienst de nabestaanden 
aanspreekt. Ik probeer altijd de familie er zoveel 
mogelijk bij te betrekken door hen te prikkelen tot 
een eigen inbreng. Als zij hun gevoelens tijdens de 
dienst kunnen uiten is dat voor hen ook een be-
langrijk stuk emotionele verwerking. Door zo te 
werken geven we samen vorm en inhoud aan de 
uitvaart.”  
 

Wat is er mooi aan dit verdrietige werk? 
“Je kunt tijdens deze dagen heel veel voor de na-
bestaanden betekenen. Alle familieleden willen dat 
hun overledene, wie dat ook is, een respectvolle en 
passende uitvaart krijgt en men is heel gevoelig 
voor alle woorden die op zo’n moment gesproken 
worden. Met dat gegeven kun je niet lichtzinnig 
omgaan. Je doet je uiterste best om tijdens zo’n 
dienst de juiste toon te vinden. Iedere uitvaart-
dienst is daardoor ook anders. Als na afloop de fa-
milie laat blijken dat het goed was, dat het mooi 
was, dat je hun dierbare goed getypeerd hebt, ja, 

zó was ons vader, ons moeder, ons……..., dan 
geeft dat héél veel voldoening! Dan heb je iets 
voor deze mensen kunnen betekenen en een goed 
en mooi werk gedaan!” 
 

Heb je na afloop nog contact met de familie? 
Na ’n dag of tien ga ik altijd nog even terug naar 
de familie voor een gesprek. Het is goed om dan 
nog even rond de tafel te zitten en ervaringen uit 
te wisselen, ook al heb je vaak al verschillende re-
acties gekregen en weet je al hoe zij de dienst er-
varen hebben. Afhankelijk van de situatie volgt er 
soms nog een tweede en een derde gesprek.” 
 

Met deze woorden van Wim besluiten wij ons ge-
sprek over dit toch wel wat zware onderwerp. En 
om toch een beetje zonnig af te sluiten neemt Wim 
ons mee naar zijn prachtige zonovergoten tuin. 
“Dit is het werk van Maria” vertelt Wim ons. “Ik 
maai het gras en werk wat in de moestuin, maar 
de rest doet Maria, zij zorgt voor de borders met 
vaste planten, zij kent alle bloemen. Jammer dat 
ze niet thuis is, ze zou op iedere vraag een ant-
woord weten.” Rondwandelend en rondkijkend zie 
je wel dat er in deze uitgestrekte tuin heel wat 
uurtjes werk zit. Als we bijna heel de tuin zijn 
doorgelopen, blijft Wim stilstaan bij enkele bankjes 
die vol bonsaiboompjes staan. Het blijkt Wim zijn 
“knollentuin” te zijn. “Dit is mijn hoekje van de 
tuin, samen met mijn dochter Mariek ben ik lid van 
bonsaivereniging “De Kempen” vertelt Wim en tot 
besluit van ons onderhoud laat hij ons trots een 
schitterend exemplaar zien. 
 

Ten slotte 
Als we -na Wim bedankt te hebben voor dit ge-
sprek- weer naar huis fietsen, beseffen we dat 
Tongelre blij kan zijn met mensen zoals Wim en 
Zr. Petra. Twee mensen die dit niet eenvoudige 
maar mooie werk met zoveel overgave, zo zorg-
vuldig en respectvol doen. Tevens hopen we dat 
Wim - met het verzorgen van de uitvaartdiensten 
in de parochie Tongelre - voor zichzelf het gevoel 
kan behouden om iets te betekenen voor mensen. 
Want dat is wat hij wil! 

21 



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  22 

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

Babysithoek 

Sandra Dirkx (1990), Brabis 57. Telefoon: 281 26 57 of 
06-153 17 910.  Ik kijk er naar uit om bij u op te passen. 

Jennifer IJzermans (1991), Satijnvlinderlaan 61.  
Telefoon: 281 16 54.  
Ik wil graag in het weekend op uw kinderen passen (0-6 jaar) 

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

Een tongerick is een Tongelrese limerick 
 
Un auw vrouwke die liep in de Beukenlaon. 
En war lastig gevallen, zonder enige blaom. 
De dader war nogal vulgair. 
Ut bleek zelfs unne antiquair. 
Daarum ziet ie, de jong vrouwkes nie staon. 

Lekker dineren voor 
een goed doel 
 
 
Deze zomer vertrekken vijf 
TU/e studenten vanaf Eindho-
ven via Kirgizië naar Mongolië voor het Rode Kruis, 
zo’n 13.000 km oftewel 8000 Miles Challenge. Met 
deze reis helpen ze voorkomen dat ouderen in Kir-
gizië op straat komen te staan en helpen ze men-
sen uit Mongolië aan gezondheidszorg. Een Chal-
lenge wordt het zeker, maar er zijn mensen die 
dagelijks voor een grotere uitdaging staan. Hoe 
meer geld we inzamelen voor deze projecten, hoe 
groter de voldoening zal zijn om deze 13.000 km 
af te leggen. Wil je zelf ook iets doen? Dat kan! 
 
Kom 28 juni lekker dineren bij Gasterij in ’t Ven. Er 
wordt een speciaal 4-gangen verrassingsmenu sa-
mengesteld voor € 30,- waarvan een gedeelte 
naar de 8000 Miles Challenge gaat. Dus, terwijl u 
lekker aan het genieten bent van een overheerlijk 
diner, steunt u het Rode Kruis en de mensen in 
Kirgizië en Mongolië. Meer info over deze actie 
kunt u vinden op www.8000miles.nl.  
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Op zondag 17 augustus om 11 uur in de Martinuskerk zal pater 
Frans v.d. Wiel voorgaan in de eucharistievering. Daar deed 
hij ook in l948 zijn eerste heilige mis. 
 
Pater van de Wiel is lid van de missionarissen van de H. Fami-
lie. Na zijn priesterwijding heeft hij in Nijmegen Wijsbegeerte 
en Nederlands gestudeerd. Hij werd docent en rector van het 
klein–seminarie en later van een grote scholengemeenschap in 
Vught. Daarna is hij jarenlang provinciaal van zijn orde ge-
weest en heeft als zodanig vele medebroeders bezocht in mis-
sielanden, waar hij zelf ook graag naar toe had gewild. 
 
Pater van de Wiel woont nu in Den Bosch en geniet als 86 jari-
ge van zijn oude dag. 
 
Op zondag 17 augustus wil hij graag met zijn familie en  men-
sen uit Tongelre zijn diamanten priesterfeest vieren. Wij als 
parochie vieren graag zijn priesterfeest mee. 
 
Pastor Theo v.d. Elzen  

ZESTIG ZESTIG ZESTIG JARIGJARIGJARIG PRIESTERFEEST  PRIESTERFEEST  PRIESTERFEEST PATERPATERPATER FRANS  FRANS  FRANS VANVANVAN   DEDEDE WIEL WIEL WIEL   
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Maandelijks laten wij u in deze rubriek kennisma-
ken met medewijkbewoners die afkomstig zijn uit 
een ander land. Deze maand interviewden wij 
Reshma en Michael Soerhradj. Beiden geboren 
in Suriname maar opgegroeid in Nederland. 
  

 
Wie zijn Reshma en Michael Soekhradj? 
Reshma was 1 jaar toen zij dertig jaar geleden 
met haar ouders naar Nederland kwam. Ze groeide 
op in Voorschoten en na haar huwelijk is ze in 
Eindhoven terechtgekomen. Na haar opleiding ging 
ze bij Philips werken als assistent accountant en 
daar werkt ze nu alweer een aantal jaren. 
 

Met Suriname heeft Reshma niet zoveel. “Ik ben er 
eenmaal met vakantie naar toe geweest- maar het 
is echt behelpen- ik ben teveel verknocht aan de 
luxe die we hier in Nederland hebben.” 

Michael echter was al 6 jaar toen hij zich -nu ne-
genentwintig jaar geleden- met zijn ouders in Eind-
hoven vestigde. Hij is interieurbouwer van beroep 
en werkt in Helmond. “Een mooi beroep”, zegt Mi-
chael, “we maken alles op maat zoals winkelinven-
tarissen, keukens enz. enz. Maar ook in mijn vrije 
tijd hobby ik graag met hout om mooie dingen te 
maken. Op dit moment ben ik bezig met een Hin-
doestaanse tempel. Die is voor de bruiloft van mijn 
nichtje – zij gaat in augustus trouwen. De tempel 
wordt straks in onderdelen naar de plaats van de 
trouwplechtigheid vervoerd en daar ter plekke (in 
de feestzaal) in elkaar gezet.” 
 

Verder vindt Michael het leuk om in Suriname op 
vakantie te gaan. “Ik kan ontzettend genieten van 
het onbezorgde relaxte leven daar. De mensen le-
ven buiten- kan ook in dat klimaat- en dat is iets 
wat mij prima bevalt.” 
 

Samen 
Reshma en Michael hebben samen 2 kinderen:  
Wesley van 5 en hun dochtertje Asley is 3 jaar. Sa-
men met hun kinderen hebben ze het hier prima 
naar hun zin, hebben prettige contacten in de 
buurt en voelen zich – mede daardoor- helemaal 
thuis in Tongelre. Michael vertelt verder over de 
Surinaamse cultuur: “In Suriname leeft men in een 
kleine hechte gemeenschap. Iedereen is daar 

Achtergrondinformatie over Suriname  
Hoofdstad: Paramaribo 
Oppervlakte: 163.820 km² 
Inwoners: 470.784 
Officiële taal: Nederlands 
Valuta:  Surinaamse dollar  
Regeringsvorm:Republiek  
Religie:  Christendom (41%) en  
   Hindoeïsme (40%)  

Suriname grenst in het oosten aan Frans-Guyana, in 
het westen aan Guyana (voormalig Brits Guyana), in 
het zuiden aan Brazilië en in het noorden aan de At-
lantische Oceaan. Door het centrum en oosten van 
het land stroomt de gelijknamige rivier de Suriname  
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“familie” van elkaar. Maar dat hechte familieleven 
speelt ook voor ons in Nederland een belangrijke 
rol. De meeste weekenden zijn we in Voorschoten 
te vinden waar zich dan de hele familie rondom de 
ouders van Reshma verzamelt. De kinderen ont-
moeten daar hun neefjes en nichtjes en genieten 
volop.” 

Reshma: “Gastvrijheid is de Surinamer eigen. In 
onze families en uiteraard ook in ons gezin is dat 
een groot goed. Iedereen is altijd welkom en er is 
ook altijd voor iedereen van alles te eten.” 
 
Hoelang zijn jullie getrouwd? 
“Wij zijn nu 11 jaar getrouwd. Wij belijden het Hin-
doestaanse geloof en voor ons was het vanzelf-
sprekend om op Hindoestaanse wijze te trouwen.” 
Een Hindoestaanse bruiloft hebben de meeste 
Nederlanders nog nooit meegemaakt. Hoe 
moeten wij ons een dergelijke bruiloft voor-
stellen? 
Reshma: “De aanwezigheid van veel familie hoort 
traditioneel bij een Hindoestaans huwelijk. De fa-
milie komt ruim van tevoren. Het huwelijksfeest 
duurt 4 dagen en gaat gepaard met veel rituelen. 
Gedurende al die dagen mogen de bruid en bruide-
gom echt helemaal niets doen- alles wordt voor 
hen gedaan.” 
 
De rituelen: 
Eerst is er het Tilwaan ritueel waarbij olie op het 
hoofd wordt gesmeerd en Sindoor waarbij een rode 
streep midden op het voorhoofd wordt getrokken. 

De volgende dag is het Puja, dan komt de priester 
mantra’s opzeggen en verhalen vertellen aan de 
gasten. Daarna voert hij het Hardi ritueel uit met 
gele poeder en olie. De Hardi moet in totaal zeven 
keer gesmeerd worden, verdeeld over 2 dagen. 
Vervolgens wordt er rijst gepoft- dit noemt men 
Lawa. 
 
Daarna wordt de bruid weggegeven. Nadat de 
bruid en bruidsmeisjes rijst hebben gegeten wordt 
de bruid aangekleed door andere vrouwen die haar 
de huwelijksdracht aantrekken. In de Hindoestaan-
se cultuur gaat de bruid meestal gekleed in een 
rode sari. De bruid draagt geen sleep maar bedekt 
haar hoofd met de sleep die aan de sari vastzit.  
 
Om de hand van de bruid vragen. 
De vader van de bruid neemt haar bij de hand en 
geeft haar over aan haar bruidegom. Het “om de 
hand vragen” is een typisch Hindoestaans gebruik 
bij een huwelijk. Tijdens de ceremonie in de tem-
pel pakt de priester de rechterhand van de bruid 
en plaatst daaronder de rechterhand van haar va-
der. De rechterhand van de bruidegom komt bo-
venop die van de bruid. Dan wordt een soort 
spreuk gezegd in de trant van: “De zorg voor onze 
dochter is altijd onze zorg geweest. Haar proble-
men hebben we altijd opgelost. Nu leggen wij haar 
handen in de uwe en wij vragen u deze zorg op u 
te nemen.” 
 
’s Avonds komt de bruidegom met zijn familie naar 
het huis van de bruid en volgt de grote ceremonie 
met een ontvangstritueel en een priester.  
 
Tenslotte 
Als we al deze interessante bijzonderheden hebben 
aanhoord komt aan het eind van ons gesprek het 
trouwalbum op tafel. Prachtige foto’s die het ver-
haal van Reshma en Michael volledig ondersteu-
nen. Eén foto van het bruidspaar willen wij u niet 
onthouden. 
 
Wij bedanken dit sympathieke stel voor het vertel-
len van hun verhaal en wensen Reshma en Michael 
-samen met hun kinderen- het allerbeste toe voor 
de toekomst, die vooralsnog in onze wijk zal zijn. 
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RETRO PATELLAIRE CHONDROPATHIE (RPCP) 
 

Anatomie kniegewricht: 
Het kniegewricht is onderverdeeld in vier botstructuren, te weten: - bovenbeen (femur)-scheenbeen 
(tibia)-kuitbeen (fibula)-knieschijf (patella) 
 

Het bovenbeen en de knieschijf vormen met elkaar een gewricht. De onderzijde van het bovenbeen be-
staat uit twee ronde delen (condylen). Bovenop deze rondingen spoort de knieschijf. Beide botstructuren 
zijn met kraakbeen bekleed, dit kraakbeen dient voor de schokdemping, juiste sporing van het gewricht 
en geeft de knie stabiliteit. 
 

Ontstaan van retro patellaire chondropathie: 
RPCP is een ontstekingsbeeld van het kraakbeen binnen dit gewricht, meestal veroorzaakt door overbe-
lasting. Er ontstaat een verhoogde druk van de knieschijf tegen het bovenbeen. Meestal gaat dit gepaard 
met een verkeerde sporing van de knieschijf. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor het ontstaan 
van deze overbelasting: - afwijkingen in de stand van de knieën (X-benen) en vorm van de knieschijf. 
• voortdurende overstrekking van de knie 
• langdurige explosieve krachten 
• onvoldoende stabiliteit en spierkracht. 
• dysbalans tussen de functie van de verschillende bovenbeenspieren. 
 

Klachten als gevolg van retro patellaire chondropathie:  
Typische klachten van RPCP kunnen zijn: 
• pijn rondom en/of achter de knieschijf vooral bij traplopen. 
• pijn bij aanspannen van de bovenbeenspieren. 
• pijn bij het buigen van de knie en/of het zitten op de knieën. 
• soms is er sprake van zwelling en stijfheid na belasting. 
De klachten zullen vaak verergeren bij toegenomen belasting, waarbij er meer druk op de knieschijf komt 
te staan. 
 

De behandeling die wij u kunnen geven: 
De behandeling van RPCP richt zich op het verminderen van de druk tussen de knieschijf en het boven-
been en dus op het verbeteren van de spierfunctie (kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, snelheid). 
Vooral de coördinatie is erg belangrijk om een juiste sporing van de knieschijf te realiseren. Een groot 
stuk van de therapie zal daarom bestaan uit oefeningen onder begeleiding en thuis. De oefeningen kun-
nen eventueel ondersteund worden door middel van tapetechnieken. De tape zorgt voor een betere spo-
ring van de knieschijf waardoor de pijn vermindert en er betere mogelijkheden voor het oefenen ont-
staan. 
 

Prognose: 
Door middel van het verbeteren van de spierfunctie en stabiliteit zullen de pijnklachten minder worden. 
Afhankelijk van de intensiteit van de dagelijkse (sport)belasting is meer of minder training noodzakelijk. 
Uiteraard is een goede opbouw en uitgebreide instructie en controle van de uitvoering (coördinatie) erg 
belangrijk. De exacte prognose is moeilijk vast te stellen gezien de vele oorzaken en de verschillende in-
tensiteit van de dagelijkse belasting. 

Centrum voor Fysio- en Manuele 
Therapie Tongelre 
Ceramlaan 10, 5641 GD Eindhoven 
Tel:040-2814317, e-mail: 
fysiotongelre@orange.nl 
 
Hennie Cox 
Bart van Houten 
Janny Gudden 
Frank Delemarre 
Monique Webb 
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RKVV TONGELRE: RKVV TONGELRE: RKVV TONGELRE: DOELGERICHTDOELGERICHTDOELGERICHT   NAARNAARNAAR   NIEUWENIEUWENIEUWE   KANSENKANSENKANSEN      
NIEUWE ACCOMMODATIE 
RKVV Tongelre zal in september 2009 een prachtig nieuw sportpark gaan bespelen. 
Een grote tribune met uitzicht op het nieuwe hoofdveld, 2 kunstgrasvelden, vele 
kleedkamers en een groot clubhuis zullen verrijzen op het oude doolplein tussen het 
kanaal en de spoorlijn. Alle speelvelden zullen voorzien worden van verlichting. 
 
SPELERS: 
Heb je zin om te voetballen, kom dan een keer vrijblijvend meetrainen met een van onze teams. Vanaf 4 
jaar ben je welkom om je voetbalkunsten te laten zien. Op de site: www.rkvvtongelre.nl kun je de trai-
ningstijden zien. 
Wij hebben géén wachtlijst bij de 5 t/m 12 jarigen en kunnen je daarom direct plaatsen in een team. Het 
is dus: inschrijven en direct voetballen 
Heb je interesse, mail dan naar: h.foederer@onsneteindhoven.nl of 
n.vander.straeten@onsneteindhoven.nl  
Ook in de leeftijdsgroep van 13 t/m 16 jaar kunnen er nog spelers(sters) lid worden. Heb je interesse 
mail dan naar: nico.vanderzanden@onsneteindhoven.nl  
 
ACTIVITEITEN: 
Het afgelopen jaar bruisde het van de activiteiten. Ook in het volgende seizoen zullen er weer vele 
(voetbal)activiteiten volgen. Kijk op www.rkvvtongelre.nl voor de activiteiten van het afgelopen jaar 
 
Cursussen: 
Ben je minimaal 15 jaar en lijkt het je leuk om trainer te worden? In het komende seizoen zal RKVV Ton-
gelre in samenwerking met de KNVB diverse trainerscursussen gaan houden. Voor meer informatie kun 
je mailen naar: tongelre9@hotmail.com  t.a.v. Stephan Reijnart. 
 
Gecertificeerd: 
Als RKVV Tongelre zijn we onzettend trots dat we door het Ministerie van Onderwijs, als 1e vereniging in 
Eindhoven erkend zijn als leerbedrijf voor MBO-Studenten met als hoofdvak Sport en Sportstimulering. 
Voor meer informatie kun je mailen naar: kuyle029@planet.nl  t.a.v. Frans van der Kuylen.   
 
Vrijwilligers: 
Elke vereniging staat of valt met vrijwilligers. Ook wij als vereniging zijn op zoek naar enthousiaste men-
sen die wat voor de vereniging willen betekenen. 
In alle geledingen van de vereniging zijn we op zoek naar mensen. 
Voor meer informatie kun je mailen naar: h.oosterhout@upcmail.nl  t.a.v. Conny Oosterhout 
 
DUS JE ZIET HET: KANSEN GENOEG BIJ RKVV TONGELRE……DE CLUB VOOR JOU EN JE VRIENDJES, KOM BIJ 
ONS SCOREN….. 

Duivenoverlast in Tongelre! 
 
Vorige maand vroegen wij u -namens meerdere lezers- of 
iemand een afdoend middel weet om deze overlast te be-
strijden. Zoals beloofd hierbij de binnengekomen reacties. 
 
• “Niet voeren”, dat is de beste remedie aldus een aan-

tal inzenders. 
• “Gooi afval in de afvalbak”, weten meerdere mensen 

ons te melden. 
• Weer andere zweren bij de duifwerende middelen zo-

als draden of naalden. 
 
Met onze oproep kregen wij ook een heel andere reactie 
(naam inzender bekend bij de redactie) die wij u zeker niet 
willen onthouden. Ook dit is een probleem waar meerdere 
mensen last van hebben.  

“Waar ik last van heb- aldus deze inzender- en dus over-
last……zijn die jongeren die dag en nacht door de straten 
scheuren op hun opgevoerde brommers en rondhangen bij 
de hangplek bij het Pijlstaartpad aan het spoor. Dat daar 
maar eens iets aan wordt gedaan. Het lijkt steeds erger te 
worden en ze worden steeds jonger. Ongelooflijk dat de 
ouders hier niet op worden 
aangesproken. Jonge kin-
deren van 9 en 10 jaar die 
optrekken met jongeren 
van 17 t/m 19 jaar. 
Dus…..laat die duiven lek-
ker rondvliegen en laat die 
gasten opvliegen!” 
 
Wilt u hierop reageren? 
Stuur dan een email naar 
rondhethofke@planet.nl  
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FOTOFOTOFOTO---IMPRESSIEIMPRESSIEIMPRESSIE   AVONDWANDELVIERDAAGSEAVONDWANDELVIERDAAGSEAVONDWANDELVIERDAAGSE   
MEIMEIMEI 2008 2008 2008   

Foto’s: Jan Wijn 
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VERSLAG VERSLAG VERSLAG GAMBIAGAMBIAGAMBIA   

Ongetwijfeld herinnert u zich nog de indrukwekkende verhalen 
over Gambia van onze wijkbewoners Dorothé en Wim van Dijke. 
Door middel van dit verslag houden zij u en ons op de hoogte over 
de stand van zaken van hun projecten en de stichting “SEIG”.  
  
In overleg met een Engels echtpaar, Chris and Margaret van de stich-
ting “Helping-Gambia-uk” hebben we in Pakau Njogu de taken ver-
deeld. Zij verbouwen een klassenblok (zie foto) en keukengebouwtje en 
wij verbouwen twee bloks, de bibliotheek (reeds klaar), nieuwe toiletge-
bouwen, een muur rond het hele terrein en eventueel later nog wat 
speeltoestellen. Ook zorgen wij voor nieuw meubilair. Natuurlijk voor-
zien wij de school elk half jaar van de meest urgente schoolbenodigd-
heden. We zijn blij dat we Chris and Margaret ontmoet hebben want het 
is moeilijk om aan goede bouwvakkers te komen. Zij hebben al diverse 
schooltjes gebouwd of verbouwd. Deze bouwvakkers gaan binnenkort 
voor ons aan de slag. De uitvoerder is een Gambiaan, Sarjor Sarr. Hier-
mee hebben we in Gambia al contact gehad. Bij thuiskomst was er op 
de reke-ning van “SEIG”  € 700,-- bijgeschreven van team 1203 van de 
Amsterdam-Dakar Challenge ! 
  

Jimbana-Park 
Na het schoolfeest konden we niet meer terug met de ferry naar de 
Zuidoever en hebben we over-nacht in Jimbana-Park in het dorp Ba-
kalarr. In 1998 besloten Yusupha Saidy en de Nederlander Tino Boley 
om dit oude handelsplaatsje nieuw leven in te blazen. Ze bouwden dit 
eco-camp om meer toeristen te trekken met als doel een structurele 
inkomstenbron te vormen voor de bewoners van Bakalarr. De natuur 
hier is erg mooi. In 2006 werd de stichting Jimbana een feit. Er is inmid-

dels een kleuterschool gebouwd en 
de stichting ondersteunt tevens 
diverse scholen. We hebben hier 
heerlijk geslapen en genoten van de omgeving. 
      
Zonnepanelen voor Pakau: 
Twee weken geleden zijn zonnepanelen aangebracht op het gebouw 
waarin de bibliotheek, het kantoortje van het schoolhoofd en 2 klasloka-
len zijn gevestigd. In elk lokaal hangen nu 6 spaarlampen en kan ’s 
avonds les gegeven worden. De bibliotheek is ’s avonds vanaf nu geo-
pend voor jeugd en volwassenen. Hier staan ook de naaimachines. De 
elektriciteit werd aangeboden door een van onze grote sponsors, 
evenals een laptop en printer. Hiermee kunnen de leerkrachten zelf 
lessen maken en kopiëren. 
 
De waterpomp van Bakalarr! 
Na de overnachting in Jimbana-Park kwam ’s morgens het dorpshoofd 
met enkele dorpelingen naar ons toe en smeekte ons om hulp. De wa-
terpomp van Bakalarr was al enkele dagen kapot en men had het geld 
niet om hem te laten repareren. Zelfs onze chauffeur Modou, die ’s 
nachts in het dorp had geslapen had geen druppel water om te drinken 
terwijl hij erg ziek was (malaria !). De kosten voor de reparatie bedroe-
gen 5.800,00 Dalassi, oftewel € 200,00. Daar hoefden we geen mo-
ment over na te denken. Inmiddels is de pomp gerepareerd en heeft 
iedereen weer water. 
 
 Funday” 
Op woensdag 16 
april 2008 werd de 
“ S o l a r - e n e r g y ” 
officieel in werking 
gesteld in het bij-
zijn van vele geno-
digden en dorpe-
lingen. Voor de 
370 kinderen had-
den we een spel-
lendag georgani-
seerd. Dit was een 
groot succes. De 
kinderen hadden ontzettend veel plezier met zaklopen, eierlopen, ten-
nisballen in emmers gooien etc. Na afloop kreeg elk kind een lolly, limo-
nade en een prijsje. Vijf drummers sloten het feest af met muziek en 
dans. Het was een geweldige dag. 
  
 Bakalarr: 
Bij ons bezoek aan de school in Bakalarr vroeg het schoolhoofd ons om 
nieuwe deuren voor vijf klaslokalen. De golfplaten deuren waren krom 
en niet meer afsluitbaar. We hebben het geld gegeven en zullen in 
november gaan controleren of er inderdaad nieuwe stalen deuren ge-
kocht zijn !! 
    
Einde van het seizoen. 
Tijdens ons verblijf van 4 t/m 19 april kon je goed merken dat het toeris-
tenseizoen ten einde loopt. Eind mei/begin juni begint het regensei-
zoen. Souvenirs zijn goedkoper. Iedereen wil nog snel iets verkopen 
omdat men de komende maanden geen inkomsten heeft. In hotels en 
restaurants wordt het merendeel van het personeel vier à vijf maanden 
naar huis gestuurd, zonder salaris. 
   
Voor meer informatie, zie www.Seig.nl 
Bankrekening: 107040913  t.n.v. Stichting “SEIG” Eindhoven. 
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De boomstamkano van Bas van de Wiel en 
Jeroen Berben heeft zondag 27 april een in-
teressante en leerzame oefentocht gemaakt 
van Den Helder naar Texel en terug. 
 
Zoals u waarschijnlijk nog wel weet zijn Bas en Je-
roen in 2003 op het terrein van het Historisch 
Openluchtmuseum met de bouw van deze kano 
begonnen. De meterslange kano is gemaakt uit 
één boom. 
 
Het is de bedoeling om komende zomer met de 
boomstamkano een wekenlange tocht te maken 
langs de Nederlandse waddeneilanden. 
 

De ongeveer dertig kilometer lange trainingstocht 
van zondag 27 april was dus een mijlpaal voor dit 
project van lange adem. 
 
De kano, waar maximaal 
tien mensen in kunnen, tel-
de tijdens deze tocht negen 
bemanningsleden. De groep 
was met zo’n vijfentwintig 
zeekajakkers meegegaan. 
 
Op de heenweg kon de be-
manning gebruik maken van 
de stroming, maar op de 
terugweg kwamen ze in de 
problemen. De bemanning 
kreeg met veel stroming te 
maken en ging voor de eer-
ste keer heel ver uit de 
kust. 
 
Bas:”Het tij was gekeerd en 
het tempo van de kajakkers 
was te hoog. Er was een 
risico dat we de Noordzee 
op getrokken zouden wor-
den. We hebben twee uur 

lang heel hard moeten peddelen, het was span-
nend en hard werken maar het is goed gekomen. 
Deze bijna zeven uren durende tocht was een zeer 
leerzame tocht.” 
 
U zult het met ons eens zijn dat deze mensen er 
wat voor over hebben om hun doel te bereiken. 
Het zijn echte doorzetters. 
 
Wij hopen dat we t.z.t. kunnen melden dat zij hun 
doel, een tocht langs de Nederlandse waddeneilan-
den, bereikt hebben. 
 
Want dat verdienen ze!!! Wilt u hen sponsoren of 
bent u heel sportief en wilt u deel uitmaken van de 
bemanning, neem dan contact op met Bas van de 
Wiel, tel: 040-8482698 en kijk voor meer informa-
tie op www.boomstamkano.nl.  

BOOMSTAMKANO BOOMSTAMKANO BOOMSTAMKANO STAPJESTAPJESTAPJE   DICHTERDICHTERDICHTER   BIJBIJBIJ   EINDDOELEINDDOELEINDDOEL   



Wijkblad “Rond ‘t Hofke” pag.  36 

Eerste mantelzorgwoning in gebruik  
genomen in Eindhoven 

 
In Eindhoven is, op donderdag 15 mei, de eerste 
mantelzorgwoning van Nederland officieel in ge-
bruik genomen. Een mantelzorgwoning is een 
compleet verplaatsbaar huis, waardoor bijvoor-
beeld ouders die zorg nodig hebben in de tuin 
van hun kinderen kunnen gaan wonen. Op deze 
manier kan een ouder dichtbij familieleden zelf-
standig blijven wonen. 
 
De geplaatste mantelzorgwoning is een compleet 
huis (woonkamer, keuken, badkamer, slaapkamer) 
met voorzieningen, zoals de mogelijkheid tot het 
plaatsen van een in hoogte en breedte verstelbaar 
toilet en wastafel, dwaalbescherming, lichtsensoren 
enz. Zowel de thuiszorgorganisatie als de familie 
kunnen van een afstand de camera's in de woning 
bedienen en de beelden bekijken om in de gaten te 
houden hoe het met de bewoonster gaat. De woning 
wordt verwarmd en gekoeld middels een milieu-
vriendelijke warmtepomp en er is een luchtverver-
singssysteem.  
 
Meer informatie 
Bent u geïnteresseerd in het huren of kopen van een 
mantelzorgwoning?  
Neem dan contact op met de gemeente via; 
wmo@eindhoven.nl of bel naar 040 – 238 47 90 

ENGELSE LES 
 
Ook het komende seizoen gaan we 
weer door met onze Engelse lessen. 
Het zijn 25 lessen van anderhalf uur op 
maandagmorgen. De lessen starten op 
22 september 2008 en duren tot in april 
2009. 
 
Ze worden gegeven door een bevoegde docent, die dit al 
16 jaar met veel plezier doet. In de lessen proberen we 
veel Engels te spreken, zo goed en zo kwaad als het 
gaat. We gebruiken ook een boek. We zien de lessen 
vooral als een uitdaging met ontspannen en sociale mo-
menten en we doen niet aan diploma’s. De ervaring is 
dat de meeste cursisten 50 + zijn.  
 
Welke groepen zijn er? 
• Een iets gevorderde groep, die een nieuwe start maakt 

met een nieuw boek. U kunt dus goed aansluiten. 
• Bij voldoende belangstelling wordt er een beginners-

groep opgestart.  
 
U kunt altijd de eerste les vrijblijvend meedoen en daarna 
beslissen of het iets voor u is.  Graag van tevoren con-
tact opnemen (ook voor inlichtingen) met: 
Thea Koot 
Telefoon 040 2908092  
Email: zon.koot@hccnet.nl 

Nieuws van peuterplaza 't hofke 
De eend van Jules is het thema waar de peuters van 
peuterplaza ’t Hofke momenteel mee bezig zijn, sa-
men met juffen, moeders en oma gingen de peuters 
naar de bibliotheek in ’t Karregat. Jules krijgt een 
shirt met een eend erop, na het badderen trekt hij 
zijn shirt aan maar is dan zijn eend kwijt en gaat 
zoeken. 

De mevrouw van de bibliotheek vertelde het verhaal 
zo mooi, de meeste peuters zaten geboeid te luiste-
ren en als er al eens iemand afgeleid was door al het 
moois in de bieb dan sprong ze daar ook leuk op in. 
Na het verhaal stond de limonade en koffie al klaar 
en was er voor de peuters even tijd om te dansen op 
‘alle eendjes zwemmen…..’ De peuters gingen hierna 
met de juffen een boekje lezen en wij werden uitge-
nodigd door de mevrouw van de bieb om te luisteren 
naar tips voor het voorlezen aan peuters. Het lijkt zo 
gewoon maar je merkt toch dat iedereen er weer 
anders mee omgaat. 

Nog even met je peuter een boekje uitzoeken, zelf 
stempelen en toen weer terug naar de speelzaal.  
Alle peuters hebben het boek van Jules mee naar 
huis gekregen om 
nog eens samen 
thuis te lezen. Op 
de speelzaal gaan 
de juffen nog door 
met het verhaal en 
hebben de peuters 
bijvoorbeeld dit leu-
ke shirtje geplakt. 

De peuters vonden het echt heel erg leuk en het is 
ook mooi om zo samen bezig te zijn. Groeten Mari-
anne, Oma van Mallisha van de A groep 

Er zijn nog plaatsen vrij op Peuterplaza 't Hofke. Als 
u belangstelling heeft, kunt u bellen zodat u een af-
spraak kunt maken om te komen kijken. 
Peuterplaza 't Hofke 
Avondroodstraat 40, 5641 HB Eindhoven 
Tel. 040- 2813659 
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VAKANTIEKLEURPLAATVAKANTIEKLEURPLAATVAKANTIEKLEURPLAAT   

 
Naam: …………………………………………………………...... 
 
Adres: ……………………………………………………………... 
 
Telefoonnummer: …………………………………………….. 
 
Leeftijd: ………………………………………………………….. 

Stuur de kleurplaat met je naam, 
adres, telefoonnummer en leeftijd naar 

de redactie (Wijkblad Rond 't Hofke,    
't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven)  

en misschien win jij wel een leuke 
prijs! 
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Schrijf het gevonden woord/gezegde op een kaart met  
uw naam, adres en telefoonnummer  

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

 
De oplossing van deze puzzel dient vóór 1 augustus 2008 in het 
bezit te zijn van de redactie. Onder de goede oplossingen wordt 
een prijs verloot welke beschikbaar is gesteld door een van on-
ze adverteerders of door het wijkblad. 
 

Prijs info bij Ans Verheijen tel nr: 281 64 41 

Oplossing van vorige maand is:  
gastralgie 

 
Uit de vele goede oplossingen is als winnaar getrokken: 

 Magreet Sanders, ‘t Hofke 28 
  

De prijs is  beschikbaar gesteld door:  
 FDC Eindhoven 

(voorheen Jos Rovers Assurantiën) 
 Dr. Berlagelaan 1 
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V E R E E N V O U D I G D A M E S T A S 

R B E R T E G E N I N E S W E K H F R N 

E E R G A G D E R I T P R U E C O E B O 

D K W A A A I I G T E D W E U R O H A P 

E K N L N R D I E R E G R L G K G S R S 

S E S A V D D S G R E L R U E L G E R N 

T N P S L E S E V T E E L T P R E M I E 

I S I Z I G O T IJ E B N N E A P L F C K 

C U E B E R A D I O R E P O R T E R A E 

H V R IJ G E E S T C R S K L A A E L D T 

T E P E B V R K A C H E L F A B R I E K 

E V IJ I A O O O G W I T O A T G D L R N 

R A N J A K A S B A A S E T G R E B E G 

C E M E N T F A B R I E K R S X R R N N 

AANVLIEGBAAN 
ASPERGE 
BARRICADEREN 
BEKKENS 
BRANDSTICHTER 
CEMENTFABRIEK 
DAMESTAS 
DIERENPLAGER 
DRAGEE 
DWERGEIK 
EERBIEDIGING 
EERDER 
EEUWGETIJDE 
ERTEGENIN 
GEBERGTE 
GEORGE 

HOOGGELEERDE 
HUISVRIEND 
INSLAG 
KACHELFABRIEK 
KASBAAS 
KLOEK 
KNALGAS 
MESHEFT 
OKTOBERLUCHT 
OOGWIT 
OVERGEDRAGEN 
PARAAT 
RAADSVERSLAG 
RADIOREPORTER 
RANJA 
REEKS 

RENTEKOERS 
SPIERPIJN 
STOER 
TAFELGEREI 
TEELTPREMIE 
TEKENSPONS 
TELEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UITDRUPPELEN 
VEREENVOUDIGD 
VERTELLER 
VREDESTICHTER 
VRIJGEEST 
ZEEROB 

De overgebleven letters vormen een producent van kunststof producten. 


